
РОЗДІЛ 15. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

 

  

1. Поняття прокуратури України

  

У державному механізмі України прокуратура виступає як самостійний  інститут
державного ладу, який реалізує покладені на нього Конституцією  та законами України
функції у взаємодії з іншими органами державної  влади.

  

Термін "прокуратура" (від лат. рrocuro - піклуюсь, керую) означає  державний орган, що
здійснює нагляд за точним виконанням законів,  законності й для притягнення до суду
правопорушника.

  

У ряді країн прокуратура функціонує в системі органів виконавчої  (Данія, Єгипет, Італія)
та судової влади (Грузія. Литва та sн.) і навіть  існує у вигляді органу, що підзвітний і
підконтрольний вищим  колегіальним державно-партійним органам держави (Китай,
Куба, Північна  Корея), або ж взагалі відсутня (Ватикан, Катар, Кувейт). Утім у 
переважній більшості країн світу, як і в Україні, прокуратура не  відноситься до
законодавчої, виконавчої чи судової влади. У науковій та  навчальній літературі її іноді
відносять до самостійної гілки влади,  зокрема контрольно-наглядової, хоча це
твердження потребує подальшого  обґрунтування.

  

Прокуратура України - це єдина централізована система органів  державної влади, які
відповідно до Конституції та законів України  здійснюють обвинувальну, представницьку,
контрольно-наглядову та Інші  функції в державі

  

Прокуратура України формується і діє відповідно до загальних засад,  визначених
Конституцією та законами України. Основними принципами  організації та діяльності
органів прокуратури є принцип централізації  системи органів прокуратури; принцип
самостійності й незалежності  прокуратури; принцип законності; принцип гласності;
принцип  колегіальності та єдиноначальства прокуратури тощо.
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Важливим питанням правової природи органів прокуратури в України є їх система і
структура.

  

Відповідно до Конституції України (статті 121. 122) та ст. 6 Закону  України "Про
прокуратуру", органи прокуратури України становлять єдину  централізовану систему,
яку очолює Генеральний прокурор України, із  підпорядкуванням нижчестоящих
прокурорів вищестоящим.

  

Систему органів прокуратури становлять; Генеральна прокуратура  України,
прокуратури АРК, областей, міст Києва і Севастополя (на правах  обласних), міські,
районні, міжрайонні, інші прирівняні до них  прокуратури, а також військові, транспортні,
природоохоронні та інші  спеціалізовані прокуратури.

  

Отже, систему органів прокуратури становлять територіальні та  спеціалізовані
прокуратури. Територіальні прокуратури створені та  функціонують відповідно до
адміністративно-територіального устрою  України, а спеціалізовані - за
предметно-галузевим принципом і  функціонують в окремих сферах життєдіяльності. На
сучасному етапі  система органів прокуратури включає такі спеціалізовані прокуратури: 
військові, природоохоронні та прокуратури з нагляду за виконанням 
кримінально-виконавчого законодавства.

  

Закон (ст. 46) передбачає, що прокурорами і слідчими можуть  призначатися громадяни
України, які мають вищу юридичну освіту,  необхідні ділові і моральні якості. Особи, які не
мають досвіду  практичної роботи за спеціальністю, проходять в органах прокуратури 
стажування строком до одного року. Порядок стажування визначається  Генеральним
прокурором України. Військовими прокурорами і слідчими  призначаються громадяни
України з числа офіцерів, які проходять  військову службу або перебувають у запасі й
мають вишу юридичну освіту  (ч. І ст. 46 Закону). Особи, які вперше призначені на посади
помічників  прокурорів, прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури,  складають
"Присягу працівника прокуратури". Процедура її прийняття  визначається Генеральним
прокурором України.

  

Особливі вимоги (віковий ценз, наявність визначеного стажу роботи)  ставляться до осіб,
які призначаються на посади керівників прокуратур.  Прокурором АРК, прокурорами
областей та прирівняних до них, прокурорами  міст Києва та Севастополя призначаються
особи не молодші 30 років, які  мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових
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посадах не менше  семи років.

  

Міськими, районними і прирівняними до них прокурорами призначаються  особи не
молодші 25 років зі стажем роботи в органах прокуратури або на  судових посадах не
менше трьох років. Це дозволяє уникнути випадків  призначення на керівні посади осіб
без достатніх знань, практичних  навичок та життєвого досвіду.

  

Територіальні, а також інші зазначені вище прокуратури у своїй  сукупності становлять
злагоджену триланкову систему органів прокуратури.  Вишу ланку прокурорської
системи в Україні складає Генеральна  прокуратура України. Другу ланку системи
органів прокуратури утворюють  прокуратури Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і  Севастополя, а також прирівняні до них спеціалізовані прокуратури 
(наприклад, військові прокуратури регіонів, військова прокуратура  Чорноморського
флоту і Військово-Морських сил України). Третю ланку  прокурорської системи
становлять міські, районні, міжрайонні, районні у  містах та інші прирівняні до них
прокуратури (наприклад, військові  прокуратури гарнізонів).

  

Очолює систему органів прокуратури з притаманними тільки йому  повноваженнями
Генеральний прокурор України, який призначається на  посаду Президентом України за
згодою Верховної Ради України.

  

Генеральна прокуратура здійснює керівництво підпорядкованими  прокуратурами і
безпосередньо виконує особливо важливі завдання щодо  здійснення нагляду за
додержанням законів. Вона являє собою складну  державну структуру, яка організує
свою діяльність за територіальним та  предметно-галузевим принципами.

  

Генеральний прокурор України, який затверджує відповідно до чинного  законодавства
структуру Генеральної прокуратури України, має першого  заступника і заступників.

  

У Генеральній прокуратурі України утворюється колегія як дорадчий  орган при
Генеральному прокуророві України у складі Генерального  прокурора України (голова
колегії), його першого заступника,  заступників, прокурора АРК, інших керівних
працівників органів  прокуратури. Персональний склад колегії затверджується
Верховною Радою  України за поданням Генерального прокурора України.
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У Генеральній прокуратурі є управління і відділи, які створюються з  урахуванням як
традиційних, сталих, так і нових, але не менш  пріоритетних напрямів діяльності.
Генеральний прокурор має можливість  залежно від конкретних завдань корегувати
структуру Генеральної  прокуратури або її окремих управлінь і відділів.

  

Керівники управлінь і відділів призначаються на посади Генеральним  прокурором.
Одночасно вони є його старшими помічниками та помічниками.  Генеральний прокурор
має також старших помічників та помічників з  особливих доручень.

  

  

  

  

2. Функції та повноваження прокуратури України

  

Призначення прокуратури в механізмі держави найбільш повно  відображають її функції.
Функції прокуратури України являють собою  основні напрямки і види діяльності цього
органу.

  

Конституція України суттєво обмежила функції, які здійснювала  прокуратура згідно зі
ст. 5 Закону України "Про прокуратуру" (далі -  Закон), а саме: з компетенції прокуратури
виключені такі напрями її  діяльності, як нагляд за додержанням законів усіма органами, 
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами й  громадянами (так
званий "загальний нагляд"), а також розслідування  діянь, що містять ознаки злочину
(пункти 1,3 ст. 5 Закону).

  

Відповідно до ст. 121 Конституції України, прокуратура здійснює такі функції:

  

1) підтримання державного обвинувачення в суді;
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2) представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках, визначених
законом;

  

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство;

  

4) нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у  кримінальних
справах, а також під час застосування інших заходів  примусового характеру, пов'язаних
з обмеженням особистої свободи  громадян.

  

Після набрання з 1 січня 2006 р. чинності Законом України "Про  внесення змін до
Конституції України" від 8 грудня 2004 р. прокуратура  України почала здійснювати
функцію нагляду за додержанням прав і свобод  людини і громадянина, додержання
законів з цих питань органами  виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими і  службовими особами.

  

Конституційні функції прокуратури України мають певні юридичні  особливості. Так,
функція підтримання державного обвинувачення в суді є  однією з пріоритетних функцій
прокуратури України. її зміст полягає в  публічному обвинуваченні прокурором підсудного
і привселюдній вимозі  справедливого покарання підсудного; допомозі суду в
кваліфікованому  вирішенні справи; приверненні уваги громадськості до причин і умов 
скоєння злочину і пошуку шляхів упередження злочинів.

  

Функція підтримання державного обвинувачення в суді є важливою  гарантією
забезпечення захисту прав і свобод громадян, а також законних  інтересів держави.

  

Важливою функцією прокуратури є й функція представництва інтересів  громадянина
або держави в суді у випадках, визначених законом.

  

Здійснюючи цю функцію, прокуратура України у передбачених чинним  законодавством
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процесуально-правових формах виступає представником  законних інтересів особи та
держави суді.

  

Підставою представництва у суді Інтересів громадянина є його  неспроможність через
фізичний чи матеріальний стан, похилий вік або з  інших поважних причин самостійно
захистити свої порушені чи оспорювані  права або реалізувати процесуальні
повноваження, а інтересів держави -  наявність порушень або загрози порушень
економічних, політичних та інших  державних інтересів внаслідок протиправних дій
(бездіяльності) фізичних  або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або
з державою.

  

Порядок здійснення представництва інтересів громадянина або держави в  суді
залежить від підсудності справи, в якій прокурор бере участь.

  

Основними, універсальними для більшості видів судочинства формами  представництва
прокуратури в суді є: звернення до суду з позовами або  заявами про захист прав і
свобод іншої особи, невизначеного кола осіб,  прав юридичних осіб, коли порушено
Інтереси держави, або про визнання  незаконними правових актів, дій чи рішень органів і
посадових осіб;  участь у розгляді судами справ; внесення апеляційного подання на
судові  рішення або заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами.

  

Нагляд за додержанням законів органами, які проводять  оперативно-розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство,  спрямований на забезпечення встановленого
Конституцією та законами  України порядку виявлення й розкриття злочинів, розгляду
заяв і  повідомлень про них, законності здійснення оперативно-розшукової  діяльності,
слідства, правомірності прийнятих зазначеними органами  рішень. При цьому
прокуратура здійснює правозахисну діяльність в  інтересах суспільства, держави, прав і
свобод людини, законних Інтересів  фізичних і юридичних осіб.

  

Згідно зі ст. 14 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"  нагляд за
дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової  діяльності (ОРД)
здійснюється Генеральним прокурором України, прокурором  АРК, прокурорами
областей, міст Києва і Севастополя.
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Прокурорський нагляд за ОРД поширюється на оперативні підрозділи  органів міліції,
органів СБУ, прикордонних військ, Управління державної  охорони України, органів
податкової служби та інше; нагляд за досудовим  слідством поширюється на слідчі
підрозділи прокуратури, органів  внутрішніх справ, СБУ й податкової міліції, об'єднаних
процесуальним  поняттям "органи досудового слідства".

  

Функція нагляду за додержанням законів під час виконання судових  рішень у
кримінальних справах, а також під час застосування інших  заходів примусового
характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи  громадян, має дуалістичний
характер. Вона покликана забезпечити  законність перебування затриманих,
заарештованих; осіб, які за вироком  суду перебувають у місцях відбування покарань у
вигляді арешту,  обмеження та позбавлення волі, а також законність діяльності закладів 
для виконання судових рішень у кримінальних справах і закладів, що  застосовують інші
заходи примусового характеру, пов'язані з обмеженням  особистої свободи громадян.

  

Ця функція прокуратури ґрунтовно відрізняється від інших за методами  її здійснення.
Прокурор не тільки перевіряє законність правових актів,  які видає адміністрація
установи виконання покарань, а й здійснює нагляд  за законністю всієї діяльності цієї
установи.

  

Згідно з вимогами Закону про прокуратуру, прокурорський нагляд  здійснюється з метою
своєчасного і правильного виконання вироку;  належного утримання засуджених у місцях
відбування покарання у вигляді  арешту, обмеження та позбавлення волі виключно на
підставах і в порядку,  встановлених чинним законодавством; забезпечення додержання 
встановлених законодавством України прав і обов'язків засуджених;  виконання
законодавства про умовно-дострокове звільнення засуджених від  відбуття покарання.

  

Новелою конституційного законодавства України є віднесення до функції  загального
нагляду прокуратури функції забезпечення належного стану  додержання прав і свобод
людини і громадянина та законів з цих питань  (ч. 5 ст. 137 Конституції України). Це
завдання прокуратури України  логічно розвиває положення ст. 3 Основного Закону про
визначення змісту і  спрямованості нашої держави правами і свободами людини та їх
гарантіями  як найвищою суспільною цінністю.

  

З метою здійснення зазначеної функції прокуратура має обмежувати  неправомірну або
таку, що межує з правопорушенням, дію чи бездіяльність  органів виконавчої влади,
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органів місцевого самоврядування, їх посадових  і службових осіб передбаченими
Конституцією та законами України  засобами в межах своєї компетенції.

  

Загальний нагляд здійснюється Генеральним прокурором та  підпорядкованими йому
прокурорами стосовно органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування. їх
посадових і службових осіб, а також  щодо організацій, підприємств і установ, незалежно
від форми їх  власності, службових осіб і в окремих визначених законом випадках - 
громадян України.

  

Закон України "Про прокуратуру" 1991 року в ст. 5 також визначає ряд  основних
функцій прокуратури, частина з яких сьогодні втратила своє  значення, або, згідно з п. 9
Перехідних положень Конституції України,  мають тимчасовий, перехідний характер.

  

Зокрема, Перехідні положення Основного Закону передбачають, що  прокуратура
продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію  нагляду за додержанням і
застосуванням законів та функцію попереднього  слідства – до введення в дію законів,
що регулюють діяльність державних  органів щодо контролю за додержанням законів, та
до сформування системи  досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її 
функціонування.

  

Реалізація п. 9 Перехідних положень Конституції України на сьогодні  триває. Тож
основними функціями прокуратури України є функції, визначені  в ст. 121 Конституції
України.

  

Стаття 5 Закону України "Про прокуратуру" закріпила положення, яке  забороняє
покладати на прокуратуру України функції, не передбачені  чинним законодавством.

  

Для виконання прокуратурою України своїх основних функцій чинне  законодавство
визначає повноваження прокуратури - права і обов'язки  органів прокуратури, визначені
Конституцією та законами України.

  

За своїм змістом повноваження прокуратури України можуть бути  розділені на три
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основні групи: 1) повноваження у виявленні порушень  законів, причин порушень та умов,
що їм сприяють; 2) повноваження,  спрямовані на усунення порушень законів, причин та
умов, що їм сприяють;  3) повноваження у притягненні порушників закону до
відповідальності.

  

До першої групи належать такі повноваження: безперешкодно за  посвідченням, що
підтверджує займану посаду, входити у приміщення  органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, об'єднань  громадян, підприємств, установ та організацій
незалежно від форм  власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових
частин,  установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до 
документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, втому  числі за письмовою
вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або  конфіденційну інформацію.
Письмово вимагати подання в прокуратуру для  перевірки зазначених документів та
матеріалів, видачі необхідних  довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних
осіб та інших  організацій, для вирішення питань, пов'язаних із перевіркою. Отримання 
від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у  порядку та
обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську  діяльність", тобто тільки
за рішенням суду; у будь-який час відвідувати  місця тримання затриманих попереднього
ув'язнення, установи, в яких  засуджені відбувають покарання, установи для
примусового лікування і  перевиховання, опитувати осіб, що там перебувають,
знайомитись з  документам, на підставі яких ці особи затримані, засуджені або до них 
застосовано заходи примусового характеру (ст. 44 Закону); витребування  для перевірки
рішень, розпоряджень, інструкцій, наказів та інших актів 1  документів, одержання
Інформації про стан законності й заходи щодо її  забезпечення (п, 2 ч. 1 ст. 20 Закону, п.
2 ч. 2 ст. 44 Закону); вимога  від керівників та колегіальних органів проведення
перевірок, ревізій  діяльності підпорядкованих та підконтрольних підприємств, установ, 
організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також  виділення
спеціалістів для проведення перевірок, відомчих та  позавідомчих експертиз (п. З ч. 1 ст.
20 Закону); виклик посадових осіб і  громадян для витребування від них усних або
письмових пояснень щодо  порушень закону (п. 4 ч. 1 ст. 20 Закону, п. 2 ч. 2 ст. 44
Закону);  перевірка додержання законності під час перебування осіб у місцях  тримання
затриманих, попереднього ув'язнення, в установах виконання  покарань, інших
установах, що виконують покарання або заходи примусового  характеру, які
призначаються судом, додержання встановленого  кримінально-виконавчим
законодавством порядку та мов тримання або  відбування покарання особами у цих
установах, їх прав І виконання ними  своїх обов'язків (ст. 44 Закону); розгляд заяв, скарг
про порушення прав  громадян та юридичних осіб, крім скарг, віднесених до компетенції
суду  (ч. 1 ст. 12 Закону), особистий прийом громадян (ч. 3 ст. 12 Закону);  участь у
засіданнях органів державної влади (ст. 9 Закону).

  

До другої групи повноважень прокурора належать: право опротестувати  акти
Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради  міністрів АРК, міністерств та
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інших центральних органів виконавчої  влади, виконавчих органів місцевих рад.
підприємств, установ,  організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії
посадових  осіб; вносити подання або протест на рішення місцевих рад залежно від 
характеру порушень; давати приписи про усунення очевидних порушень  закону; вносити
подання до державних органів, громадських організацій і  посадовим особам про
усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;  звертатись до суду із заявою про
захист прав і законних Інтересів  громадян, держави, а також підприємств та інших
юридичних осіб; негайно  звільнити особу, яка незаконно перебуває в місцях тримання
затриманих,  попереднього ув'язнення, обмеження чи позбавлення волі або в установі 
для виконання заходів примусового характеру. Постанови і вказівки  прокурора щодо
додержання встановлених законодавством порядку і умов  тримання затриманих,
заарештованих, засуджених до позбавлення волі та  виконання інших покарань, а також
осіб, до яких застосовано заходи  примусового характеру, є обов'язковими і підлягають
негайному виконанню.

  

До третьої групи повноважень прокурора включені; право порушувати в  установленому
законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне  провадження або провадження
про адміністративне правопорушення,  передавати матеріали на розгляд громадських
організацій з метою захисту  інтересів держави і громадян, які за станом здоров'я та з
інших поважних  причин не можуть захистити свої права, прокурор або Його заступник 
подає чи підтримує поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування  збитків,
заподіяних злочином.

  

Повноваження прокурорів за умови їх повного та правильного  застосування
забезпечують ефективність прокурорського нагляду,  своєчасність виявлення порушень
закону, причин та умов, що їм сприяють,  усунення порушень закону, запобігання їм.
притягнення винних до  відповідальності.

  

Реалізація прокурором зазначених повноважень здійснюється у формі  відповідних актів,
які є юридичними фактами, що породжують  прокурорсько-наглядові правовідносини між
прокурором, з одного боку, і  відповідними посадовими особами, колегіальними органами
підприємств,  установ та організацій (а у ряді випадків - і з громадянами) з другого.
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3. Акти органів прокуратури

  

Визначені Конституцією України та Законом України "Про прокуратуру"  від 5 листопада
1991 р. повноваження прокурора у виявленні порушень  закону, причин та умов, що їм
сприяють, усунення порушень закону,  поновлення порушених прав громадян та
юридичних осіб, притягнення  порушників закону до відповідальності реалізуються у
формі актів, які  містять вимоги прокурора.

  

Акти, які виражають повноваження прокурора, можуть бути у формі  вимоги (пункти 1, 2,
3 ч. 1 ст. 20 Закону); протесту (п. 1 ч. 2 ст. 20  Закону); повістки (п. 4 ч. 1 ст. 20. ч. 1 ст. 28
Закону); припису (п. 4  ч. 2 ст. 20, ст. 22 Закону); подання (пункти 2. 5 ч. 2 ст. 20, ст. 23 
Закону); заяви до суду (п. 6 ч. 2 ст. 20 Закону): постанови (п. З ч. 2  ст. 20 Закону) тощо.

  

Основними вимогами до цих актів є: своєчасність, точність і  достовірність фактів, що
наведені в них; юридична обґрунтованість та  вичерпне вмотивування, правильність
вибору адресата. Крім того, у  протесті, поданні, приписі або постанові прокурора
обов'язково  зазначається, ким 1 яке положення закону порушено, у чому полягає 
порушення та що і в який строк посадова особа або орган мають вжити до  його усунення
(ст. 25 Закону).

  

Актам органів прокуратури властивий певний дуалізм, обумовлений  функціями
прокуратури. За своїми юридичними властивостями акти органів  прокуратури
поділяються на: загально-наглядові та процесуальні акти.

  

До загальнонаглядових актів органів прокуратури відносяться протести,  приписи,
подання і постанови. Ці акти приймаються й реалізуються у  процесі здійснення
прокурорами функцій нагляду за додержанням і  застосуванням законів державними
органами, підприємствами, установами,  організаціями усіх форм власності, а також
посадовими особами і  громадянами; реалізації функції нагляду за додержанням прав і
свобод  людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами  виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і  службовими особами.
Зазначені акти мають на меті запобігання порушенню  законів, а у разі здійснення такого
порушення - усунення як самого  порушення закону, так і його негативних наслідків.
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До процесуальних актів органів прокуратури належать постанови,  протоколи, касаційні
та окремі подання, вказівки і доручення слідчому та  органам дізнання тощо. Ці акти
приймаються й реалізуються прокурорами у  процесі здійснення ними функцій нагляду
за дотриманням законів  органами, які ведуть боротьбу із злочинністю та іншими
правопорушеннями  із застосуванням оперативно-розшукової діяльності, функції
розслідування  кримінальних справ та під час розгляду цивільних і господарських  спорів,
а також адміністративних справ.

  

Для кожного виду актів органів прокуратури існують спеціальні умови  його
застосування, тобто правовий режим акта прокуратури. Так. у разі  відхилення протесту
або ухилення від його розгляду прокурор може  звернутися із заявою до суду про
визнання акта чи дії незаконними.  Наприклад, протест на акт, що суперечить закону,
приноситься прокурором,  його заступником до органу, який його видав, або до
вищестоящого  органу. У такому ж порядку приноситься протест на незаконні рішення чи
 дії посадової особи. У протесті прокурор ставить питання про скасування  акта або
приведення його у відповідність із законом, а також припинення  незаконної дії
посадової особи, поновлення порушеного права. Протест  прокурора зупиняє дію
опротестованого акта і підлягає обов'язковому  розгляду відповідним органом або
посадовою особою у 10-денний строк  після його надходження. Про наслідки розгляду
протесту в цей же строк  повідомляється прокурору.

  

Установивши, що опротестований прокурорський акт органу, рішення або  дія посадової
особи не відповідають вимогам закону, суддя постановляє  рішення про задоволення
вимог заявника, визнання акта органу (рішення чи  дії посадової особи) незаконними та
про його скасування. Якщо буде  встановлено, що опротестований акт, рішення або дія
посадової особи не  суперечать вимогам закону, суддя постановляє рішення про відмову
у  задоволенні заяви.

  

Прокурор також має право в необхідних випадках давати доручення  керівникам органів
досудового слідства, дізнання, внутрішніх справ,  національної безпеки, податкової
служби, митної служби проведення у  підвідомчих їм підрозділах перевірок із метою
усунення порушень закону  та забезпечення повного розкриття діянь, що містять ознаки
злочину.

  

Прокурор також дає згоду або подає до суду подання про проведення  обшуку житла чи
іншого володіння, про виїмку документів, що становлять  державну та/або банківську
таємницю, про накладання арешту на  кореспонденцію і зняття інформації з каналів
зв'язку; про огляд і виїмку  кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів
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зв'язку, та в  інших випадках, передбачених у Кримінально-процесуальному кодексі 
України.

  

При цьому рішення прокурора, які обмежують права громадян, можуть бути оскаржені в
суді (розділ II Конституції України).

  

Спеціальний правовий режим актів прокуратури існує й щодо інших видів цих відомчих
актів.

  

 

  

Запитання для самоконтролю

  

1. Визначте сутність і зміст інституту прокуратури. Запропонуйте  власне бачення
проблеми співвідношення прокуратури із закріпленим у ст. 6  Конституції України
принципом поділу влади у державі на законодавчу,  виконавчу та судову.

  

2. Охарактеризуйте правовий статус прокуратури за Конституцією  України Чи відповідає
чинний Закон України "Про прокуратуру" реаліям  сьогодення? Які його положення
вимагають нагального вдосконалення?

  

3. Визначте та класифікуйте основні функції та повноваження прокуратури в Україні

  

4. У чому полягає особливість актів органів прокуратури? Яке їх призначення в системі
джерел конституційного права України?

  

5. Проаналізуйте порядок призначення та звільнення Генерального  прокурора України й
особливості його конституційно-правового статусу.
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