
 

 



 

Я знов і знов перечитую ці строки. Жовті сторінки наче усе моє життя – 

чорні рукописні літери створюють єдиний сюжет, який і є моєю життєвою 

стежкою… Я не пам’ятаю як я опинився у тому чи іншому місці, у ту чи іншу 

історичну епоху, але я точно знаю, що це не марево, не сон! Ось воно 

підтвердження – розкидане на підлозі… 

 

 
 

«a.d.VI Non. Mai 

«Невже ти будеш вважати суворим закон, караючий смертю суддю, 

викритого в тому, що він прийняв мзду?» 

Зовсім нічого не пам’ятаю… Останнє, що чітко врізалось у пам’яті – 

як мені передають у білому паперовому конверті певну суму грошей… А 

потім, лише доторкнувся до того клятого конверту як у очах потемнішало. 

Тепер я у якомусь лохмітті лежу на холодній мармуровій підлозі… 

«Підніміть його!, - власний холодний голос пролунав десь поблизу і у ту 

ж мить міцні чоловічі руки підняли мене наче пушинку, - зачитайте Вашу 

промову, Цицероне!». 



«Він, - чоловік, якого мені тільки-но представили як Цицерона, вказав у 

мою сторону легким жестом руки, - буде дуже задоволений, якщо прибутки 

першого року йому вдасться повернути на свою користь; прибутки другого 

року він передасть своїм покровителям і захисникам; прибутки третього 

року, найвигіднішого , що обіцяє найбільшу вигоду, він повністю збереже для 

суддів. За словами чужоземних народів, вони ще можуть задовольнити 

зажерливість найжадібнішої людини, але оплатити перемогу винного вони 

не в змозі!». 

 

 
 

Суддя подивися на мене і начебто мільйон малесеньких голок пронизали 

усе моє тіло. Що я тут роблю? Я прокурор! Я представник своєї держави 

стою на колінах перед якимось ряженим клоуном.  

«Що Ви можете сказати? Ви той, хто повинен захищати права і 

свободи людини, відстоювати загальні інтереси суспільства і держави! Яке 

Ви мали право вимагати щось від тих, хто надав Вам ці повноваження? Як 

Ви можете дивитися їм у вічі? Чи можна говорити про справедливість, про 

прозорість у державі, де той, хто повинен боротися сам спускається у 

безодню?, - туманні очі дивилися у мою душу. Колись давно, ще у школі, я 

сам так вважав. Я свято вірив у справедливість. Мені здавалось, що я зі 

своїми ідеалістичними мріями зможу побудувати нову державу! Але минув 



час. І мрії школяра, студента загубились у вихорі трудової буденності, -  Я 

суддя великої Римської Імперії, використовуючи усі свої повноваження, 

вирішив – цього чоловіка, який йменує себе «прокурором» засудити до 

довічного виселення із Риму, забрати усі його статки та навіки заборонити 

займати державні посади йому та усім його родичам!»… 

 

 
 

Зараз я розумію… Багато, що стало на свої місця. Тоді, стоячи по 

середині великої зали, із мармуровими підлогами та білими стінами, не знав, 

що побачене мною, почуте із уст великих ораторів було однією із п’яти 

промов проти Верреса, але вже там, перебуваючи на межі смерті й життя 

я вивів для себе два правила: 1) Суд повинен бути не підкупним. Як Цезар я 

дійшов висновку, що за місця потрібно боротися, але ніколи не давати 

його відчути. 2) Громадська думка формується здібностями однієї 

людини! І ти можеш одним своїм вчинком повністю дискредитувати 

представників усієї професії… 



 
 

21.01.1793 

 

«…але що я хочу тепер особливо підкреслити, це то, що історія 

доказує неможливість забезпечення необхідного управління, якщо 

покладатися лише на владу закону, призначеного для контролю посадових 

осіб, якщо останні не є людьми, які відповідають їх роботі. Подібним чином 

не слід чекати ефективного управління, якщо маючи достойних людей на 

правильних позиціях, ви обмежуєте їх багаточисельними дрібними 

виснажливими обмеженнями» 

 

Я знов кудись лечу... І знов не розумію як це сталося. Лише хвилину 

тому я домовлявся із адвокатом, що зможу затягнути те кляте досудове 

розслідування, а зараз стою посеред незнайомої мені площі… 

Люди у дивних костюмах, жахливі запахи. Я начебто перенісся у книгу 

Зюскінда: «…у містах панував такий сморід, що його нам, сучасним людям, 

навряд чи й можна уявити. Вулиці смерділи гноєм, задвірки – сечею, 

коридори – гнилим деревом і щурами… Люди смерділи потом та невипраним 



одягом… смерділо все дворянство, навіть король – як хижий птах, а 

королева – як стара коза…» 

 

 
 

Я йду через натовп. Здається, що він сам несе мене у центр цього 

дивного міста. З усіх сторін лунають якісь викрики. Я не прислухаюсь, але 

інтонація…така…агресивна. Що відбувається? Я тягнусь рукою до 

чоловіка, який стоїть попереду. Вираз його обличчя… наче скажений 

дивиться навкруги. «Вибачте, що тут відбувається?», - здається, що 

чоловік нічого не чує. Раптом він хапає мене за плече і дивлячись у вічі 

шепоче: «Це мало статися… все до цього йшло. Франція вже не та. Ой, не 

та. Усі ці стандарти, пов’язані з корупцією, в яких були задіяні порою високі 



суспільні фігури. Вони потягнули ці політичні наслідки не лише для окремих 

осіб, але й для усієї країни в цілому. Так… Арешт попередника Кольбера – 

Фуке, - засудження його до довічного позбавлення волі за казнокрадство й 

стало початком утвердження абсолютної влади Людовіка XIV. А зараз, що 

відбувається зараз? Цей скандал у зв’язку з оплатою «намиста королеви», 

що звело нанівець усю репутацію Марії-Антуанетти й сприяв дискредитації 

монархії. Чи згодні ми це терпіти? Звісно, ні! Цей рік – 1789 – 

відпечатається кров’ю у пам’яті усього світу!»  

 

 
 

Що я зрозумів тоді? Та багато чого. По-перше, це те, що народ 

вправі і може боротися за свої права. А я як прокурор повинен стати на 

сторожі його інтересів. Це не важко, але потрібно зрозуміти, що у цьому 

випадку прокуратура повинна бути незалежною від державного впливу. 

Якщо говорити про корупцію, то важливим кроком стане створення 

нової Антикорупційної прокуратури. Можна багато говорити про її 

повноваження, але найперше, це те, що даний орган повинен бути 

повністю підвладний народу! Його діяльність повинна бути відкритою 



та неупередженою! По-друге, це те, що будь-яка проблема рано чи пізно 

вирішиться. І не завжди ти зможеш вплинути на наслідки, а головне не 

зможеш їх передбачити. Для мінімізації таких наслідків прокуратура 

може стати гарантом при спілкуванні влади з народом. Наприклад, 

кожного кварталу представники громадськості та держави будуть 

збиратися для з’ясування певних питань пов’язаних з корупцією у 

державі! 

 

 
 

1939 р.  

«Важко зрозуміти, що я відчув тоді. Не уявляю, як я зміг 

протистояти тій системі. Сьогодні я багато чую, що для подолання 

корупції важливо змінити устрій в державі. І, звісно, тут доречно згадати 

мою третю подорож... 

Сірі безлюдні вулиці. Чорне від пожеж небо. Коли я побачив це вперше, 

то кинувся у полум’я задля того, щоб врятувати свою улюблену книжку. Але 

Замятін згорів, як і його ідеї... Я не розумію чому мені так важко було 



повірити у те, що я бачив. Червоні стяги розвивались на будівлях, а десь у 

далечині лунали чіткі непоодинокі викрики.  

Як розповісти усе, що я бачив тоді? 

Не вистачить і тисячі слів. Я не хочу 

згадувати те, що побачив, але деякі 

висновки мною були зроблені... 

Здавалось, що гітлерівська держава 

була надзвичайно суворо організованою. 

Але я можу сказати, що мова насправді 

йшла про систему воюючих між собою 

кланів в державі, політиці, вермахті і 

економіці. Саме на основі кланових 

замовлень в націонал-соціалістичній 

державі порушувалися гучні кримінальні справи проти корупціонерів. Але їх 

абсолютна більшість - рівно 10 887 в період з 1934 по 1941 рік - були просто 

спущені на гальмах.  

 

 
 

Геббельс, ледь Німеччина окупувала Польщу, записує в своєму 

щоденнику і сам підкреслює: «Заохочувати слабкість і корупцію. Так 

найкраще управляти переможеним народом ». 



Я задумався тоді, чи що ми переможений народ? Народ, який кожного 

дня доводить, що йому нічого не страшно, що вони готові боротися за свої 

ідеї та цінності. Міжнародний досвід – це чудовий плацдарм для розбудови 

нових ідей. Але необхідно робити правку на наш український менталітет. 1) 

Досвід іноземних країн – це те, що необхідно у певний період часу. Як 

мінімум, це спроба подивитися на все з іншого боку. Було б чудово 

запровадити в Україні, щось на кшталт обміну досвідом прокурорів. З 

усіх куточків світу до нашої держави з’їжджаються представники 

наглядових органів. Це змусило б нас тримати, як-то кажуть, марку. Та і 

вчитися у інших зовсім не соромно! 2) Починати формування 

особистості необхідно з дитинства. І, хоча це неоднозначний приклад, 

то у Третьому рейсі була чудово побудована агітаційна політика. Молодь 

була завжди задіяна, вона почувала себе важливою. Необхідно 

запровадити курс «молодий прокурор», щоб школярі змогли відчути на 

собі як це стати хоча б на пару днів носієм владних повноважень. А 

розуміння цього, на мою думку, зменшить корупційні ризики від цих осіб у 

майбутньому! 

 

 



 
 

2030 р. 

Останнє, що на мене справило найбільший влив – подорож у майбутнє. 

Я наче отой паперовий літак, що піддавшись пориву вітерця дослідив багато 

що. І у той час, коли я дібрався до найвищої точки свого польоту, то багато 

що зміг роздивитися, проаналізувати та зрозуміти. 

Та подорож…вона досі найфантастичніша. А опинився я там тоді, 

коли за нову спробу взяти хабар мене затримали. Я очікував, що це 

станеться, але сподівався, що зі мною цього не відбудеться ніколи! 

«…За загальноприйнятим визначенням та розумінням єдиний 

інформаційний простір – це сукупність баз і банків даних, технологій їх 

ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і 

мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними 

правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію організацій і громадян, а 

також задоволення їх інформаційних потреб. 

На сьогоднішній день Україна впевнено будує єдиний інформаційний 

простір, і усіляко сприяє впровадженню новітніх технологій – приймає ряд 

прогресивних законів, які мають на меті удосконалення інформаційного 



середовища…» - велика купа рекламних слоганів створювались кожного дня. 

Вони проектувались на величезні електронні екрани. Люди бачили їх усюди… 

 

 
 

Я йшов по коридору, колись знайомої мені рідної прокуратури. Я бачив 

портрети колишніх президентів, які з кожним моїм кроком 

трансформувались у новітнє голографічне зображення. Не лунало вже 

більше звуків старих принтерів, не доносилось із канцелярії голосів 

листонош… 

«Електронне кримінальне провадження - запорука боротьби із 

корупцією», -  коли я побачив це вперше, то не повірив. Те про, що говорили у 

нас лише в теорії у майбутньому діє! Наглядове провадження в 

електронному форматі – як ми не додумались до цього у своєму 2018? Це ж 

повністю викорінило корупційні ризики в самій прокуратурі… 

Важко ховати те, що оцифроване у мережу. Суспільство може 

бачити та контролювати усе! Не можна просто так "втратити" справу, 



або сприяти її затягуванню. А як стало просто вести досудове 

розслідування! Швидко та прозоро. Але це все лише моє марево... 

1) Електронне кримінальне провадження на базі ЄРДР ілюструє 

ефективний механізм електронних кримінальних процесуальних 

процедур, що значно спростило роботу правоохоронних органів. 2) 

Створення єдиної інформаційної бази, що об’єднає у собі усі можливі бази 

даних, починаючи від АРМОРу і закінчуючи судовими рішеннями! 

 

17.10.2018 

Я сиджу на підлозі своєї маленької камери. Я, колись амбіційний та 

молодий, зараз перекреслив усі свої минулі досягнення. Що то мені дало?  

Взявши у руки олівець я чітко вивів два заключні кроки: 

1) Відповідальність за корупційні ризики повинна бути реальною! 

Правосуддя не може вибирати на кого діяти, а кому пробачати. Чи 

не є це найбільшим проявом недосконалості системи? Коли ті, хто 

повинен боротися самі видаються побореними?! 

2) Прокурор – це обличчя держави для пересічного громадянина. Так 

чому ми не можемо рекламувати це обличчя? Чому молоді та 

амбіційні прокурори видаються лише тінями своїх наставників? 

Дайте їм право на помилки, дайте їм можливість для реалізації. Але 

одночасно із цим, не забувайте про досвід! Спільні проекти для 

молодих ентузіастів та досвідчених вовків прокуратури – зможуть 

побудувати орган нової формації! 

 
*При написанні роботи було використано матеріали (графічні зображення), які знаходяться у вільному доступі в мережі Інтернет . 


