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Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

аспірант кафс;:хри opraнi-зaull судових та правоохоронних органів 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ 

АншІі3 стратс1·ії рсфор\1УІШНН}І су;(оІюЇ н .. ш;(и та J·Lс}ІІ<их наІІр}І\ІІКІН 

її в;::юскона.:Jення .zюзво .. 1яють спрогнозувати :\ЮЖ..lиві зміни і в поря.J:

ку формування су,;щівського корпусу. У світ .. 1і останніх реформацій
них процесів актуальни:v~и є питання якості правосу.а,;:ІЯ, ефективності 

фупкuіопушшпя cy.Jonoї nжt.JИ та про.ауктишюсті дія.lьІюсті коЖІюrо 

cy.a.Ji як носія cy.Jonoї n.:ria.Jи. Наразі питаппя кnа .. 1іфікаційпого оціпю
нанн}І cy;t;tiн :1 \іІстою 1-ннначснни ІІрофссіtіноІп ріню1 та кна~Ііфіканії 

КОЖНОЮ CYJI,Jll. а Т3І<ОЖ }ІКОСТl НІJ[ІІр<ІШІСНЮІ ІІрано<:у;l.іLИ Н ІШІО\ІУ t-: ;(уже 

актуальни:\1и та потребують увапІ. Серец Істючоштх аспектів уцоскона

.:тення судової в.:тади та утверцження довіри цо правосудця є питання 

піав:ищення авторитету судової в.1аци, її наб.:тиження цо суспі.ттьства та 

одпочаспо :\1аксюл<сlьІюго забезпечення пршшипу пеза.1ежпості . 
.Здійснення будь-яких су,;юnих перетnорепь nипраnдоnусться .1ише 

тіt-:ю мстою, ІІLО н іLсржані функrtіонунати\іІс <:у,:юна <:истсма. ~rка нііL

rrонііШП1\ІС \Ііжнар(нним та єнporrci1chi01\il <:тан,:шрта\І і GyiLC J,Тtатною 
НЧ<Н:ІІО і1 а,Т(СКВаТІЮ рсаІ'УШІТИ ІІа СОІ(іаJІІ,ІІО-СКОІІО\ІіЧІІі ІН1К.ІИКИ <.:у<.:

ІІЇ;ІhСТНа. Ск.І<:щнkтh ниріrІІснни 3<вна•Існих rrитанh 3У\1он;Існа чима;юю 

КЇ.ІhКЇСТІО <.:уІІУТНЇХ ІІроб;ІСМНИХ ІІИПlНh, CCJIOil }ІІ01Х ІЮТрс()а ІІЇllfШІІ(СНН}І 
ефективності правосу.JJЯ, зміuнеппя ,;:юnіри ..10 судової в.:тади, перег.:тя.Jу 
повноважень, заJ:ач та функuій народу при реа.1ізації суJ:ової в.:тади, зо

кре:\tа до з.иіни структури та логіки їх реа.:ті·:шuії. 

Окрес.1ене у nе.1икій мірі стосусться зaxoJ:in cy.Jono-пpanonoї рефор
ми, які реа.lіJуються остатші:\ш роками, а.JЖе переос:иис.1ення ·:шга.1ьпих 

ІІроб.-ІС\11 фор\1уНаНН~І <:у:ІіІЇНСhКОП) КОрІІ)'L)' та 3іІЇtkНСНН}І ІІрИНІІИІІОНИХ 

крок ін у <:фе рі <:у;юно-rrраноної рсфор\11 и 3іLіtі<.:нсно :1 ІІриі1 Н}ІТПІ\1 Закону 
України <<Про суJ:оустрій і статус CY.JJ:iБ>> [ ll, ШО сприя.:то онов.1енню 
законодавства України з питань судоустрою, серцевиною модернізації 

якого є вк..1ючення J:O прийнятого 'Закону України <<Про судоустрій і ста
тус cyJJin'> :шачпої кі:тькості прогресишшх пор:\t, які па тепер переnіреві 
практикою та зу:иоnи.:ти необхіJІІість окрес.:тити ноnе поле рефор:\t, 

З rrриі1нит'І'}І\іІ Закону України <<Про :шбсJrrсчснн~r rrpaнa на <.:rrрансіL

.. rиниіі <:у)1>> ~2J JаІючатконано нониі1 ниток Jахо,тtін, <:rrри\юнаних на УJLО
сконалення вітчизняної судової систе:\'ш, від:\'Іітною рисою якого серед 

іншого також є запронацження інституту суJJівського Jосьє. Так, згіцно 

ст. 85 3акону України «Про судоустрій і статус суцJіБ>> оцним з етапів 

кваліфікаційного опішоnапня cyJJin с дос.1іджеппя су.JJіnського .Jосьс 
та проnеJення спіnбесі.Jи. 
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Наразі n Законі України <<Про судоустрій і статус cy;:r;:rin» значпу уnа
гу придL1ено питанню пеза.1ежпості cyд;:rin (ст.ст. 48, 49). Так, з-по:між 
інІІІОІ'О у ст. 4S ІІhОІ'О Закону нка3ано, 1110 «НС3сисжністn CY.Jt.Jti 3aGc:11 Ісчу
Є'І'hС~І нс;tотоrжаннlстю та lVІунпстом CYJ\ill». 

Такий пі;:rхід виправдовується принаймні ти:м, шо, перес.1і;:rуючи 

європейські цінності та прагнучи розв:иватися у відповідно :му напрям

ку, ;:rержава має не .лrше дек.тrарувати положення ві;:rпові;:rних міжна

ро;:rпо-праrюnих норм, а й сприяти їх реа.1і:шції, оскільки незалеж

ність суддіn с гараптісю Jабезпечеrшя прющипу nepxoneпcтna праnа, 
:шк он них інтсрс<.:ін фі:шчн их і юр~щичн их ociG. сус1 1і.1 nет на та ,JtсржанІ1 
Н ІІ,l.ІІОVІу. 

З іннІШ\) Gоку, :1акрі11;Існи~і н ::;аконо,тtанстні ІІрИНІ(ИІІ «су,тиінсnкої 

недоторканності», як спосіб забезпечення судової незалежності з боку 

держави на наuіональному рівні, не повинен пі;:r:мінюватись зухваль

ством та злоnжишшпя сnоїм статусом самими посія:ми судоnої n.1ади. 

Слід погодитися з позицісю Копсу.1ьтатиnпої ради сnропейських 
<.:y;r;tiн н тому ш:ІІскті. шо оці нюнаню1 }І кості су;юної JtішІnності має :мій

<.:нюнатис}І :1 урахунаню1.v1 cottia.tnнoї і економічної сфсктинності 3а .JtO
tюмot'oю критсріїн, }tKi ін(щі є tto;tiGни_v1и ;ю тих. що никористонуютnоt 
д.,1я оцінювання інш:их публічних послуг. Робота су;:ювої системи зна

чною мірою залежить від судової інфраструктури (приміщення, облад

шшпя, допо:міжпий персопа.1 тощо) (п. Зl Виспоnку N2 6 (2004) КРЄС 
до уnаги Комітету Міністріn Ра;:rи С:nропи щодо спраnе_;mиnого суду n 
розу:мпий строк та ролі судді n судоnих процесах з урахушшпя:м альтер
Іштивних :шсо6ів виріІІІСІІШІ сІ юрі в) lЗ. с. 322]. 

У' контексті реформаційних 11роцссів цснтра~tІ,ІІС \1ЇСІtе -~ай мас су,J~о

на реформа. CttpaHCJ(.Іtинo :щунажити, І І( О Giлn1t1icтn 11срстнорснn у сфері 

<.:у;юустрою є нимоt'ою часу і ексронані на :шGс::~ttсчснюІ ум он Jt;Іи функ

ціонування в державі неза.тrежного, справедливого, неупередженого 

та безстороннього суду та гарантованого доступу ;:ro суду фіз:ичн:и:м та 
юридични:м особам, сприятливих умов ;:r.1я реалізації права на судов:ий 

Jахист, що беJперечно спря:\юnапо па реа.1ізаuію принципу nepxoneп

cтna праnа. Безумоnпо, що побудоnа оптимально фупкuіопуючого cy;:ry 
не VІОЖ.ІІ и на Gc:1 молсрні:шt tії та лсVІокраппаІ(іЇ tiOp}lJ\KY форv1унанн}1 
<.:у;r;tінсnкоп) кopttycy, ні;rтак 3умон;1сною t-: нсоGхі,тtністn ttомірконаних 

та нинажених крокін, <.:ІІриVІонаних на НІІОр}t;tкунанюІ ttpoцccy JtoGopy 
су;:rдів на посади та звільнення їх з поса;:r, зокрема закріплення правових 

заса;:r для реалізаuії права народу у комп.1ектуванні суддівського корпу

су па ріnні Оспошюго Закону України. 
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КІСЛ/ЦИНА L О. 

ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<0.-tеСhК<І юрІ11 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>•, 
аспірантка кафсцрн організації судових та правоохоронних органів 

POJib ІІРОКУРОРЛ ІІРИ УКJІЛДЛІІІІІ УГОД 
ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ В ДОСУДОВОМУ 

КРИМІІІЛJІЬІІОМУ ІІРОВЛДЖЮ 1111 

Основн:и:\-1 завцання:\-1 кримінального судоч:инства є швицке і по

nпе розкриття криміпа.lьІшх праnопарушень і викриття nинних. Uьo~ty 
сприяснаявність n нашо~tу :шконоцаnстnі такого процесуальпого інсти
туту, як угоци про nизшшпя nинуnатості. 

УІ'(УШ 11р0 ІНПІІШІШІ ІН1ІІУШІТОСТі- ILC )-TOiLa \-ІіЖ ІІрокурорО\-1 та ІІііL

О:!рІОІШІ Н1\-1 (о() ни ІІУІШЧСІІИ М ), І\ ~ІІ<іt1 І ШJІШІІі СТО!І011~1 у·Іпщжуюп, У\-101\И 

ні;(ІІоні;ш.Іьності 11іжнрюнаною aGo оGнинуна•ІсноІп н 3а.Ісжності ні;( 

tіОІ'О ;tiii ІІіс;ІН ІІОЧаТК)' КрИ\ІіНа .. ІЬНОІ"О ІІJЮНаіІЖСННН aGo ІІіСШ·І нруЧСНН}І 
писм.ювого повіJш,пення про підозру щоцо співпраці у впкритті кри

мінального правопорушення [1, с. 327]. 
Угоца про визнання винуватості може бути ук...1ацена за ініuіативою 

прокурора або підозрюваного чи обnипуnачепого. Проте пайчастіше 
ca~te прокурор ініuіюс пропес уклацаппя цапої угоди, обоn'яJкоnо nра

хонуючи усі оGстани ни, 3а нш1 нності ~І ких \южс Gути ук .. ш;(сна ;шна )ТОіШ. 
У1п;ш 11ро нrвнаНН}І кинунатості може Gути укJІаіtсна на Gу;(І:.-}ІІ<іі1 

СТаіLіЇ КрИ\11Н3.-ІЬНОІ"О ІІрОНаіLЖСННН 3 часу ІІШІНИ у HbOVI)' IIU03piOHaHOI'O 
і цо мо:\tенту вихоцу суцу цо нарацчої кімнати для ухвалення вироку. На 

нашу думку, бі..1ьш доці1ьним є ініціювання щюкуlюром та ук...1ацання 

уголІ про nи:шання nивуnатості ca:\te n цосуцоnо:\tу кримінальному про
nацжеппі. Адже n тако1rу nипацку дана угоца мас багато бі.1ьше переnаг і 
никонуt-: оснонні функІ(іЇ. ІІОІ<JІа.;tсні на І(сі1 інститут. 

Ро:шинаючи ІJ(ВИІІ.ії науконІ(ін ІІ(О;Lо ІІрОІ(СJ\УРИ ук~ШJ(СНН}І упщи 11ро 

НИ3НаНН}І кинунатості на нсіх стшшх криміна~ІьноІп ІІрона;tжснни ~2, 

с. 461, процед)1)У ук1адання угоци про визнання винуватості на стації цо
суцового розс .. 1ідування можна поці.тшти на певні взає:\1опов'язані етапи: 
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