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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: 

151 



] ) НИріІІІСНН~І ІІИТ3Н Н~І IIJJO іlОІІіЛhНіСТh і VІОЖЛИНіСТh YK...l13,JtCHIOI УПЩІ·І 

11ро НІ-внанн~І кинунатості н;tаному криміншІhному ІІрона;tжснюІ; 

2) нрахунанни ІІрокуророVІ усіх jЮначсних у статті 470 КПК обста
вин, cepe;:r яких ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обви
нуваченого у прове;:rенні кри:міна.1ьного прова;:rження шодо нього або 

іІІших осіб; характер і тяжкість обnшІуnачеІпІя (пі;:rозри); ІІаЯШІість сус

пі.1ьпого інтересу n забеJпечеппі шnидшого ;:rосудоnого розс.1і;:rушшпя і 
cy;:ronoгo проnаджеппя, nикритті біТІьшої кількості кри:мішшьпих пра

ноІюрунІ СН h; На$.1 HHiCTh сус ІІі.ІІ hНОГО і НТСрссу Н ja 110Gi 1·а Н Ні, НІ1~1 HJICH Ні Ч 11 

IIJJИ ІІИНСННі Gі.ІІ hІІІОЇ Кі.ІІ hKOCTi криміна.І hНИХ ІІраНОІЮруІІІСНh або іН ІІІ ИХ 
6L1ьш тяжютх кри:мінальн:их правопорушень; 

3) ініціювання уюш;:rення угоют про визнання винуватості- ініці

атором може бути як прокурор, так і підозрюшший чи обшшуnачепий; 
4) улоджеппя позицій сторіп (прокурора і пі;:rозрюnапого, обnи

пуnачепого) щодо nшш особи, кількості епізодіn :шочишюї ;:rіяльпості 

ІІііЮ3рЮНаНОІ'О, оGнинунаЧСНОІ'О, міри ІІОКараНЮІ ТОІІ~о; 

5) СК.ІІа}[СНЮІ ІІрОСКТУ )-Т(ЩИ та (HHaЙO_V1JICHIOI ІІі,І~о:чжmаНОІ'О (оGни
НуВаЧеНОГО) з текстом проекту угоди; 

6) уточнення умов угоди про визнання винуватості і виправ.1ення 

відпові;:rних положень у тексті угоди; 

7) роз'яспеппя прокурором пі;:rозрюnапо:му (обnипуnачепо:му) па
слідкіn уюІадюшя і Jатnерджеппя угоди а також пастаппя песприятли
Інtх ІІаС.,Іі,І~КіВ у ВИІІа,І~КУ ІІСШ1КОІШНШІ )-Т(ЩИ І ІрО ВИJІШІІШІ ВИНуватості; 

8) ІІіЮІІКШІШІ СТОрОНаМИ УПЩИ IIJIO ВИ:JІШНШІ ВИНуватості; 
9) НИріІІІСННИ ІІрокурорОVІ ІІИТаННИ II[OJ[O HCOGXiJ[HOCTi НіJLКЛЩСН

Н~І наІІJхшлснни ;ю CYltY оGнинуншrhного акту :1 rri;rrrиcaнoю сторонами 

у]'{ЩОЮ ltO ОТрИМ3НН~І НИСНОНКУ СКСІІСрТа або :шнсрІІІСННИ ІІрОНСі[СНН~І 
інших с.1і;:rчих дій, необхі;:rних для збирання та фіксації доказів, які мо

жуть бути втрачені зі спливом часу, або які немож.тшво буде провест:и 

пізніше без істотної шко;:rи для їх результату у разі ni;:r1юrш суду n за
тnерджеrші уго;:rи (nідпоnідпо ;:ro ст. 474 КПК); 

10) падіслаrшя ;:ro суду обnипуnа.1ьrюго акту з підписапою сторопа
ми УІ'олою rrpo ни3нанн~І нинунатості; 

Можна ліі1ти ниснонку, 1110 УК.ІІ3ЛСНЮІ УІ'Оі[И !Іро НІ-ВНаНЮІ НІ1НУ

ватості на ста;:rії ;:rосудового розс.1і;:rування :має багато переваг ;:r.1я всіх 

у--.:rасників, які беруть участь у кримінальному прова;:rження. 

Так, органи, шо здійсшають досудоnе розслідуnашrя, позбаn.1яють

ся доnгаго і пе заnж;:rи реJультатишюго розслідуnапня ncix обстаnип 
кри1Ііrrа.1ьrюго проnаджеrпrя, ти11 са:\-tи:м nідбуnасться екоrюмія часу 
і ,J[СрЖаННИХ КОІІІТіН. (kнонна ІІСрСНаІ·а J[-1~1 ІІрокурора- ІІС 3НИЖСНН$.1 

нанантажснни на І Ірокуратуру 3 ІІі,І~триманн~І ;tсржанноІ·о оGнинуначсн
ня в суді, з:меншення бюджетних витрат та економії процесуа.1ьного 

часу. Суд позбав.1яється необхідності проведення проце;:rур:и судового 

розгляду у зага.1ьно:му порядку і дос.1ідження всіх доказів, залучення 
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сні;Ікін, сксІІсртін та інІІІИХ осіб l\O су;(оноІп ро:1І.;ІИіІу. ПііЮ3рюнаниtі, 
о6нинуначсниіі отримуt-: 3НИЖСНЮІ ІІОКараНН}І або ІВаІ·а;Іі 3Ні;ІhН}ІЄТhОІ 

ні;( tio1·0 Ні іІf>уна Н Н}І, І Юрі ННИ НО іУІ'И VI ІЮ Кара Н Н}І VI, }ІКС () Ні Н ОТрИ ман ІІіl( 
час су.J:ового poзr.:JЯ.J:Y без ук.:Jадення уто.J:и про визнання винуватості. 
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КРУСЯНР.А. 

ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<О_.tеСhК<І юрІ11 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>>, 
аспірант кафе ;:Іри орrанізаuії су.Цових та правоохоропних ортапів 

ЦІІІІІІСІІИЙ ВИМІР СУДОВО\ Р~:ФОРМИ В УКРЛІІІІ 

Псрсю"\юН~1. 3ан;шннІ-І та v1ста су;юної рсфорv1и ;(іа.ІІскти•Іно 
110Н\І33Ні 3 У}ІІLІСНЮІМИ ЩЮ СОІ(іШІhНі, ІІШІіТИ'ІНі, іІ)'ХОННі ііІС3.ІИ (ІІіН

ІІОСТі), шо ісп)1оть у nідпові.J:ІІО:\tу суспі:Jьстnі па пешю:\tу етапі його 

розвитку. При uьо:му визначним є те, що колізії :\tіж очікувани:м ре

-зу.:Jьтато:и реформи та ціппіспи:ии спо.JіnашІЯ:\Ш суспі:Jьстnа, апріорі, 

прr:гшо.аять .J:O пеефектишюсті cy.J:onoro рефор:\tуваппя. Зві.Jси необ
хідним аспектом .J:ос.:Jі.Jжеппя проuесу cy.J:onoї рефор:ии с його аналі-з з 
точки :юру аксішюІ'іЇ. Крім топ), с;Іі;( нрахонунати і те, ІІ(О су;(она н.;ш;ш 

Н УкраЇні ІІОСТ)'ІІОНО НТрачаt-: <.:НОЮ наtібі;ІhІІІУ СОІІіа .. І hHY І~іННіСТh- ;юні

ру лю.J:ей. 'Звідси, актуа .. 1ізується питання шо.J:о визначення ціннісного 
(аксіо.:Jогічного) ВИ:\tіру судової рефор:ми в Україні. О.J:нією з uінностей, 

шо має важ.rшве значення при з.Jійснення правосу.J.JЯ є конституuійний 

пршшип nepxoneпcтna права. 

Верхоnепстnа права с пре,::r:мето:и дос.lіпжеппя пе оююго поколіпня 

учених. ВтіVІ, к.;шсичнс :1начсню1 \ШЄ ;(октрина Gритансnкот ІІрано-

3НаншІ А. ;laiici. У ні.іЮ\Іііі І Ірані «lntгodLtction to tl1c Study оГtІ1с Law оГ 
the Constitution>> він виюшв основні ознаки верховенства права, а саме: 
а) у суспі.r1ьстві дотри:\'rується абсо.1ютне верховенство або панування 

природного права, шо вик.1ючає існування свавіл.:гш, виняткових по

шюnажепь або паnіть широкої сnобо.Jи ро3су.ау .Jержаnи; б) принцип 
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