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АНОТАЦІЯ 

Волоско І. Р. Суд присяжних: особливості формування та діяльності. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09. «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». - 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

Дисертація присвячена формуванню концепції суду присяжних в 

Україні, а також удосконаленню його правової регламентації. 

Новизна наукових положень і результатів полягає у тому, що ця 

дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці кримінального процесу 

комплексним дослідженням щодо формування та функціонування суду 

присяжних в Україні. 

У роботі визначено, що суд присяжних зіграв значну роль у формуванні 

сучасних систем кримінальної юстиції, зокрема допомагаючи захищати незалежність 

судової влади та надаючи значущості самій події судового розгляду. У такий спосіб 

він, безсумнівно, сприяв зміцненню процесуальних гарантій обвинуваченого, 

спрявши формуванню моделі змагального судового процесу. У той самий час він 

посилив засади усності провадження, безпосередності і рівності сторін у здійсненні 

судового розгляду. Наявність присяжних справила потужний вплив на форми 

судового розгляду, дослідження у ньому фактів і обставин за допомогою допустимих  

доказів і забезпечення прав на захист. 

За результатами наукового дослідження встановлено, що Доцільним 

видається поступове запровадження інституту суду присяжних. Можна 

запропонувати наступну модель участі народу в кримінальному судочинстві 

України: суд присяжних (у складі трьох професійних суддів та шести присяжних) 

розглядає справи про особливо тяжкі злочини, а у всіх кримінальних провадженнях у 

яких може бути призначене покарання понад п’ять років розбавлення волі судовий 

розгляд здійснюється у складі одного професійного судді  та двох присяжних.  Така 

модель участі народу у кримінальному провадженні буде сприяти переважанню 
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непрофесійного елементу у здійсненні правосуддя, підвищенню довіри населення до 

судової системи та забезпеченню змагальності у кримінальному провадженні. 

Крім цього, стверджується, що станом на 2017 рік, класична модель 

суду присяжних притаманна двом групам держав: держави системи 

загального права (США, Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, 

Мальта, Ірландія); держави, які запозичили класичний суд присяжних  

(Австрія, Бельгія, Данія, Бразилія, Гана, Іспанія, Швейцарія, Росія,  Грузія). 

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано думку про те, що 

інформування обвинуваченого про можливість розгляду кримінального 

провадження щодо нього судом присяжних ще до початку судового розгляду 

надасть йому можливість підготуватись до реалізації такого права і його 

рішення з цього питання буде виваженим та обґрунтованим. Тільки у такому 

випадку будуть дотримані засади кримінального провадження, в тому числі й 

забезпечення права на захист, а судовий розгляд буде справедливим. 

У роботі процедуру добору присяжних поділено на наступні етапи: 

вступне слово головуючого судді; роз’яснення учасникам прав та обов’язків 

присяжних (зокрема на самовідвід); мотивовані відводи присяжних;  

затвердження присяжних. 

Удосконалено позицію, що у резонансних кримінальних провадженнях 

доцільно було б з’ясовувати у присяжних ступінь і характер їх 

поінформованості про обставини кримінального провадження, яке вони 

будуть розглядати. Проте навіть при отриманні позитивних відповідей 

безумовно заявляти відвід з причини упередженості кандидата у присяжні, як 

видається, не зовсім буде правильно. Основним критерієм, повинно бути те, 

щоб склад присяжних становили неупереджені особи, а не необізнані або 

безініціативні присяжні. 

На підставі аналізу наукової літератури зроблено висновок, що у 

кримінально-процесуальному праві історично сформувалися дві теорії 

розподілу компетенції між присяжними і головуючим суддею. Перша теорія, 

загальновідома і найбільш поширена, полягає в тому, що судді вирішують 



4 
  

питання права, а присяжні - питання факту (de jure respondent judices, de facto 

juratores). Інша теорія, що отримала панування в німецькому законодавстві - 

вини та покарання. Відповідно до неї присяжні вирішують питання про 

винність в повному обсязі як з фактичної, так і з правової сторони, а коронні 

судді застосовують до визнаної винуватості передбачене покарання і водночас  

вирішують процесуальні питання, що виникають під час розгляду справи. 

Обґрунтовано, що в українському законодавстві доцільно запровадити 

таку модель судоустрійного етапу формування колегії присяжних: на підставі 

списку виборців адміністративно-територіальної одиниці, на території якої 

знаходиться суд, орган місцевого самоврядування формує список кандидатів у 

присяжні, до якого включає осіб, які відповідають вимогам до присяжних. 

Вважаємо, що до списку присяжних не повинні також включатися особи, які 

мають юридичну освіту, оскільки їх участь буде порушувати принцип 

неупередженості залучення народу до здійснення кримінального судочинства. 

Після цього даний список передається у відповідний суд для введення цього 

списку в автоматизовану інформаційну систему, яка відбиратиме з нього 

присяжних. Список присяжних повинний бути сформований із розрахунку не 

менше 50 кандидатів у присяжні на кожен місцевий суд.  Даний список 

повинен бути розміщений на сайті відповідного суду, щоб особи які включені 

до списку присяжних могли з ним ознайомитись та за наявності підстав 

подати заяву про їх увільнення від виконання обов’язків присяжних.  

Визначено, що для недопущення втручання у роботу присяжного і 

виключення впливу на його свідомість та зміну думки щодо провадження, яке 

розглядається, без дозволу головуючого присяжному забороняється 

спілкування з особами, які не входять до складу суду, щодо суті провадження, 

процесуальних дій, що здійснюються під час нього. У зв’язку з цим у судах 

мають бути створені такі умови, які б дозволяли присяжним виконувати свої 

функції (місця в залі судового засідання як для основних, так і запасних 

присяжних, кімнати відпочинку тощо). 
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У дисертації обґрунтовано, що доцільно запровадити в КПК України 

право сторін кримінального провадження заявляти по три  невмотивованих 

відводи кандидатам у присяжні. Така процедура розширить змагальність 

сторін в ході судового розгляду, надасть можливість сформувати об’єктивну 

та неупереджену колегію присяжних. Звичайно запровадження права на 

невмотивані відводи, призведе до внесення змін в процесуальне законодавство 

в частині кількості осіб, які викликаються в судове засідання.  

У дисертації висвітлюється, що складнощі в розумінні присяжними як 

джерела доказів викликають протоколи негласних слідчих (розшукових) дій 

та матеріали оперативно-розшукових заходів. Це зумовлено специфікою цих 

матеріалів, зокрема важливо роз’яснити присяжним, з якою метою в 

протоколах змінено анкетні дані осіб, які брали участь в негласних слідчих 

(розшукових) діях, щоб усунути будь-які сумніви в достовірності цих  

документів. Прокурору варто роз’яснити присяжним, загальні умови 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Також складнощі виникають 

в ході дослідження показань, які давалися в ході досудового розслідування 

слідчому судді, оскільки суд присяжних безпосередньо не сприймає показання 

особи. 

За результатами проведеного узагальнення та теоретичного осмислення 

наукових праць, присвячених діяльності суду присяжних, а також аналізу 

національного і зарубіжного законодавства та судової практики, у дисертації 

стверджується, що доцільно запропонувати наступну модель участі народу в 

кримінальному судочинстві України: суд присяжних (у складі трьох професійних 

суддів та шести присяжних) розглядає справи про особливо тяжкі злочини, а у всіх 

кримінальних провадженнях у яких може бути призначене покарання понад п’ять 

років розбавлення волі судовий розгляд здійснюється у складі одного професійного 

судді  та двох присяжних.  Така модель участі народу у кримінальному провадженні 

буде сприяти переважанню непрофесійного елементу у здійсненні правосуддя, 

підвищенню довіри населення до судової системи та забезпеченню змагальності у 

кримінальному провадженні. 
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У роботі вироблено та обґрунтовано пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення правового регулювання формування та діяльності суду 

присяжних у кримінальному провадженні України. 

Дисертаційні положення, висновки та пропозиції можуть 

використовуватися: (а) у науково-дослідницькій сфері - для подальших 

досліджень провадження в суді присяжних; (б) у законотворчій діяльності - в 

процесі розробки і прийняття законів України про внесення змін до КПК в 

частині правового регулювання порядку провадження в суді присяжних; (в) у 

правозастосовній діяльності - для надання допомоги суддям і працівникам 

суду, прокурорам, адвокатам; (г) – у науково-педагогічній діяльності – при 

викладанні навчальних дисциплін «Судові і правоохоронні органи України», 

«Кримінальне процесуальне право України», спеціальних курсів, а також під 

час підготовки підручників з кримінального процесу та методичних 

матеріалів. 

Ключові слова: суд присяжних, присяжний, статус присяжного, відбір 

присяжних, список присяжних, моделі суду присяжних,  з’ясування обставин 

кримінального провадження, дослідження доказів. 
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ANNOTATION 

Volosko I. R. Jury trial in Ukraine: formation and activity peculiarities. A 

qualifying scientific study retaining manuscript rights. 

The thesis for a Candidate Degree in Law on specialty 12.00.09. "Criminal 

Procedure and Criminalistics; Forensic Examination; covert investigations". - Ivan 

Franko National University of Lviv, Lviv, 2017. 

The thesis is dedicated to the formation of the concept of the jury in Ukraine, 

as well as improving its legal regulation. 

The novelty of scientific statements and results lies in the following:  it is the 

first comprehensive research on the formation and functioning of the jury in 

Ukraine conducted in the national science of criminal practice. 

The paper determines that the jury played a considerable role in the formation 

of modern criminal justice systems and the direct participation of people in 

administrating justice, in particular, helps to protect the independence of the 
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judiciary and to provide the significance of the trial event itself. In this way, it 

contributed to strengthening the legal guarantees of the culprit rights, and 

contributed to the formation of an adversary trial model. At the same time, it 

strengthened the principles of the veracity of proceedings, immediacy and equality 

of the parties in the implementation of judicial examination. The presence of jurors 

had a powerful influence on the forms of court proceedings, the examination of 

facts and circumstances with the help of admissible evidence and ensuring rights of 

defense. 

The study states that in 2017 the classical model of the jury trial is inherent in 

two groups of states: first of all, the states of the common law system (the USA, 

Great Britain, Australia, Canada, New Zealand, Malta, Ireland); and the states of the 

Romano-Germanic legal family that borrowed the classical jury trial (Austria, 

Belgium, Denmark, Brazil, Ghana, Spain, Switzerland, Russia, Georgia). 

It has been reasonably proved in the thesis that informing the accused on the 

possibility of considering the criminal proceedings against them by the jury court 

even before the trial? will provide an opportunity to prepare them to the 

implementation of this right and their decision on this matter will be reasonable and 

justified.  Only In this case, the principles of criminal proceedings will be met, 

including ensuring the right of defense, and the trial will be just. 

In the study the procedure of jury selection to participate in the juridical 

proceedings has been divided into the following stages: the opening speech of the 

presiding judge; elucidating the rights and obligations of the jury to the parties (in 

particular, of self-refusal); motivated refusals of the jury; approval of the jury. 

The position has been improved that in case of criminal proceedings which 

received great publicity it would be expedient to ascertain the degree and nature of 

jury awareness on the circumstances of the criminal proceedings to be considered. 

However, even in case of receiving positive responses it will not be quite correct to 

announce a refusal because of biasness of the jury candidate. The main criterion 

should be the selection of unprejudiced members of the jury, but not fully ignorant 

and lacking the initiative ones. 
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On the basis of the scientific literature analysis the conclusion has been 

drawn that historically two theories of competence allocation between juries and the 

presiding judge formed in the criminal procedural law. The first theory, which is 

widely known and most common, implies that the judges are to decide matters of 

law, but the jury – factual issues (de jure respondent judices, de facto juratores). 

Another theory that received dominion in the German legislation is the theory of 

guilt and punishment. According to it, the jury decide on culpability in full scale 

both on actual and legal issues and crown \professional \ judges apply punishment 

to recognized guiltiness and at the same time decide on procedural matters that arise 

in the course of the case consideration. 

It has been reasoned that it makes sense to introduce such a model of juridical 

stage of jury formation to the Ukrainian legislation: according to the list of electors 

of the administrative-territorial entity where the court is located, local government 

administration impanels jury nominees listing persons who meet the jury 

requirements. We believe that the list of jury should not include persons who have 

legal education because their participation will violate the impartiality principles to 

attract people to realize criminal proceedings. Then, this list is transferred to the 

appropriate court with the aim to introduce this list to the automated information 

system, which selects the jury. The array of jurors should be formed on the 

assumption not less than 50 candidates of the jury to every local court.  

This list is to be placed on the website of the corresponding court to provide 

persons who are included to the list of jury with an opportunity to become 

acquainted with it and  to submit an application to be dismissed from performing 

jury duties, if there are grounds.  

It has been substantiated that without the permission of the chairperson the 

jury are forbidden to communicate with persons who are not the members of the 

court concerning proceeding matters and legal proceedings conducted during the 

trial in order to avoid intervention to jury work and omitting influence on their 

consciousness to change their mind on considered proceedings. Thereby, 

appropriate environment should be created in courts that would allow the jury to 
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perform their duties (enough place for both the main jury and alternate ones, 

recreation rooms etc.).  

The thesis reasonably proves that it would be expedient to introduce the right 

of the parties of the criminal proceedings to claim three unmotivated refusals to jury 

candidates to the Criminal Procedural Code of Ukraine. This procedure will expand 

the adversary of the parties in the course of judicial proceedings; provide an 

opportunity to form an objective and impartial jury. Of course, the right to 

unmotivated refusals will lead to changes in procedural legislation in terms of the 

number of people called to the court hearing. 

The thesis provides  the analysis of difficulties in the jury’s understanding concerning 

the minutes of covert investigative and search operations activities and materials of  

operational and search actions as evidence sources due to the specifics of these materials. 

Thus, it is important to clarify to the jury the reason to change personal data provided in the 

minutes of persons involved in covert investigations in order not to arouse doubts regarding 

trustworthiness of these documents. The prosecutor while presenting evidence for the 

prosecution should elucidate general terms to conduct covert investigations. The difficulties 

may also occur in the course of examining testimonies provided during the prejudicial 

inquiry to the trier due to the fact that the jury do not directly take part in the course of 

receiving testimony.  

According to the results of general conclusions and theoretical comprehension of 

scientific works on the jury trial, as well as the analysis of the national and foreign 

legislation and court practice, the thesis provides reasons on expediency to introduce the 

following model of  public participation in the criminal proceedings of Ukraine: the jury 

court  (consisting of three professional judges and six jurors) examines especially grave 

criminal cases, and in all cases of criminal proceedings with designated penalty over 5 years 

of imprisonment , the court hearing is conducted by one professional judge and two jurors. 

Such a model of the participation of people in criminal proceedings will promote prevailing 

an unprofessional element in the implementation of justice, resulting in increasing 

confidence level to the judicial system and ensuring adversary trials in criminal proceedings. 
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The proposals aimed at improving the legal regulation of the jury formation 

and activities in the criminal proceedings of Ukraine have been developed and 

grounded in the study.  

The thesis statements, conclusions and proposals can be applied: (а) in 

research and development sector – to conduct further studies of proceedings in jury 

court; (b) in legislating sector – to elaborate and pass the laws of Ukraine on 

introduction of changes to the Criminal Procedural Code in terms of legal regulation 

of procedure order in the jury court; (c) in law enforcement activity – to provide the 

assistance to judges and court personnel, prosecutors, lawyers; (g) in scientific and 

pedagogical activity – in course of teaching subjects "Judicial and law-enforcement 

bodies of Ukraine", "Criminal Procedural Law of Ukraine", special courses, as well 

as during the preparation of textbooks on criminal and methodical materials. 

Key words: jury trial, juror, the status of the jury, jury selection, list of the 

jury, models of jury trial, ascertaining conditions of criminal proceeding, evidence 

examination in the jury court.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВРП 

 

Вища рада правосуддя 

ВРУ  

 

Верховна рада України 

ВССУ  

 

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і 

кримінальних справ 

ВСУ  

 

Верховний суд України 

ГПУ  

 

Генеральна прокуратура України 

ДБР  

 

Державне бюро розслідувань України 

ДСА 

 

Державна судова адміністрація України 

ЄКПЛ   

 

Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (Європейська конвенція з 

прав людини) 

ЄРДР  

 

Єдиний реєстр досудових розслідувань 

ЗМІ  

 

Засоби масової інформації 



5 
  

ЗУ 

 

Закон України 

КК  

 

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. 

КМУ  

 

Кабінет Міністрів України 

КПК  

 

Кримінальний процесуальний кодекс України від 

13 квітня 2012 року 

КУ 

 

Конституція України 

МВС  

 

Міністерство внутрішніх справ України 

НАБ  

 

Національне антикорупційне бюро України 

НП  

 

Національна поліція України 

НСРД  

 

Негласні слідчі (розшукові) дії 

СБУ  

 

Служба безпеки України 

США 

 

Сполучені штати Америки  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Статтею 124 Конституції України встановлено, що 

народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. 

Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя 

здійснюється за участю присяжних (ст. 127 Конституції України). Зазначені 

норми Конституції окреслюють участь народу у здійсненні правосуддя 

виключно через присяжних. КПК України закріпив європейську 

(континентальну) модель діяльності суду присяжних з метою гармонізації 

законодавства України із законодавством Європейського союзу. Українська 

модель суду присяжних будучи створена за європейським зразком водночас 

не позбавлена низки недоліків, зокрема саме в частині формування суду 

присяжних, відсутності окремого закону про присяжних, фрагментарного 

регулювання у КПК України судочинства в суді присяжних. Цим 

обумовлюється актуальність дослідження формування та провадження в суді 

присяжних в Україні, яке має здійснюватися у комплексі із аналізом правової 

природи суду присяжних, дослідження сучасних моделей суду присяжних та 

вироблення на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення суду присяжних 

в кримінальному провадженні України. 

Розгляд питань пов’язаних з формуванням та функціонуванням суду  

присяжних є неможливим без вивчення вагомого спадку, який залишили 

видатні вчені минулого С. І. Вікторський, Л. Є. Владимиров, Л. Ганевич, 

П. Стебельский, Г. Грос, Г. Гуе-Глунек, А.О. Кістяківский, А. Ф. Коні, 

К. Кротевич,  П.І. Люблінський, К.Ж. Міттермайер, В.К. Случевський, 

І.Я.Фойницький та ін. 

В Україні організаційні та процесуальні аспекти суду присяжних 

розглядалося в роботах Ю.М. Грошевого, І. В. Гловюк, А.Б.Войнарович, 

Л.М. Лобойка, С.О. Іваницького, О.В. Капліної, Р.П. Качур, Р.О. Куйбіди, 

О.П. Кучинської, А.Г. Маланюка, В.Т. Маляренка, В.Т. Нора, Т.С. Нешик, 

В.О. Попелюшка, С.В. Прилуцького, О.Б. Прокопенка, І. О. Русанової, 
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А. А. Солодкова,   В.І.Теремецького, В.М. Тернавської, В.М. Тертишника, 

С. Г. Штогуна, В.М.  Щерби, О.Г. Яновської та ін. 

Незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень, які 

тією чи іншою мірою стосуються діяльності суду присяжних, в Україні 

відсутнє комплексне дослідження формування та діяльності суду присяжних 

після прийняття нового КПК України та конституційної реформи 2016 року . 

Це зумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило її основні напрями 

та спонукало до вирішення наукового завдання, зміст якого полягає у 

проведенні комплексного аналізу теоретичних основ і практики формування 

та діяльності суду присяжних в Україні, науковому обґрунтуванні пропозицій, 

спрямованих на створення оптимальної моделі діяльності суду присяжних в 

Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до основних положень Концепції 

реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом 

Президента України від 8 квітня 2008 року № 31/2008, Пріоритетних 

напрямків розвитку правової науки на 2011-2015 роки, затверджених 

постановою загальних зборів НАПрН України від 24.09.2010 р. № 14-10, а 

також науково-дослідницької тематики кафедри кримінального процесу і 

криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка  

«Проблеми реалізації нового кримінального процесуального законодавства 

України (КПК 2012 р.) щодо захисту прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження» (номер державної реєстрації 

U005124). Тема дисертації «Суд присяжних в Україні: особливості 

формування та діяльності» затверджена вченою радою Львівського 

національного університету імені Івана Франка 21 грудня 2012 р. (протокол № 

4) та схвалено координаційним бюро НАПрН України (Перелік тем 

дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2013 

р.), с. 236, поз. 1181).. 
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Мета й завдання дослідження. Метою роботи є отримання нових 

результатів у вигляді наукових висновків щодо особливостей формування  

суду присяжних, сучасних моделей його діяльності, проблем функціонування 

суду присяжних в Україні, а також вирішення теоретичних і практичних 

питань, пов’язаних із розглядом кримінального провадження в суді 

присяжних. 

Для досягнення вказаної мети було постановлено такі основні завдання: 

- дослідити ґенезу суду присяжних на різних етапах української 

історії; 

- виокремити сучасні моделі суду присяжних в різних країнах; 

- охарактеризувати нормативне регулювання та практику реалізації 

етапів формування суду присяжних в Україні; 

- дослідити процесуальний статус присяжного; 

- визначити особливості провадження в суді присяжних за КПК 

України; 

- на підставі проведеного дослідження, а також узагальнення 

правозастосовної практики виявити недоліки правового регулювання 

формування суду присяжних в Україні, провадження у ньому та 

сформулювати науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на його 

удосконалення. 

Об’єктом дослідження є кримінальні процесуальні відносини, що 

виникають і розвиваються у зв’язку із формуванням суду присяжних та  

провадженням в суді присяжних. 

Предметом дослідження є теоретичні основи та практика формування 

та діяльності суду присяжних в Україні. 

Методи дослідження. Під час проведення дослідження реалізовано 

загальнонаукові методи пізнання, зокрема: аналіз, індукція, дедукція, 

узагальнення. Окрім цього, використано низку спеціальних методів, 

притаманних науковим дослідженням у сфері права. Усі вони застосовані у 

взаємозв’язку, що сприяло досягненню всебічності, повноти й об’єктивності 
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наукового пошуку, конкретності, обґрунтованості й узгодженості 

сформульованих у дисертаційному дослідженні висновків, достовірності 

отриманих результатів. 

Порівняльно-правовий метод дозволив дослідити існуючі в світі моделі 

суду присяжних, здійснити їх порівняльний аналіз. Формально-логічний 

метод використовувався під час вивчення змісту правових норм, що 

регулюють формування та діяльність суду присяжних. Історичний метод був 

застосований задля дослідження етапів розвитку суду присяжних на різних 

етапах української історії. Статистичний метод став підставою для 

узагальнення результатів проведеного анкетування, а також використання та 

аналізу даних статистичних звітів судів першої та апеляційної інстанцій про 

розгляд матеріалів кримінального провадження судом присяжних. Системно-

структурний метод покладено до основи характеристики провадження в суді 

присяжних, його етапів та окремих процесуальних дій. Методи моделювання 

та абстрагування стали у нагоді при опрацюванні науково-теоретичних 

моделей змін до кримінального процесуального законодавства України з 

метою вдосконалення правової регламентації провадження в суді присяжних. 

Метод узагальнення надав можливості послідовно звести одиничні факти у 

єдине ціле та сформулювати обґрунтовані висновки, спрямовані на 

удосконалення законодавчого регулювання досліджуваних питань, подолання 

його колізій та прогалин. 

Нормативно-правову та інформаційну основу дисертації склали: 

Конституція України;  міжнародно-правові акти визнанні Україною, 

Кримінальний процесуальний кодекс України; закони й підзаконні 

нормативно-правові акти України; судова практика; законодавство іноземних 

країн. 

Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи послугували наукові 

праці у галузі загальної теорії права, конституційного права, судоустрою, 

кримінального процесу, психології та філософії. 
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Емпіричну основу дослідження становлять: рішення Європейського 

суду з прав людини, джерела практики національних судів України (всього 

78 судових рішення), матеріали анкетування суддів (всього 100 анкет), звіти 

судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 

2012–2016 роки  та багаторічний власний досвід автора на посаді 

професійного судді. 

Наукова новизна одержаних результатів.  Дисертація є одним із 

перших, проведених в умовах чинності нового КПК та конституційних і 

судоустрійних змін 2016 року досліджень особливостей формування та 

діяльності суду присяжних в Україні. Враховуючи окреслену вище 

актуальність обраної теми, а також брак наукових досліджень, одержано 

результати, в межах яких: 

Вперше: 

- обґрунтована доцільність надати обвинуваченому право заявляти 

клопотання про розгляд його справи (провадження) судом присяжних у всіх 

кримінальних провадженнях у яких обвинуваченому може бути призначення 

покарання більше п'яти років позбавлення волі; 

- запропоновано розширення інституту суду присяжних за такою 

моделлю: судова колегія у складі трьох професійних суддів та шести 

присяжних розглядає справи про особливо тяжкі злочини. У всіх інших 

провадженнях, у яких може бути призначене покарання понад п'ять років 

позбавлення волі, судовий розгляд здійснюється судом присяжних у складі 

одного професійного судді і двох присяжних; 

- обґрунтована необхідність формування органом місцевого 

самоврядування списку кандидатів у присяжні на підставі списку виборців 

адміністративно - територіальної одиниці, на території якої функціонує 

місцевий суд, та у відповідності з вимогами, що ставляться законом до 

присяжного, у кількості не менше 50 кандидатів на кожний місцевий суд. 

Список кандидатів у присяжні має бути розміщений  на сайті відповідного 

суду.  
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- запропоновано та обґрунтовано необхідність встановлення 

адміністративної відповідальності присяжного за неприбуття (ухилення від 

виконання обов'язків присяжного) до суду без поважних причин, доповнивши 

ним перелік осіб, які можуть бути притягнуті до адміністративної 

відповідальності за злісне ухилення від з'явлення до суду (ст. 185
3
 КУпАП), а 

також за порушення порядку під час судового засідання та вчинення будь-

яких дій, що свідчать про явну неповагу до суду. Встановлення такої 

відповідальності дасть можливість вплинути на необгрунтовані ухилення 

присяжних від участі у відправлення правосуддя, що веде до затягування 

судового розгляду і вирішення справи і, відповідно, до порушення розумних 

строків її розгляду. 

Удосконалено: 

- обґрунтування необхідності негайного створення передбаченої 

законом «Про судоустрій і статус суддів» Служби судової охорони, яка б 

забезпечувала підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів 

неповаги до суду, здійснювала охорону приміщень суду та забезпечувала 

особисту безпеку суддів, присяжних, учасників провадження та членів їх 

сімей. Тимчасове покладення виконання перелічених завдань на Нацполіцію 

України та Нацгвардію України, як засвідчують дані дослідження належним 

чином не забезпечують режиму безпеки судів, суддів та інших учасників 

кримінального провадження. 

Набули подальшого розвитку: 

- науково-практичне положення щодо обставин, які можуть бути 

підставою для звільнення від виконання обов'язків присяжного (ч. 2 ст. 66 

Закону про судоустрій і статус суддів). Такі обставини мають бути 

підтверджені не лише заявами відповідних осіб але й офіційними 

документами: листом тимчасової непрацездатності внаслідок хвороби, чи його 

копією; медичною довідкою про стан вагітності та пологи, свідоцтвом (його 

копією) про народження дітей дошкільного віку чи молодшого шкільного 

віку; довідкою органу опіки та піклування про утримання дітей-інвалідів або 
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членів сімї похилого віку; довідкою релігійної організації, що особа є її 

членом і не може брати участь у відправленні правосуддя за своїми 

релігійними переконаннями, тощо; 

- правові позиції щодо створення умов для комфортного перебування 

присяжних та запасних присяжних у приміщенні суду (кімнати для 

відпочинку); 

- правова позиція щодо необхідності надання права захисникові 

обвинуваченого та представникові потерпілого ставити питання присяжним 

для з'ясування обставин, що можуть перешкодити їх участі в судовому 

розгляді, оскільки серед учасників судового розгляду, які можуть ставити 

присяжним такі питання, ці учасники не названі; 

- правова позиція щодо доцільності задавання питань присяжним з 

метою з'ясування обставин , що перешкоджають їх участі у судовому розгляді. 

Питання доцільно задавати у такому порядку: а) питання, спрямовані на 

з'ясування формальних підстав для відводу; б) питання спрямовані на 

з'ясування підстав для самовідводу; в) питання спрямовані на з'ясування 

упередженості щодо винуватості обвинуваченого чи характеру кримінального 

провадження. Питання необхідно ставити у простих і зрозумілих для людей 

різного інтелектуального рівня виразах. При цьому ці питання не повинні 

торкатись конфіденційної інформації присяжного; 

- обгрунтована необхідність розширення сфери участі присяжних у 

вирішенні питання про застосування (продовження) запобіжних заходів до 

обвинуваченого – їх обрання, продовження чи скасування, включаючи й 

тримання під вартою; 

- обґрунтована доцільність усунення передбаченого чинним КПК 

України обмеження проведення судом з участю присяжних такої судово- 

дослідницької дії, як огляд на місці, а це, зокрема, огляд місця події, яка може 

проводитися лише професійним судом з участю всіх учасників судового 

провадження (ст.361 КПК) Навряд чи огляд на місці у всіх випадках можна 

вважати «шокуючи доказом», який може вчинити на присяжного надмірний 
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психологічний вплив і сформувати негативне ставлення до обвинувачення. 

Радше навпаки, огляд на місці особливо огляд місця події кримінального 

правопорушення, дає можливість перевірити досліджувані в суді докази під 

кутом зору їх належності та достовірності і тим самим сприяти формуванню 

внутрішнього переконання присяжного щодо цього; 

- обґрунтована доцільність введення особливостей апеляційного 

провадження щодо рішень ухвалених судом першої інстанції з участю 

присяжних. Такі рішення мають переглядатися апеляційним судом за участі 

присяжних. У цьому зв'язку запропоновано ч.2 ст.31 КПК України доповнити 

нормою такого змісту: «У випадку оскарження рішення, ухваленим судом 

присяжних, кримінальне провадження в апеляційному порядку здійснюється 

колегіально судом у складі трьох професійних судців та шести присяжних»; 

- виходячи з нормативного регулювання та практики формування суду 

присяжних у більшості правових систем, що передбачають суд з участю 

присяжних, обґрунтовується необхідність введення у національне 

кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування 

права сторін на немотивовані відводи присяжних при їх відборі до судової 

колегії. Процедура невмотивованих відводів розширить змагальність сторін і 

стане однією з гарантій формування об'єктивної і неупередженої судової 

колегії з участю присяжних. У цьому зв'язку пропонується ч.1 ст.285 КПК 

викласти у такій редакції: «Після призначення судового розгляду судом 

присяжних головуючий дає секретареві судового засідання розпорядження 

про виклик присяжних у кількості 15 осіб, які визначаються автоматизованою 

системою документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку 

присяжних». А ч.4 статті 387 КПК доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Кожна з сторін провадження має право заявити по три невмотивованих 

відводи кандидатам у присяжні». 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

висновки і пропозиції можуть бути використані: (а) у науково-дослідницькій 

сфері - для подальших досліджень провадження в суді присяжних; (б) у 
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законотворчій діяльності - в процесі розробки і прийняття законів України про 

внесення змін до КПК в частині правового регулювання порядку провадження 

в суді присяжних; (в) у правозастосовній діяльності - для надання допомоги 

суддям і працівникам суду, прокурорам, адвокатам; (г) – у науково-

педагогічній діяльності – при викладанні навчальних дисциплін «Судові і 

правоохоронні органи України», «Кримінальне процесуальне право України», 

спеціальних курсів, а також під час підготовки підручників з кримінального 

процесу та методичних матеріалів. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана на кафедрі 

кримінального процесу та криміналістики Львівського національного 

університету імені І.Франка, окремі її положення неодноразово доповідалися 

на її наукових семінарах, а на завершенні – обговорена, схвалена і 

рекомендована до захисту. У процесі підготовки її основні положення 

доповідалися та обговорювалися на 5-ти науково-практичних конференціях, 

зокрема:  XX звітна науково-практична конференція «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 2014 р.), XXI 

звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні» (Львів, 2015 р.), Кримінальна юстиція в Україні : 

виклики та перспективи в світлі конституційної реформи (Львів, 2015 р.), 

XXІI звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (Львів, 2016 р.), Актуальні питання 

кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на 

вшанування пам’яті Ганса Гроса) (Львів, 2016 р.). 

Публікації. Окрім тез доповідей на конференціях, результати дисертації 

опубліковано в шістьох наукових статтях, з яких чотири опубліковано у 

вітчизняних фахових наукових виданнях та дві – у іноземних  наукових 

виданнях. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які поділено на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та шести додатків. Загальний обсяг дисертації становить 258 сторінок 

друкованого тексту, основний зміст викладений на 209-х сторінках. Список 

використаних джерел становить 247 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1.  

ПОНЯТТЯ ТА ҐЕНЕЗА СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Участь народу у здійсненні правосуддя в кримінальних справах 

як традиція українського правосуддя: історичний екскурс. 

1.1.1. Зародження суду присяжних в Україні 

Аналіз історичних пам’яток права дає підстави стверджувати, що 

системі українського судоустрою протягом багатьох століть був властивий 

судовий інститут, який за своїми ознаками є своєрідним прототипом суду 

присяжних. З часів раннього середньовіччя значну роль в житті українського 

суспільства відігравав народний суд, що діяв спершу як єдиний судовий 

орган, і який зміг продовжити свою діяльність у період княжої доби поряд з 

державними княжими судами. Таким судом був вервний суд, що здійснювався 

членами місцевої громади – верви
1
. Сільська організація самоуправління 

утворилася, як зазначив М.С. Грушевський, шляхом добровільного об’єднання 

декількох сіл на основі міцних сусідських зв’язків, що ґрунтувалися на 

спільних традиціях. Така адміністративно-територіальна організація 

самостійно вирішувала адміністративні, поліцейські і судові питання в межах 

даної території
2
. 

З посиленням княжої влади під час побудови централізованої держави 

державний суд отримав більш широкі повноваження, обмежуючи юрисдикцію 

громадських судів, хоча чіткого розмежування компетенції між громадським і 

княжим судами не було. На думку Я.Р. Падоха, громадський суд продовжував 

повноцінно функціонувати там, де верви могли вносити постійну грошову 

плату князю за право на судову автономію як компенсацію за втрачене судове 

                                                           
1 Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) [Текст] : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тернавська Вікторія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2007. – С. 

50. 

2 Грушевський М. Історія України-Русі: В одинадцяти томах, дванадцяти книгах. – К.: Наукова 

думка, 1994. – Том V. – С. 357. (704 с.) 
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мито. Однак у більшості місцевостях громадський суд був остаточно 

витіснений із системи судоустрою
3
 . 

Дослідження українських вчених дали наступне пояснення цьому факту: 

після занепаду Київської держави ті українські землі, що підпали під 

литовсько-польське управління, зберегли інститут «добрих людей», який 

навіть отримав свій подальший розвиток у законодавстві. На тих же землях, 

що відійшли до Московської держави, даний інститут, як зазначив 

Ф.І. Леонтович, «розвинутий на заході в суворо-юридичних формах суду 

присяжних, був паралізований і з часом зник під впливом раннього розвитку 

несприятливих для нього адміністративних і судових порядків»
4
. 

О.Ф. Кістяківський також вбачав причини занепаду даного інституту у 

розвитку наказової засади і бюрократичного самовладдя при здійсненні 

кримінального правосуддя
5
 . 

У Статуті Великого князівства Литовського 1529 року вказувалось, що 

«воєводи, старости і державці наші мають у своєму повіті вибрати двох 

землян, людей достойних, які заслуговують на довіру, привести їх до присяги 

і встановити такий порядок: якщо пан воєвода, староста і державця наш, 

будучи зайняті нашими або державними справами, самі не встигнуть 

розглянути справи, то ті два землянина разом із намісниками і маршалками 

цих наших панів врядників мають розглянути справи і вирішити їх у 

відповідності до тих прав писаних, які ми дали всій державі»
6
.  Таким чином, 

зазначені два представники громади, маючи рівні права із головуючим 

суддею, стояли на захисті прав громади, а без їх участі заборонявся розгляд 

будь-якої справи. Однак на практиці, як це видно з судових актів того періоду, 

                                                           
3 Падох Я. Суди і судовий процес старої України. – Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка, 

1990. – С. 13. (128 с.) 

4 Леонтович Ф.И. Русская Правда и Литовский Статут, в видах настоятельной необходимости 

включить литовское законодательство в круг истории русского права // Университетские известия. – 1865. – 

№ 4. – С. 33. (С. 1-38.) 

5 Кистяковский А. О значении судебной реформы в деле улучшения уголовного правосудия. – К.: В 

университетской типографии, 1870. – С. 27. (60 с.) 

6 Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. — Том І. Статут Великого князівства 

Литовського 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. — Одеса: Юридична література, 

2002.  – С. 242. (.464 с.)  
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вказане положення не вкорінилося, воєводи і старости продовжували судити 

або у присутності випадкових осіб, або одноосібно
7
. 

Місцеві правителі того періоду залучали до відправлення правосуддя 

радників, знавців  місцевих звичаїв. Ними були повітові урядники (городничі, 

ключники, ловчі, конюші та ін.), місцеві владики тощо. На судових засіданнях 

були присутні правителі волостей і повітів, а також війти та старші міщани, 

особливо якщо рішення зачіпало інтереси міста. Усі ці особи могли брати 

дієву участь у розгляді справи та винесенні рішення. Однак місцеві бояри й 

міщани часто фактично лише спостерігали за судовим процесом, тому в 

судових листах вони позначаються, як «люди добрі», які були лише присутні 

на судовому розгляді
8
. Іншою функцією «добрих людей» було наглядати за 

ходом процесу з метою попередження навмисних чи невільних зловживань 

владою з боку суддів. Присутність вказаних осіб також зумовлювалася тим, 

що нерідко акти судочинства не записувались, отже, необхідно було мати 

свідків процесу, які б могли підтвердити, що судочинство було відправлене із 

дотриманням усіх процесуальних норм. Їх присутність на суді надавала 

процесові характеру гласності, крім того, вони певною мірою компенсували 

некомпетентність і непрофесіоналізм суддів
9
.  

У литовсько-польську добу судовий процес на перших порах зберігав 

риси давнього руського процесу відповідно до норм Руської Правди. Однак з 

XIV ст. вже помітні поступові зміни у національному судочинстві на території 

українських земель, що перебували як під владою литовців, так і поляків 

внаслідок впливу західного права – німецького і польського
10

. У містах, що 

отримали привілей самоврядування за Магдебурзьким правом, судочинство 

                                                           
7 Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. — Том II. Статут Великого князівства 

Литовського 1566 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. — Одеса: Юридична література, 

2003.  – С. 459.  (560 с.) 

8 Сокальська О.В. Нариси з історії українського судочинства (XVI – початок XVII ст.) : монографія / 

О.В. Сокальська. – Одеса : Інтерпрінт 2010. – С. 37. (210 с.) 

9 Ковальова С.Г. Судоустрій і судочинство на Українських землях Великого князівства Литовського: 

Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – С. 143. (200 с.) 

10 Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) [Текст] : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тернавська Вікторія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2007. – С. 

52. 
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здійснювалося війтом і лавою. До основних функцій війта, крім 

адміністративних, належало судочинство. Про організацію правосуддя у 

містах під головуванням війта зазначено у всіх привілеях Галицько-

Волинських князівств, польських королів і Великих литовських князів. 

Судочинство він здійснював за допомогою колегії лавників. Війт головував у 

суді, функції присяжних виконували лавники. Рішення суду виносили 

лавники, а війт його оголошував
11

. До основних принципів магдебурзького 

права входила колегіальність правосуддя, хоча у більшості привілеїв 

згадується лише про війта. Функції присяжних у судах, як уже зазначалося, 

виконували лавники. Магдебурзьке право висувало до лавників такі вимоги: 

«Присяжні, або лавники, - це особи, що засідають у суді і, вислухавши та до 

ладу дослідивши справу з обох сторін, виявляють своє рішення (присуд) 

війтові або судді... вважати мали, аби справедливості не закривали... самі без 

всяких подачок жили, подарунків, які справедливість припиняють та 

засліпляють, не брали... Особливо, аби судили від імені Божої ласки не з гніву, 

ненависті, не за подарунки, а тверезо, не поспішаючи, з добрим баченням 

справи»
12

. У 1382 р. до складу львівської міської лави входило 7 лавників. На 

думку А. Чоловського, з 1385 р. їх кількість становила 12, а з початку XV ст. – 

12 разом із війтом. Після утворення колегії «40 мужів», від 1578 р. лавників 

обирали пожиттєво, лише з їх числа, а від 1663 р. – із докторів права, 

філософії та медицини, що засвідчувало їх високий рівень освіти та 

кваліфікацію
13

. 

У XIV-XVIII ст. на українських землях судочинство здійснювалось у 

копних судах. Копний суд був громадським юрисдикційним органом 

сусідського об’єднання сільських територіальних громад, який здійснював 

судочинство у цивільних і кримінальних справах, розслідування злочинів, 

                                                           
11 Кобилецький М.  Магдебурзьке право в Україні (XIV - перша половина XIX ст.): Історико-правове 

дослідження. – Львів: ПАІС, 2008. – С. 194 (406 с.)  

12 Кобилецький М.  Магдебурзьке право в Україні (XIV - перша половина XIX ст.): Історико-правове 

дослідження. – Львів: ПАІС, 2008. – С. 198. 

13 Czolowski A. Pogląd na organizację i działalność dawnych władz miasta Lwowa do 1848 r. – Lwow, 

1896. – S. 24. 
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примирення винного з потерпілим та виконання своїх рішень на підставі норм 

звичаєвого права.  Стадія судового розгляду не наставала, якщо відповідач 

добровільно компенсовував завдані збитки. Коли позивач не отримував цієї 

компенсації, тоді починався судовий розгляд («велика копа»). 

Склад «великої копи» був структурованим. Усіх учасників копного суду 

називали «копниками». Копні судці (кількість їх не була фіксованою та 

становила, залежно від справи, приблизно 10-20 осіб), що обиралися 

населенням копного округу, були господарями домів і мали постійну осілість 

в околиці. Тільки вони мали право прийняти рішення у справі
14.

. До особи, яка 

обиралася копним суддею, висувались такі вимоги: обізнаність у звичаєвому 

праві; наявність до неї поваги і довіри членів громади. Перед тим як посісти 

посаду копні судді складали присягу
15

.  

Окрім копних суддів, на «велику копу» запрошували по одному-двох 

чоловіків із трьох сіл сусіднього копного округу. Вони мали назву в копному 

судочинстві «люди сторонні». Вони не мали права голосу, проте ці суб’єкти 

процесу стежили за ходом судового розгляду, забезпечуючи його 

об’єктивність. На засіданні копного суду мали право бути присутніми 

власники сіл та державні чиновники, але також без права голосу. Судовий 

розгляд у копному судочинстві відбувався гласно, відкрито і прозоро 

колегіальним складом суду, який обирався по кожній справі жителями 

копного округу. У засіданнях копних судів брали участь, у тому числі, 

посадові особи місцевого самоврядування та представники держави. 

Учасники копного судочинства рідко посилались на статті законодавчих актів, 

значно частіше спираючись на норми українського звичаєвого права. Оскільки 

ці норми не мали письмової форми, тому їх запам’ятовуванню сприяло те, що 

вони мали яскраве звучання. Внаслідок цього вони ставали усталеними 

словесними юридичними формулюваннями, що їх знала й безперешкодно 

                                                           
14Тищик Б. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (ХІV-ХVІІІ ст.) / Б. Тищик, 

М. Бедрій // Право України. -2010 - № 1.-С. 71. 

15 Костицький М. Відновне правосуддя в контексті правової політики в Україні [Електронний 

ресурс] / М. Костицький. - Режим доступу:  

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/F597C9FC08117043C3256FC50049FEF4. 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.ns
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застосовувала більшість населення українських земель, захищаючи свої права 

на засіданнях копних судів
16

. 

За часів Гетьманщини на українських землях діяла розгалужена система 

судоустрою, де слід виділити козацькі сільські суди, сотенні, полкові і 

генеральні, склад яких був колегіальним. До 1730 р. існував змішаний 

козацько-міщанський суд: полковники чи уповноважені особи головували на 

судових засіданнях у магістратах і ратушах, міщани входили до складу їх 

колегій на рівних із козацькими старшинами правах. Однак повного злиття 

міщанських і козацьких судів не відбулося. Також продовжували діяти зі 

значними змінами суди міські, громадські, духовні
17

.  

Отже, виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що на 

українських землях більшості українським судовим установам були 

притаманні риси колегіального судочинства, у якому провідну роль 

відігравали представники громадськості. Незважаючи на пізніші різні утиски з 

боку влади, не можна говорити про повний занепад українських правових 

звичаїв і традицій у сфері правосуддя, оскільки, як зазначив Р.М. Лащенко, 

мешканці як українських міст, так і сіл прагнули застосування національного 

звичаєвого права у судочинстві
18

, якому не були властиві формалізм, 

таємність розслідування, становий характер судочинства.  

Після остаточної інкорпорації українських земель до складу Російської 

імперії з українського судочинства на довгі роки було усунуто громадськість 

від вирішення найбільш важливих суспільних справ. Судовий процес 

здійснювався на засадах підпорядкування суду адміністрації, таємного 

розслідування і теорії формальних доказів, закритому провадженні справ у 

суді з чітко визначеною становою підвідомчістю. Лише у першій половині 

                                                           
16 Бедрій М. М. Копні суди на українських землях у ХІV-ХVIII ст.: історико-правове дослідження: 

монографія / М. Бедрій. – Львів : Галицький друкар, 2014. – C. 214. ( 264 с.) 

17 Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) [Текст] : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тернавська Вікторія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2007. – С. 

53. 

18 Лащенко Р. Лекції по історії українського права. – К.: Україна, 1998. – С. 225. (254 с.) 
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XIX ст. з’явилися перші спроби реформувати систему державного механізму з 

метою усунення низки недоліків, у тому числі у сфері правосуддя. 

 

1.1.2. Суд присяжних в Російській імперії  

В дореволюційній науці кримінально-процесуального права питання про 

типологічну належність російської моделі суду присяжних залишилось 

дискусійним. Так, М.М. Розін стверджував, що російський кримінальний 

процес «і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони запозичив континентальний 

порядок»
19

. Такої ж позиції дотримувався і І.Я. Фойницький, вказуючи, однак, 

на низку істотних відмінностей цих моделей
20

. К. Міттермаєр зазначав, що 

російське провадження в суді присяжних «набагато більше дотримуються 

англійського зразка»
21

.  

Важливою особливістю судового розгляду в суді присяжних було 

широке дослідження за участю присяжних засідателів обставин, що 

характеризують особу підсудного. Як відзначалося в літературі щодо Статуту 

кримінального судочинства (СКС): «Судом завжди судиться не окремий 

вчинок підсудного, але вся його особистість, наскільки вона проявилася в ... 

протизаконному вчинку»
22

. 

Структура судового розгляду в суді присяжних за СКС відображала 

своєрідне поєднання змагальних та розшукових засад. Судове слідство 

розпочиналося з оголошення секретарем суду обвинувального акту, після чого 

головуючим підсудному ставилося запитання: чи визнає він себе винним? У 

разі визнання підсудним вини, голова і присяжні переходили до його допиту, 

а в разі невизнання - до дослідження інших доказів. Порядок дослідження 

доказів статутом не регламентувався і встановлювався головуючим на його 

розсуд, проте з урахуванням думок сторін. 

                                                           
19 Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. 3-е изд. – Томск, 1916. – С. 497. 

20 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2-х т. – Том II. – СПб., 1996. – С. 440. 

21 Миттермайер К.Ж.А. Европейские и американские суды присяжных, их деятельность, 

достоинства, недостатки и средства к устранению этих недостатков. Вып. 1 - 2. – М., 1869 - 1871. – С. 115. 

22 Щегловитов С.Г. Судебные Уставы императора Александра Второго с законодательными 

мотивами и разъяснениями: Устав уголовного судопроизводства. – СПб., 1887. – С. 134. 
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Порядок допиту свідків, встановлений у ст. 700 СКС, був запозичений з 

англо-американської моделі: спочатку допитувалися «свідки обвинувачення» 

(потерпілі від злочину та особи, вказані прокурором), а потім - «свідки 

захисту» (особи, вказані підсудним та його захисником). У той же час, як і в 

континентальній моделі, голова міг змінити цей порядок на свій розсуд, так 

що говорити про можливість почергового і рівного впливу сторін на 

присяжних можна тільки умовно. Подібна подвійність спостерігалася і в 

процедурі допиту свідків. З одного боку, як і в Англії, сторони були наділені 

рівними правами робити прямий, перехресний і «повторний» допити, проте 

Статут не встановлював ніяких відмінностей в правилах проведення цих 

допитів. І.Я. Фойницький зазначав, що на відміну від англо-американської 

моделі «укладачі Статутів під перехресним розуміють всього лише повторний 

допит свідків однієї сторони іншою
23

.  

З іншої сторони, процедура допиту починалася з пропозиції голови 

свідку «розповісти все, що йому відомо у справі», і тільки після цього до 

допиту допускалися сторони (французький варіант). Разом з тим, на відміну 

від континентальної моделі, головуючий міг брати участь у допиті свідка 

тільки після сторін (ст. 724 УУС) і тільки для уточнення «предмета свідчень» 

свідка. 

Як і в континентальній моделі провадження, СКС передбачав 

постановку кількох груп питань перед присяжними засідателями. Головне 

питання, яке ставилось на вирішення присяжних, це питання - про винуватість 

підсудного. Але питання про винуватість своєю чергою складалось з трьох 

питань: 1) чи мала місце подія злочину, 2) чи вчинив злочин підсудний і 3) чи 

має це діяння бути поставлено йому за вину
24

.  

Після головного питання ставились питання:  

1) додаткові, на випадок негативного вирішення головного питання; 

                                                           
23 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2-х т. – Том II. – СПб., 1996. – С. 443. 

24 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II: Судопроизводство / Под 

редакцией В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2008. – С. 365. 
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2) окремі питання про такі обставини, які особливо збільшують або 

зменшують ступінь вини; 

3) спеціальні питання: про співучасть (ст. 758), про ступінь приведення 

злого умислу до виконання (ст. 757), про усвідомлення малолітніми вчиненого 

діяння (ст. 759), про обставини, за якими вчинене не ставиться за вину, або 

покарання зменшується, або зовсім скасовується за законом (ст. 763)
25

.  

Виправдувальний вердикт присяжних був обов’язковий для суду, який у 

цьому випадку ухвалював виправдувальний вирок. Обвинувальний вердикт в 

окремих випадках не спричиняв постановлення обвинувального вироку. Якщо 

суд приходив до переконання, що вердикт присяжних не ґрунтується на 

матеріалах справи і присяжні засудили невинного, то суд передавав справу на 

розгляд нового суду присяжних, рішення якого, в усякому разі, було 

остаточним (ст. 818 СКС). Таким чином, незгода професійної колегії суддів з 

вердиктом присяжних засідателів могла бути висловлена лише один раз у 

одному і тому ж самому кримінальному провадженні
26

. 

З цього приводу, видатний російський судовий діяч і вчений, А.Ф. Коні 

зазначав: «присяжні проголошують не думку, а вирок, який здебільшого 

безповоротно і остаточно вирішує долю підсудного. Для них важливо не те, 

що говорять про справу, а те, що буде сказано перед ними, в тій залі суду, 

входячи в яку, вони урочисто клянуться судити на підставі того, що побачать і 

почують, в ній одній. Перед ними з урочистою повільністю розвивається 

процес і проходить, у всіх подробицях, життєва драма, що відобразилася в 

сувору форму кримінального злочину, вони іноді протягом багатьох днів 

бачать перед собою живих людей і відчувають на собі невловимі на папері 

враження, відображені  особою, манерою, голосом, способом вираження 

свідків, підсудного і потерпілого – з  тою невловимою правдивістю або 

брехнею, яка відчувається в показаннях і поясненнях, незалежно від їх змісту. 

                                                           
25 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II: Судопроизводство / Под 

редакцией В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2008. – С. 368-369. (488 с.) 

26 Насонов С.А. Генезис и эволюция модели производства в суде присяжных в России: от Устава 

уголовного судопроизводства до УПК РФ // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – №4. – С.   
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Присяжних запитують не про те, чи вчинив підсудний злочинне діяння, а чи 

винен він у тому, що скоїв його, і не факт, а внутрішня його сторона та особа 

підсудного, які в ньому відобразились, підлягають їх судженню. Своїм 

питанням про винність суд встановлює особливий зв’язок між фактом і виною 

і вимагає, щоб присяжні, ґрунтуючись виключно на «переконанні своєї 

совісті» і пам’ятаючи свою велику моральну відповідальність, наповнювали 

цей зв’язок міркуваннями, в силу яких підсудний стане винуватим  або 

невинуватим
27

. 

 

1.1.3. Суд присяжних в Австро-Угорщині 

Згідно зі ст. 11 Конституції Австрії 1867 р. в імперії було відновлено 

суди присяжних. Практично вони були організовані законом від 9 березня 

1869 р. для розгляду справ про злочини і проступки, вчинені працівниками 

друкарень. Австрійський кримінально-процесуальний кодекс 1873 р. 

розширив компетенцію судів присяжних і віддав до їх розгляду 22 види 

тяжких злочинів, вчинення яких загрожувало позбавленням волі строком не 

менше п’яти років, а також дев’ять злочинів і два проступки політичного 

характеру. Справи про тяжкі злочини розглядалися судом присяжних  у складі 

сенату крайового суду і 12 присяжних засідателів. Присяжні виносили 

вердикт (франц. verdict – вирок, від лат. vere dictum, букв. – істинно сказано) 

про вину, а судді призначали міру покарання. Списки присяжних засідателів 

щорічно складалися виконавчими органами, а суд жеребкуванням вибирав 

потрібну йому кількість для розгляду конкретної справи
28

. 

Присяжними могли бути лише особи віком від 30 років, які проживали в 

даній місцевості не менше року і сплачували не менше 10 гульденів прямих 

податків, а в містах з населенням більшим за 30 тис. мешканців – 20 

гульденів. На відміну від законодавства Російської імперії, австрійське 

                                                           
27 Кони А.Ф. Судебная реформа и суд присяжных // Собрание сочинений: В 8 т. М., 1967. Т. 4. С. 

222. 

28 Кондратюк О.В. Судова система та судочинство в Галичині у складі Австро-Угорщини (1867-1918 

рр.). – Дис. канд. юрид. наук. – Львів, 2006. – С. 87. 
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законодавство містило від дня прийняття закону таку вимогу до присяжних 

засідателів, як письменність, саме тому, незважаючи на рівень доходів, право 

бути присяжним також надавалося нотаріусам, університетським професорам 

та шкільним вчителям, випускникам університетів із ступенем доктора. 

Позбавлялись права бути присяжним особи, визнані недієздатними, а також 

особи, чиї професійні чи станові обов’язки були несумісними з виконанням 

обов’язку присяжного судді
29

. У випадку непогодження підсудного зі 

показаннями проти нього, суддя повинен був доручити одному з присяжних 

засідателів проаналізувати хід усього процесу дізнання
30

. 

Кримінальні справи розглядалися за участю присяжних засідателів, що 

виносили вердикт про наявність у діях підсудного вини, а суддя призначав  

покарання. Суду присяжних були підсудні також і справи про порушення 

урядових приписів, які стосувалися сфери друку
31

. 

Від участі в роботі суду присяжних звільнялися особи, які досягли 60-

річного віку, депутати крайового сейму і парламенту, делегати Австрії і 

Угорщини на період засідань і сесій, особи, покликані на військову службу, 

особи, які перебували на цісарській придворній службі, публічні професори і 

вчителі, лікарі і хірурги, аптекарі. Присяжні засідателі, які добросовісно 

працювали в одному періоді суду, звільнялися до наступного року
32

. 

У порівняльній статистиці судів присяжних і судів професійних 1883-

1885 рр. простежувався яскравий контраст, що викликав суспільне 

подивування. У 1883 р. суди присяжних винесли 72,6% обвинувальних 

вироків і 25,8% виправдувальних, а професійні судді відповідно 85,8% і 

14,1%. У 1884 р. суди присяжних винесли 71,4% обвинувальних і 26,1% 

виправдувальних вироків, професійні судді відповідно 85,7 і 14,2%. У 1885 р. 

                                                           
29 Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774 – 1918 рр.). – Чернівці: Рута, 

2004. – С. 222. (384 с.) 

30 Городницька Л. Кримінальне судочинство на Буковині (1774 – 1918 рр.) // Право України. – 1999. 

– № 12. – С. 111. (С. 109-111.) 

31 Кондратюк О.В. Судова система та судочинство в Галичині у складі Австро-Угорщини (1867-1918 

рр.). – Дис. канд. юрид. наук. – Львів, 2006. – С. 85. 

32 Городницька Л.В. Суд і судочинство на Буковині (остання чверть XVIII - початок XX ст.). – Дис. 

канд. юрид. наук. – Чернівці, 2002. – С. 40. 
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суди присяжних винесли 74,5% обвинувальних і 25,5% виправдувальних 

вироків, а професійні судді відповідно 86,5 і 13,5%. У Галичині лібералізм 

суду присяжних був особливо помітним на тлі всієї Австро-Угорщини, в 

інших краях якої ці суди не так часто виносили  виправдувальні вироки. 

Причому з кожним роком питома вага обвинувальних вироків зменшувалася: 

76,5% – у 1874 р.; 72% – 1875 р. і 1876 р.; 64% – 1883; 60,8% – 1884 р. У 

Буковині ситуація, як для тих часів, взагалі була нетиповою і парадоксальною: 

кількість обвинувальних і виправдувальних вироків Чернівецького суду 

коливалася в межах 50%
33

. 

Як зазначав П. Стебельський, який критично оцінив діяльність 

тогочасних галицьких судів присяжних: «Суди присяжних не відповідали у 

нас своєму завданню і на практиці не продемонстрували свою корисність»
34

. 

Ухвалюючи вердикт, присяжні піднімали руку. Відповідь могла бути 

«так» або «ні». Старший голосував останнім. Вердикт, що підтверджував вину 

чи обставини, які обтяжували вину, вважався дійсним, якщо його ухвалили 2/3 

усіх присяжних. Правового значення вердикт набував після його 

проголошення у залі суду. Якщо у вердикті були допущені механічні 

помилки, трибунал мав право прийняти ухвалу про проведення додаткової 

наради присяжних. Оголошення вердикту відбувалося у присутності всіх 

учасників процесу, крім підсудних, — їх запрошували після його 

проголошення, і вже секретар судового засідання зачитував їм вердикт. Після 

проголошення вердикту підсудним головуючий призначав час оголошення 

вироку. У вироках окружних судів викладали весь аналіз доказів і мотиви 

прийнятого рішення, а у вироках суду присяжних - призначене покарання
35

. 

                                                           
33 Стебельський П.   Чи   і  наскільки  показались  у  нашій  практиці  суди присячних  пожиточними 

// Часопис  правнича. –   1889. – Річник  1. – Ч.12.– С. 203. 

34 Стебельський П.   Чи   і  наскільки  показались  у  нашій  практиці  суди присячних  пожиточними 

// Часопис  правнича. –   1889. – Річник  1. – Ч.12.– С. 207. 

35 Бойко І. Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в 

Україні (ІХ-ХХ сг.): навч. посіб. для сіуд. вищ. навч. закладів. - Львів : Видави, центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2014. – С. 735-736. ( 904 с.) 
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Після проголошення вердикту підсудним головуючий призначав час 

оголошення вироку (ст. 268, 334, 340 КПКА)
36

. 

 

1.1.4. Суд присяжних на українських землях, що входили до складу 

Польщі. 

Слід також окремо зазначити про запровадження інституту суду 

присяжних у 1921 р. на території тих українських земель, що увійшли до 

складу Польщі після захоплення частини Правобережної України 

білополяками в результаті рядянсько-польської війни. Таке пізнє 

запровадження даного інституту пояснюється тим, що Судові статути 20 

листопада 1864 р. були введені в дію у Царстві Польському лише у 1875 р., 

однак положення про суд присяжних там не мали чинності. Суд присяжних 

було введено на основі Конституції Польщі 1921 р. і Закону про устрій 

загальних судів 1928 р.  

Відповідно до арт. 18 тодішнього  КПК Польщі окружний суд розглядає усі 

справи, які не належать до компетенції інших судів. Хоча сам КПК Польщі не 

встановлював конкретних категорій справ підсудних окружним судам, він 

передбачав, які справи підсудні міським судам (арт. 15). Таким чином, на підставі 

систематичного тлумачення, можна стверджувати, що окружним судам були 

підсудні справи   про злочини, за які могли бути призначене покарання понад два 

роки позбавлення волі. 

Окружний суд розглядав справи за участі судді та присяжних, які діяли як 

«трибунал присяглих». Компетенція суду присяжних, як зазначали тогочасні 

науковці, була доволі обмежена, зокрема розгляд злочинів, за які могли бути 

призначене покарання понад десять років позбавлення волі. Крім того, до 

компетенції суду присяжних  належали злочини  «..які закон уважає за політичні»
37

. 

                                                           
36 Кондратюк О.В. Судова система та судочинство в Галичині у складі Австро-Угорщини (1867-1918 

рр.). – Дис. канд. юрид. наук. – Львів, 2006. – С. 159-161. 

37 Давидяк В. Замітки до нового закона про поступовання карне // Життя і право. – 1929. – Ч. 1. – С. 

19. (С. 19-24.) 
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На відміну від інших категорій справ, в ході розгляду справи в суді присяжних 

участь підсудного була обов’язковою (арт. 394).  

Як обґрунтовано зазначав Л. Ганкевич, «провідною ідеєю судів 

присяжних є те, що коли в державі є і найновітніше законодавство, що 

відповідає найбільше духові часу, то й тоді для деякого роду злочинів є конче 

потрібні суди присяжних. Є деякі злочини, а головно політичні, тобто такі, що 

повстають з ідейних мотивів, де не можна в’язати  суддям рук, чи краще 

совість мертвою буквою закону. В цих справах треба дати якнайширше поле 

совісті, громадянській совісті, при осуджуванні вини того роду злочину. А що 

ж говорити про державу, яка має застаріле, не своє, чуже цілком, 

невідповідаюче вимогам і духові часу законодавство?»
38

. 

Проблемою тогочасних судів присяжних було те, що до складу лави 

присяжних, як правило, входили поляки та євреї, а українців майже ніколи не 

було в складі присяжних. В зв’язку з цим, як зазначали тогочасні науковці « і 

тут на перший план вибивається справа мови. Дуже часто присяжні судді не 

розуміють, чи не хочуть розуміти української мови. Це трагедія для 

обвинуваченого і його оборонця. І представте собі українця захисника, що, 

разом зі своїм народом, бореться за права рідної мови, коли по пристрасній і 

повній темпераменту промові прокуратора звертається до захисника делегація 

присяжних суддів з проханням, щоби говорив по польськи, якщо йому справді 

залежить на долі його клієнта (якому після вироку загрожує смертна кара)?»
39

. 

Дискусія про доцільність та недоцільність судів присяжних набула 

значного резонансу в польській юридичній спільності. Підсумки її було 

підведено на ІІІ Міжнародному конгресі з кримінального права, який 

послугував поштовхом до повної ліквідації судів присяжних в Польщі. Як 

зазначав Л.Ганевич,  «без сумніву найгарячіші спори викликала справа 

судівництва присяжних, його реформи, або взагалі скасування. Французи, 

фанатичні прихильники такого судівництва розпочали запеклі дискусії з 

                                                           
38 Ганкевич Л. Чи усунути суди присяглих? // Життя і право. – 1932. – Ч. 1. – С. 26. (С. 24-29) 

39 Ганкевич Л. Чи усунути суди присяглих? // Життя і право. – 1932. – Ч. 1. – С. 29. 
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італійцями, які запровадили у себе лавничі суди (суди шефеннів – курсив мій - 

І.В. ). Аргументи одних не переконали інших, а результатом дискусії стала 

резолюція конгресу: видається доцільним, щоб суди присяжних залишились там, 

де відповідають правовій традиції народу, а в інших державах, які не знають 

судівництва присяжних,  з огляду на недоліки цієї інституції мають бути 

замінені лавничими судами, при чому кількість лавників має бути 

щонайменше в два рази більша від коронних суддів. Лавничий суд орікав би 

одночасно про вину та кару на противагу до суду присяжних, що орікає тільки 

вину
40

. 

Остаточно інститут суду присяжних на українських землях, що входили 

до складу Польщі,  було скасовано Законом про судоустрій Польщі 1937 р
41

. 

 

1.1.5. Суд присяжних в часи української революції 

До судової системи України за часів влади Центральної Ради входили 

мирові суди та з’їзди мирових суддів, окружні суди, апеляційні суди (колишні 

судові палати) і Надвищий суд. Суди присяжних продовжували діяти при 

окружних судах: присяжні засідателі вирішували лише фактичні питання про 

винуватість особи при розгляді справ про злочини, за які законом визначалися 

покарання, що передбачали позбавлення майнових та особистих прав. 

Присяжні засідателі обиралися порядком, встановленим законодавством 

Російської імперії, яке мало чинність в частині, що не суперечила законам 

нової влади. Участь суду присяжних передбачалася також і в апеляційних 

судах, що виступали судами першої інстанції при розгляді кримінальних 

справ про державні злочини замість скасованого інституту станових 

представників, коли покарання було «не нижче поправного закладу»
42

. 

                                                           
40 Ганевич Л. III Міжнародній Конгрес карного права в Палермо // // Життя і право. – 1933. – Ч. 3. –  

С. 10. (С.10-11) 

41 Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.:  Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та інші. – К.: 

«Укр. енцикл.», 2003. – Т. 5. – С. 689 (736 с.) 

42 Мищуга Л. Які тепер суди на Україні. – Кам’янець: Видання «Стрільця» органу Галицької армії, 

1919. – С. 19. (31 с.)  
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 17 грудня 1917 р. відбувся 2-й правничий з’їзд у Києві, на якому було 

розглянуто питання необхідності реформування судочинства з метою його 

пристосування до вимог, що склалися в суспільстві при розбудові нової 

незалежної держави. Зокрема, зазначалося, що для реформи суду присяжних 

потрібно реформувати інститут професійних суддів таким чином, щоб на 

посаду судді призначалися особи українського походження або іншої 

національності, але прихильні до української справи, які знають українську 

мову та місцеве життя
43

. Ці перші умови вважалися найбільш важливими, без 

яких не могло бути ефективного суду на Україні. Негативним чинником було 

визнано відділення колегії суду присяжних від колегії професійних суддів, що 

не давало права присяжним вирішувати питання права і сприяло тим самим 

винесенню невиправдано великої кількості виправдувальних вердиктів. 

Практика розгляду справ окружним судом без участі присяжних засідателів 

мала бути скасована зовсім. Камера віддання до суду, що існувала раніше при 

судових палатах, мала бути перенесена до окружного суду через те, що суд 

присяжних функціонував при окружному суді, а не при палаті. Для зменшення 

часу розгляду справ у камері пропонувалося скоротити відповідні інстанції 

(від прокурора суду до прокурора палати тощо). Саме таким чином, 

вважалося, можна досягти утворення народного суду, який буде «творити суд 

правий і скорий»
44

. 

В часи Гетьманату міністр справ судових М.П. Чубинський розробив 

законопроект про тимчасові правила обрання присяжних засідателів і разом з 

пояснюючою запискою подав 24 травня 1918 р. на розгляд Ради Міністрів. 

Згідно проекту, в місцевостях, де списки присяжних засідателів не були 

складені на 1918 р., окружні суди могли призначати присяжних засідателів на 

основі чергових списків, складених у 1916 р., відповідно до Закону від 21 

вересня 1917 р. Призначення присяжних засідателів для вирішення справи 

                                                           
43 Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) [Текст] : дис. ... 
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мало відбуватися за жеребом за умови наявності не менше 15 невідведених 

осіб. Ці правила мали силу до 1-го січня 1919 р. і повинні були діяти як 

додаток до чинних законів про вибори присяжних засідателів
45

. 

Подальше удосконалення діяльності інституту суду присяжних 

відбулося за часів влади Директорії. В цей період слід відзначити наявність не 

вирішеної двома попередніми урядами проблеми щодо складання списків 

присяжних засідателів на 1919 р., що ускладнювало відкриття судових сесій, 

про що регулярно повідомляли голови окружних судів з вимогою 

врегулювання даної проблеми законодавчим шляхом. В той же час слід 

зазначити про наявність ще однієї серйозної проблеми, а саме – 

неузгодженості в законодавстві порядку складання списків присяжних 

різними судовими установами. Так, відповідно до положень Постанови 

Тимчасового уряду від 31 березня 1917 р., справи про державні і службові 

злочини мали розглядатися судовими палатами та Державним сенатом за 

участю присяжних засідателів. Склад присяжних, згідно з Постановою 

Тимчасового уряду від 21 вересня 1917 р., повинен був обиратися судовими 

палатами на кожний період судових засідань за жеребом з чергових і запасних 

списків, складених за правилами вищезазначеної Постанови. Згідно з цими 

правилами, чергові і запасні списки присяжних засідателів мали складатися 

окружними судами у розпорядчих засіданнях на основі загальних списків, що 

надавалися повітовими комісарами і міськими головами головам окружних 

судів. При цьому в чергові списки вносилися з числа осіб, що мали право бути 

присяжними засідателями тільки ті, які повинні були призиватися у 

поточному році за умови, що у повітах, в яких передбачалося на наступний рік 

не більше чотирьох періодів засідань окружних судів за участю присяжних 

засідателів, було внесено по 100 осіб на кожний період, а у повітах, в яких 

передбачалося більше чотирьох періодів, по 100 осіб на кожний з чотирьох 

періодів і по 60 осіб на кожний наступний період. Проблема полягала у тому, 

                                                           
45 Матеріали щодо перегляду Устава Уголовного Судопроизводства. 13 грудня 1917 р. – 
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що судові палати не складали самі чергових і запасних списків присяжних 

засідателів для розгляду підсудних їм справ, а використовували списки 

окружних судів. Окружні суди, своєю чергою, при складанні списків 

враховували лише періоди своїх судових засідань і відповідно до їх 

чисельності вибирали певну кількість присяжних засідателів на наступний рік, 

не приймаючи до уваги потреби судових палат у присяжному контингенті для 

розгляду кримінальних справ. Через відсутність у цій Постанові вказівок про 

те, що при складанні таких списків окружні суди повинні складати відповідні 

списки присяжних засідателів на цей же період і для судових засідань судових 

палат за участю присяжних засідателів, на практиці виникали серйозні 

проблеми, які затримували розгляд справ у судових палатах за участю 

присяжних засідателів
46

. 

 

1.1.6. Участь народу в кримінальному судочинстві в радянський 

період 

Радянський уряд, здійснюючи перші кроки з формування судової 

системи, зробив основний акцент на залученні в процес судочинства 

представників громадськості. Прямі представники народу в судовій системі 

СРСР в особі народних засідателів мали компенсувати недостатній рівень 

професійної підготовки суддів і забезпечувати на практиці реалізацію 

більшовицької концепції диктатури пролетаріату
47

. Вже Декрет про суд від 22 

листопада 1917 №1 містив положення про необхідність участі в засіданнях 

нового виду представників народу, зокрема в. п. 2 цього Декрету зазначалось 

«призупинити дію існуючого донині інституту мирових суддів, заміняючи 

мирових суддів, що обираються донині непрямими виборами, місцевими 
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судами у складі постійного місцевого судді і двох чергових суддів, що 

запрошуються на кожну сесію за особливими списками чергових суддів»
48

. 

Після остаточного встановлення на Україні радянської влади низкою 

нормативних актів було відтворено дію народного суду. Серед цих 

нормативних актів слід виділити Інструкцію до Тимчасового положення «Про 

народні суди і революційні трибунали» від 29 квітня 1920 р., Положення Ради 

Народних Комісарів «Про народний суд» від 26 жовтня 1920 р.
49

, Положення 

«Про судоустрій УСРР» від 16 грудня 1922 р., що набрало чинності з 1 лютого 

1923 р. 

Внаслідок дії вищезазначених актів всі судові установи, що діяли на 

території України до встановлення радянської влади – Генеральний суд, 

судові палати, окружні суди, інститут мирових суддів, з’їзди мирових суддів, 

суди військові, морські, волосні, комерційні та інші, а також всі установи й 

організації, що діяли при колишніх судових установах (прокурорський нагляд, 

нотаріат, присяжна і приватна адвокатура, інститути судових слідчих, судових 

приставів тощо), були ліквідовані протягом 15-20 лютого 1919 р
50

. Відтоді 

судова влада на території УСРР стала здійснюватися Народним судом і Радою 

народних суддів, а також Революційним трибуналом. Кримінальні справи, що 

знаходилися у провадженні скасованих судових установ та інститутів, були 

передані з касаційної інстанції у Раду народних суддів, з першої й апеляційної 

інстанцій – у Революційний трибунал і Народний суд з дотриманням порядку 

розгляду справ, що визначався Тимчасовим положенням «Про народні суди і 

революційні трибунали». Для участі у вирішенні кримінальних справ, за 

винятком підсудних революційним трибуналам, до складу народних судів 

залучалися народні засідателі (чергові судді) у кількості двох чи шести 

чоловік з дотриманням правил статей 36 і 37 даного Положення. Народні 

                                                           
48 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде» // Інтеренет: Режим доступу: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm. 

49 Положение о народном суде // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестъянского 

правительства Украины. – 1920. – № 25. – С. 743-751. 

 

50 Судебная реформа. – Х.: Издательство Наркомюста УССР, 1923. – С. 21-22. (160 с.) 
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засідателі, як і народні судді, обиралися місцевими (губернськими, міськими і 

повітовими) органами радянської влади у порядку, визначеному законом. 

Однак після набуття чинності Положення «Про судоустрій УСРР» від 16 

грудня 1922 р., справи мали розглядатися народним судом у складі народного 

судді і двох замість шести народних засідателів. Таке скорочення складу 

засідателів пояснювалося необхідністю спрощення судового апарату і 

прискорення провадження справ, оскільки ретельний підбір підготовлених 

суддів і народних засідателів забезпечував, як вважалося, правильний розгляд 

і вирішення справ у складі всього двох засідателів
51

. 

Проведений аналіз участі народу (громадськості) у здійсненні 

правосуддя на українських етнічних землях дають підстави виокремити 

наступні етапи зародження та розвитку участі народу в кримінальному 

судочинстві України: 

 зародження суду присяжних в Україні через участь народу у 

відправлення правосуддя як «добрих людей» (IX-XIII); 

 суд присяжних в часи Речі Посполитої та козацької держави (ХІV-

XVIII) через участь народу у відправленні правосуддя у формі 

лавників та участі у копних судах); 

 суд присяжних на українських землях, що входили до складу 

Російській імперії (1864р. – 1917 р.); 

 суд присяжних на українських землях, що входили до складу Австро-

Угорської імперії (1867р. – 1917 р.); 

 суд присяжних на українських землях, що входили до складу  Польщі 

(1921-1939); 

 участь народу в кримінальному судочинстві УРСР (1922-1991 р.); 

 участь народу в кримінальному судочинстві України (1991 – по 

даний час). 

                                                           
51 Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) [Текст] : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тернавська Вікторія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2007. – С. 

144-145. 
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1.2. Моделі суду присяжних для розгляду кримінальних справ та їх 

реалізація у правових системах. 

1.2.1. Класична (англо-американська) модель. 

Вивчаючи історію судового процесу англійців і французів у період 

ранньофеодальної монархії, можна виділити таку спільну рису, як участь 

представників місцевої громади у вирішенні спірного правового  питання. 

Так, у Франції правосуддя здійснювалося шляхом залучення членів місцевої 

громади через інститут журата (лат. jurata – клятвені завірення), що 

заснований на звичаєвому праві, та рекогніторес (лат. recognitores – 

розпізнавати, розглядати), заснований на позитивному праві. Суть 

призначення цих інститутів полягала у тому, що особи у кількості 12-ти осіб, 

які ймовірно могли знати про обставини справи, вирішували питання про 

спірний факт
52

. 

У англійців необхідною передумовою для створення суду присяжних 

став фріборг, своєрідна адміністративно-територіальна одиниця, члени якої 

несли солідарну матеріальну відповідальність, засновану на круговій поруці, 

як наслідок сусідської солідарності, що існувала в Англії ще в 

англосаксонський період. Збори сотні, на які поділявся фріборг, відбувалися 

щомісяця, де вирішувалися в першу чергу земельні спори, завірялися цивільні 

угоди – договори і заповіти, а також розглядались незначні кримінальні 

справи. На таких зборах всі місцеві мешканці спільно виконували суддівські 

обов’язки; головуючий (ельдормен) лише формально керував процесом 

проведення таких зборів і забезпечував виконання вироків
53

. 

Отже, і в англійців, і у французів функціонував інститут, який можна 

назвати прототипом суду присяжних: судова влада здійснювалася у процесі 

                                                           
52 Кенигсон А. Очерк происхождения и исторического развития суда присяжных в делах уголовных. – 

Витебск: Типография Губернского Правления, 1871. – С. 39. 

 

53 Гейнц Р. Очерк английского судоустройства в связи с судом присяжных. С приложением статьи о различии 

между функциями судей и присяжных. – СПб.: Типография Куколь-Яснопольского, 1866. – С. 2. 
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плідної співпраці постійних і тимчасових суддів. Однак з часом у Франції 

народні судді були витіснені із сфери судочинства професійними суддями 

остаточно, в той час як в Англії суд присяжних ніколи не переставав діяти. 

Отже, незважаючи на твердження прихильників концепції французького 

походження суду присяжних про зародження даного інституту саме у Франції 

у 829 р. за часів судових реформ короля Людовика І Благочестивого (814-840 

рр.) та поширення його дії в Англії після норманського завоювання в XI ст. 

шляхом запровадження у судовій системі
54

, слід визнати хибність цієї 

концепції, оскільки у Франції даний інститут не зміг розвинутись у суд 

присяжних у власному сенсі. 

Тому більшість дослідників вважає, що суд присяжних суто англійський 

інститут, який міг зародитися лише на теренах англійських правових звичаїв, 

оскільки ні у Франції, ні у будь-якій іншій державі не було передумови для 

зародження журі, а саме – фріборгу, інституту суто англосаксонського. В той 

же час поєднання англосаксонських і французьких правових звичаїв після 

норманського завоювання, тобто запровадження французького інституту 

рекогніторес на ґрунті англійського звичаєвого права, сприяло розвитку журі з 

наступним утворенням дворівневої структури суду присяжних – великого 

(обвинувального) і малого (судового) журі. 

Однак розгляд суду присяжних тільки як судового органу звузило б його 

значення. Надаючи величезного впливу на хід судового процесу, він ще 

більший вплив робить на долю самого суспільства. Таким чином, суд 

присяжних - це насамперед політичний інститут. Щоб оцінити його, потрібно 

стати саме на цю точку зору
55

. 

Навіть сильна і політично незалежна судова влада може бути надто 

політизована і занадто сильно залежати від громадської думки (як це буває в 

Сполучених Штатах, де при винесенні судом «непопулярного» рішення, в 

                                                           
54 Бернхем В. Вступ до права та правової системи США : підручник / В. Бренхем. - К. : Україна, 1999. – С. 

90.; Юзікова Н.С. Суд присяжних в Україні, Росії та США у контексті демократичних засад правосуддя 

(порівняльний аналіз) // Судова реформа в Україні, проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної 

конференції 18-19 квітня 2002 року м. Харків. – Київ-Харків: Юрінком Інтер, 2002. – С. 116. 

55 Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 1992. – С. 46. 
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результаті якого виходить на свободу обвинувачений в «гучному» злочині, 

суддя може бути не переобраний на посаду на чергових виборах)
56

. 

Оскільки суд присяжних зародився саме у англо-американських 

державах, розглянемо особливості його функціонування у цих країнах. 

Великобританія. 

Будучи родоначальницею суду присяжних, кожна з країн, які входять до 

складу Великобританії, впродовж століть розробила та забезпечила 

функціонування  власної моделі суду присяжних. Тож, розглянемо  

організацію і діяльність сучасного суду присяжних на прикладі Англії та 

Уельсу.  

В даний час в Англії та Уельсі громадяни беруть участь як присяжні 

засідателі у здійсненні правосуддя у кримінальних справах в Суді Корони 

(Crown Court), у відділенні королівської лави (Queen’s Bench Division), а 

також у жюрі коронера ( coroner’s jury). Передбачено участь громадян в якості 

присяжних у складі судів графств (County Courts)
57

. 

Суд корони в Англії та Уельсі є вищим судом у кримінальних справах. 

Він розглядає у першій інстанції справи про найбільш тяжкі кримінальні 

злочини, за які передбачено переслідування за обвинувальним  актом, і 

апеляції на рішення магістратських судів. Суд корони діє більш ніж в 90 

місцях на території Англії та Уельсу. 

Магістратські суди є судами сумарної юрисдикції. Вони розглядають до 

95% всіх кримінальних справ про незначні кримінальні злочини, такі як 

крадіжки, порушення громадського порядку, автомобільні злочини, за які 

може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 

місяців або штраф у розмірі 5000 фунтів стерлінгів. 

У Суді корони і у відділенні королівської лави Високого суду 

правосуддя жюрі формуються у складі 12 присяжних. Але за згодою сторін 

допускається розгляд справ за участю жюрі в меншому складі, але при 

                                                           
56 Тейман С. Возрождение народного участия в отправлении правосудия в современных правовых 

системах / / Юрист. - 2004. - № 9. – С.  

57 Juries Act 1974 // http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/23. 
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розгляді кримінальної справи повинні брати участь не менше 9 присяжних. 

Причому при розгляді кримінальної справи, у разі смерті присяжного або 

вибуття присяжних з іншої причини, суддя вправі розпустити жюрі, яке 

працює не в повному складі. 

За формування складу суду присяжних в Англії та Уельсі 

відповідальний лорд-канцлер. Відбір присяжних проводиться на підставі 

виборчих реєстрів, в які включаються виборці для участі у виборах до 

парламенту і в місцеві органи влади. Чиновники виборчих органів зобов’язані 

надавати копії електоральних реєстрів лорду-канцлеру для підготовки списків 

кандидатів у присяжні. 

Формування лави присяжних проводиться за жеребом з усього списку 

кандидатів у присяжні або з частини цих кандидатів. Як правило, склад жюрі 

формується у відкритому засіданні суду з групи кандидатів в складі 25-30 

осіб. При формуванні складу жюрі сторони вправі заявляти необмежену 

кількість індивідуальних мотивованих відводів, якщо суд визнає їх 

переконливими. Невмотивовані відводи з 1988 року в законодавстві не 

передбачені. 

Присяжні вирішують питання факту. У кримінальному процесі вони не 

можуть задавати питання свідкам і підсудному. Присяжні можуть винести 

вердикт про винуватість, невинуватість обвинуваченого або про зміну 

обвинувачення, якщо це можливо на підставі фактів, досліджених у суді. 

З 1967 р. в Англії та Уельсі допускається винесення мажоритарного 

вердикту. У разі якщо в складі жюрі є не менше 11 присяжних, вердикт про 

винуватість обвинуваченого може бути винесений 10 голосами присяжних. 

Якщо жюрі складається з 10 осіб, то вердикт може бути винесений 9 

консолідованими голосами присяжних. Якщо до складу повного жюрі 

входило 8 осіб, то вердикт може бути винесений 7 голосами присяжних. Суд 

корони не приймає вердикт, винесений більшістю голосів, поки старшина 

присяжних у відкритому засіданні суду не оголосить кількість голосів, 

поданих за винесення вердикту і проти нього. Вердикт більшості не 
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приймається також, якщо він був винесений поза межами розумного часу. 

Мажоритарний вердикт може бути винесений, якщо присяжні радилися 

принаймні не менше двох годин. Обвинувальні вироки Суду корони, винесені 

за участю присяжних, можуть бути оскаржені на підставі апеляцій, поданих 

до Апеляційного суду
58

. 

Громадяни також залучаються до участі в роботі коронерського жюрі, 

якщо старший коронер встановить, що смерть особи трапилась, в ході 

відбування нею покарання неприродним шляхом або причина її не зрозуміла, 

під час затримання особи або перебування її в поліції, або якщо настала в 

результаті нещасного випадку, отруєння або хвороби. Слідство може бути 

також проведено за участю жюрі, якщо коронер вважає, що на це є достатні 

підстави
59

. 

Канада.  

Законодавством цієї країни передбачено розгляд кримінальних справ у 

першій інстанції за участю присяжних (jurors) в судах провінцій і територій, 

як правило, в Верховних судах (Superior Courts) та в Судах Королівської лави 

(Courts of Quin Banch). Порядок розгляду кримінальних справ судами 

присяжних встановлюється федеральним законодавством. 

Відповідно до ст. 11 (f) Канадської Хартії прав і свобод кожен 

обвинувачений у вчиненні злочину має право, за винятком випадків вчинення 

злочину, підсудного на основі військового права органам військової юстиції, 

бути підсудним суду присяжних у разі коли мінімальний термін покарання за 

правопорушення становить п’ять років позбавлення волі або тягне більш 

суворе покарання
60

. 

Для розгляду кримінальних справ жюрі формуються у складі 12 

присяжних. Присяжними згідно із законодавством провінцій і територій 

                                                           
58 Crown Court // Інтернет. – Режим доступу: https://www.judiciary.gov.uk/you-and-the-judiciary/going-

to-court/crown-court/ 

59 Coroner and Justice Act 2009 // 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/pdfs/ukpga_20090025_en.pdf 

60 Canadian Charter of Rights and Freedom //  http://publications.gc.ca/collections/Collection/CH37-4-3-

2002E.pdf 
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можуть бути громадяни Канади, які досягли 18-річного віку та постійно 

проживають в районі юрисдикції відповідного суду присяжних. У кожній 

провінції і території прийняті правила, за якими від виконання обов’язків 

присяжних звільняються особи, які займають важливі державні посади, 

юристи, а також особи, що виконують публічні обов’язки, зокрема пожежні та 

ін. Як правило, не можуть бути присяжними особи, засуджені за вчинення 

злочинів до позбавлення волі на строк понад один рік і не поновлені в 

громадянських правах. 

Кожна провінція і територія формує свій власний список кандидатів у 

присяжні, відібраних на підставі різних джерел інформації. У одних випадках 

це бази даних водіїв транспортних засобів, в інших випадках - виборчі списки, 

реєстри власників майна, осіб, які підлягають обов’язковому медичному 

страхуванню та ін. При нестачі кандидатів у присяжні при формуванні складу 

жюрі в низці випадків в якості майбутніх присяжних можуть бути запрошені 

будь-які громадяни. 

Незадовго до судового розгляду у кримінальній справі суддя повідомляє 

регіональному шерифу про необхідність виклику присяжних. Шериф відбирає 

120 кандидатів, з яких потім буде відібрано 12. За рішенням судді можуть 

бути відібрані 1 або 2 запасних присяжних. Обвинувачений і прокурор вправі 

заявити відвід всьому списку кандидатів у присяжні (jury panel), якщо 

кандидати в цей список відібрані шерифом з порушенням встановлених 

вимог. 

Відбір присяжних здійснюється в суді у відкритому засіданні клерком 

суду, який навмання виймає з урни попередньо перемішані бюлетені з 

іменами кандидатів. З метою забезпечення безпеки присяжних на бюлетенях 

може проставлятися і оголошуватися тільки ідентифікаційна цифра, що 

позначає відповідного їй кандидата у присяжні. 

У канадських судах практикуються три види відводів: прохання 

залишатися в резерві (stand-by), невмотивовані відводи та мотивовані відводи. 

Перший із зазначених відводів може бути здійснений прокурором. Без 
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зазначення мотивів державний обвинувач може попросити кандидата у 

присяжні стояти осторонь від основної групи. Даний кандидат не може брати 

участь у відборі присяжних до тих пір, поки у виборі не візьмуть участь інші 

кандидати. Якщо черга дійде до нього, то він повертається в групу кандидатів. 

Обвинувачення може попросити стояти осторонь до 48 кандидатів у присяжні. 

Обвинувачення і обвинувачений мають право заявити по 20 

невмотивованих відводів, якщо розглядається справа про державну зраду або 

про вбивство першої категорії; по 12 невмотивованих відводів, якщо 

підсудний обвинувачується у вчиненні злочину, крім вищезазначених, за які 

він може бути підданий покаранню у вигляді позбавлення волі на строк понад 

5 років; по 4 невмотивовані відводи в інших випадках. Якщо за рішенням 

судді відбираються запасні присяжні, то кількість відводів збільшується на 1 

для кожного запасного присяжного.  

Кількість мотивованих відводів не обмежується, однак законодавство  

встановлює вичерпний перелік мотивів: якщо відібраний присяжний не 

з’являється в жюрі; якщо присяжний не індиферентний Короні або 

обвинуваченому; якщо присяжний іноземець; якщо присяжний був 

засуджений до смертної кари або до ув’язнення на термін понад 12 місяців; 

якщо присяжний, через свій фізичний стан  навіть за підтримки помічників не 

в змозі брати участь у розгляді справи; якщо присяжний не володіє жодною з 

двох офіційних мов Канади
61

.  

Жюрі вирішує питання про винуватість або невинуватість 

обвинуваченого. У виняткових випадках воно приймає спеціальні рішення про 

спростування наклепу (defamatory libel) або про визнання обвинуваченого 

невинним на підставі неосудності (insanity defense) або розладу психіки 

(defense of mental disorder)
62

. 

У Канаді зберігається вимога, за яким вердикт про винуватість або 

невинуватість обвинуваченого у кримінальних справах має виноситися 

                                                           
61 Criminal Code of Canada (R.S.C., 1985) //  http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-358.html#h-219 

62Gosal Dilraj S. Canada’s Criminal Law and The Jury System //  http://www.canadalegal.info/ref-canada-

criminal-law/canada-criminal-law-courts.html 
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одноголосно. Якщо у судді є підстави вважати, що жюрі не зможе винести 

вердикт, він може розпустити журі та призначити нові слухання. 

Рішення судів присяжних можуть бути оскаржені в апеляційних судах 

провінцій. 

Австралія. 

На федеральному рівні громадяни Австралії беруть участь у розгляді 

кримінальних справ у Федеральному суді Австралії (Federal Court of Australia) 

в якості присяжних  (jurors). 

Система присяжних в Конституції Австралії описана як «основний 

охоронець свободи відповідно до закону і суспільна гарантія суворого 

відправлення правосуддя в кримінальних справах» (ст. 80 Конституції 

Австралії)
63

.  

Інститут суду присяжних здійснює захист функцій кримінального 

процесу - відправлення правосуддя та обвинувачення, від поспішного 

судження та упередженості самої громади. Природа присяжних, як інституту, 

що складається з пересічних громадян покликаних від суспільства, щоб 

вирішити конкретну справу, вносить впевненість, що суспільство як таке, 

краще сприйме рішення присяжних, ніж рішення професійного судді чи 

державного діяча, які можуть бути сприйняті  як над-відповідальними перед 

владою або ж віддаленими від відносин та турбот простих людей. 

Участь громадськості, через присяжних у відправленні правосуддя, 

своєю чергою легітимізує систему кримінального судочинства. Це «сприяє 

ідеї рівноправності» та «допомагає гарантувати, що в інтересах суспільства, в 

цілому, здійснення кримінального правосуддя є і має вигляд неупередженого 

та об’єктивного». Власне залучення суспільства до  відправлення правосуддя, 

можливо, і є основним аргументом для збереження системи присяжних. В той 

час, коли ефективність присяжних, як інститут, що досліджує і вирішує 

                                                           
63 Commonwealth of Australia Constitution Act  // Офіційний сайт уряду Австралії: Інтернет: 

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004Q00685 
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питання фактів, може бути спірним, суспільна впевненість у правосудді, що 

породжує саме існування суду присяжних, є безцінною
64

.  

Участь громадян у здійсненні правосуддя як присяжних передбачено 

Конституцією Австралії. Згідно з цим документом за участю присяжних 

розглядаються справи за обвинувальними актами, причому розгляд повинний 

здійснюватися в тому штаті, де скоєно злочин. Виходячи з цієї норми 

Конституції, розгляду за участю присяжних підлягають кримінальні справи 

про злочини, за які можливе призначення покарання від одного року 

позбавлення волі і більше. 

Присяжними можуть бути особи, включені до реєстру кандидатів у 

присяжні (jury roll) для певного округу суду присяжних, які мають право 

голосу на виборах в Палату представників парламенту Австралії. Не можуть 

бути присяжними особи: засуджені впродовж 10-річного періоду, що передує 

відбору присяжних, за вчинення кримінального злочину до позбавлення волі 

на строк більше 12 місяців; особи, які тримаються під вартою, знаходяться в 

місцях ув’язнення; особи, яким пред’явлено обвинувачення в вчиненні 

злочину. 

Вердикт у кримінальній справі жюрі має виносити одностайно. Суд має 

право розпустити журі, якщо воно не приймає одностайного рішення у справі. 

Суд розпускає жюрі, якщо цього вимагають інтереси правосуддя, або у 

випадку, якщо склад журі скоротився до неприпустимого числа присяжних. 

На рішення суду присяжних може бути подана апеляція до Високого суду 

Австралії. 

На рівні штатів і територій найважливішою формою участі громадян у 

відправленні правосуддя є суди присяжних. Ці суди зазвичай діють в 

верховних судах штатів і територій, а також у районних судах, що займають 

проміжне становище між вищою судовою інстанцією - Верховним судом - і 

магістратськими, місцевими та іншими судами. За участю присяжних ці суди 
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and Exemption of Jurors: Discussion Paper. –  Perth, 2013. -  P.11. 
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слухають у першій інстанції справи про тяжкі кримінальні злочини. Для 

участі у розгляді кримінальних справ жюрі, як правило, формуються у складі 

12 присяжних. Присяжні беруть участь у судових розглядах з одним 

головуючим суддею. 

Важливим питанням в Австралії є розмежування компетенції між 

суддею та присяжними. В австралійському суді присяжних завдання судді та 

присяжних розмежовані згідно з традиційним підходом. Основоположним для 

суду присяжних є те, що закон – це для суддів, а факти для присяжних. 

Австралійські присяжні не беруть участі в засудженні тих, кого вони 

визнали винним, за винятком того, що вони можуть рекомендувати 

помилування. Разом з тим суддя не зобов’язаний приймати цю рекомендацію. 

Таке розмежування функцій не означає що суддя не бере ніякої участі у 

процесі встановлення обставин. Наведемо зразок настанови головуючого 

судді у суді з участю присяжних:  

«Функція судді –  контролювати процес, вирішувати питання 

допустимості доказів та визначати питання, які підлягають встановленню. 

Також обов’язком судді є роз’яснення присяжним закону, який 

застосовується у справі і практики оцінки та використання доказів, і ви 

зобов’язані, згідно вашої присяги, дотримуватись настанов  закону як я вам 

їх подаю»
65

.   

Цей обов’язок судді інструктувати присяжних про оцінювання доказів, 

так само, як і про застосування основних принципів кримінального права, 

реалізовується у зв’язку з тим, що суддя повинен підвести підсумки щодо 

досліджених доказів, перед тим, як присяжні вийдуть для ухвалення рішення. 

Суддя також може висловлювати свої власні міркування щодо досліджених  

доказів. Але при цьому важливо зазначити, що присяжним має бути 

роз’яснено, що міркування судді щодо доказів можуть бути ними 

проігноровані, якщо їх власні висновки з ними різняться.  
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Sydney : Butterworths, 1990. – С. 18 (207 p.). 
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У судовій практиці застосовується наступна формула інформування 

присяжних: «обставини справи є виключною прерогативою присяжних; ви є 

єдиними суддями доказів. Виключно ви вирішуєте, які докази є важливими у 

цій справі. Ви ігноруєте будь-яку думку судді, будь-яку думку консультанта, 

якщо трапиться так, що погляди висловлені суддею чи консультантом не 

співпадають з вашою думкою».       

Проблема визначення меж компетенції у відносинах «суддя-присяжні» 

тривалий час викликала гостру дискусію в наукових колах Австралії: чи може, 

і якщо так, то за яких обставин суддя вправі приймати рішення. Більшість 

дебатів стосувалися процесу ухвалення виправдувальних вироків. 

Дослідження проведені у Новому південному Уельсі показали, що кількість 

таких вироків судів присяжних становить близько 2%
66

..  

Судова практика свідчить, що суддя повинен спрямовувати присяжних 

на ухвалення виправдувального вироку, коли він вірить, що обвинувальний 

вирок буде «небезпечним та незадовільним». Рішення Вищого Суду Австралії 

1990 р. задекларувало, що повинно бути схиляння присяжних до ухвалення 

виправдувального вироку, якщо «є недоліки у доказах, які при найретельнішій 

оцінці не дозволяють прийняти обвинувальний вирок»
67

. 

Законодавство всіх штатів і територій, за винятком Австралійської 

столичної території, допускає винесення супермажоритарних вердиктів. Якщо 

до складу журі входять 12 присяжних, то вердикт може бути винесений не 

менше ніж 10-11 голосами присяжних. Присяжні, згідно із законами штатів і 

територій, повинні прагнути до винесення одноголосних вердиктів. Після 

закінчення встановленого строку, зазвичай від 2 до 6 годин, вони вправі 

винести супермажоритарний вердикт. Однак це правило застосовується не до 

всіх складів злочинів. Всі штати і території, крім Північної території і Нового 

                                                           
66 Chesterman M.  Criminal trial juries in Australia: from penal colonies to a federal democracy // Law and 

contemporary problems. – Vol. 62, 1999. – P. 72. (P. 69-102.)  

67 Chesterman M.  Criminal trial juries in Australia: from penal colonies to a federal democracy // Law and 
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Південного Уельсу, не допускають такого роду вердиктів в ході розгляду 

кримінальних справах про вбивства
68

. 

 

Нова Зеландія. 

Громадяни беруть участь у здійсненні правосуддя як присяжні (jurors) в 

судах присяжних (jury courts), які вперше були запроваджені в 1841 р. На 

даний час суди присяжних функціонують при Високому суді (High Court) і в 

окружних судах (District Courts) Нової Зеландії. 

Всі кримінальні справи, які розглядаються в цих судах можна 

розподілити на три групи. До першої групи належать кримінальні справи, які 

розглядаються виключно окружними судами. До них належать: хабарництво, 

богохульство, скотоложство, грабіж без обтяжуючих обставинах та підпал. 

Друга група складається з кримінальних правопорушень, які умовно 

можна назвати злочинами середньої тяжкості. До них належать статеві 

злочини, викрадення дітей, умисні тілесні ушкодження і грабіж з 

обтяжуючими обставинами.  При  розгляді цієї категорії справ є альтернатива 

який суд буде їх розглядати. Так, після передачі до суду, суддя Високого Суду 

визначатиме в який суд ці злочини мають бути передані на розгляд з 

урахуванням доказів. Якщо суддя вирішить, що справа повинна розглядатись 

в окружному суді, вона передається туди. Суддя повинен розглянути наступні 

питання: 

 ступінь тяжкості пред’явленого обвинувачення; 

 складність питань, які можуть виникнути в процесі; 

 можливість якнайшвидшого закінчення розгляду справи; 

 інтереси правосуддя в цілому. 

До третьої групи належать найтяжчі злочини, зокрема вбивства, 

державна зрада та інші злочини проти держави, злочини проти авторських 
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прав, рабство, неумисні вбивства, вбивство ненародженої дитини. Злочини 

цієї категорії   розглядаються виключно у Високому Суді
69

.   

Присяжними можуть бути зареєстровані виборці (громадяни і не 

громадяни), які постійно проживають у межах відповідного судового округу, 

у віці від 20 до 65 років. Не можуть бути присяжними особи, засуджені коли-

небудь до позбавлення волі на строк понад 3 роки або піддані превентивному 

ув’язненню, а також особи, які протягом п’яти попередніх років були 

позбавлені волі на строк 3 місяці і більше або до яких було застосовано 

коригуюче навчання
70

. 

В Новій Зеландії можна виокремити наступні етапи формування складів 

та відбору присяжних: забезпечення представництва всіх верств суспільства у 

суді присяжних; забезпечення представництва «маорі» (корінного населення 

Нової Зеландії) серед присяжних; звільнення осіб від участі у судах 

присяжних; відбір потенційних присяжних; звільнення від виконання 

обов’язків присяжних, що вже раніше виконували такі обов’язки.  

Присяжний індивідуально та присяжні повинні мати наступні якості: 

присяжний повинен бути дієздатним в плані розумової та фізичної здатності 

діяти як присяжний в судовому процесі; присяжні повинні бути незалежними 

від будь-яких обов’язків/зв’язків з системою правосуддя або правління 

державою. Основні методи випадкового відбору рекомендується  

використовувати, так щоб відбір окремих присяжних знаходився поза 

контролем судових адміністрацій і відповідно держави; члени присяжних 

повинні бути неупередженими. Тим не менше у сучасному медіа-суспільстві 

існують практичні обмеження до вибору присяжних, які є абсолютно 

неупередженими у тому сенсі, що вони не володіють знаннями обставин 

справи; відбір присяжних, які б включали якомога більше верств суспільства 

підвищують цілі системи і у зв’язку з цим важливо, щоб усі верстви 

суспільства мали можливість бути представленими на лаві присяжних.  

                                                           
69 Juries in   criminal  trials.Part one. – Wellington, 1998. – P. 40. 

70 Руденко В.Н. Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире. – Екатеринбург: 

УрО РАН, 2011. – С. 24. 
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Різноплановість знань, інтересів та особистого досвіду серед членів 

присяжних підвищує колективну компетентність присяжних як осіб, котрі 

встановлюють та шукають факти, а також здатність приносити загальну думку 

для прийняття рішення у справі. В демократичному суспільстві, легітимність 

системи присяжних, лежить на всіх групах суспільства, що беруть участь в 

системі присяжних
71

.  

Відбір присяжних проводиться на основі випадкової вибірки зі списків 

кандидатів, підготовлених за зверненням суду службовцями, які займаються 

підготовкою списків виборців. З 1962 року в списки в обов’язковому порядку 

включаються представники корінного народу – маорі. Відбір кандидатів зі 

списку, наданого суду, здійснює реєстратор суду. Громадяни викликаються в 

якості присяжних до суду на один тиждень. Цей термін може бути 

продовжений, якщо необхідно завершити розгляд розпочатої справи. 

Колегія присяжних, що бере участь у розгляді кримінальних справ, 

формується у складі 12 присяжних. Ці 12 присяжних відбираються за жеребом 

з групи кандидатів в складі 30 осіб, викликаних до суду. При формуванні 

складу колегії присяжних сторони мають право заявити по 4 невмотивовані 

відводи кандидатам у присяжні. Якщо є два або більше обвинувачених, то 

сторони мають право заявити по 8 невмотивованих відводів кандидатам у 

присяжні. У разі вибуття кого-небудь з присяжних  у ході судового розгляду 

колегія присяжних  за згодою суду і обох сторін може працювати в 

скороченому складі, але не менше 10 присяжних, а її рішення буде вважатися 

рішенням колегії присяжних у повному складі. 

Після приведення присяжних до присяги, але перед тим як розпочато 

слухання справи або особі пред’явлено обвинувачення, присяжні повинні 

видалитись для обрання голови колегії присяжних. Суд може продовжуватись 

з менше ніж 10 присяжними, лише   якщо всі учасники процесу  на це 
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погодились, а суд, враховуючи інтереси правосуддя, вважає, що такий стан 

можливий
72

. 

Суд може розпустити колегію присяжних засідателів, якщо присяжні не 

винесуть вердикт після закінчення чотирьохгодинної  наради. Вердикти в 

судах присяжних повинні виноситися одноголосно. Однак Новозеландською 

законодавчою комісією (New Zealand Law Commission) прийнята  

рекомендація, згідно з якою суди можуть виносити мажоритарні вердикти 

після закінчення встановленого часу наради присяжних
73

. 

Великою проблемою функціонування судів присяжних в Новій Зеландії 

є представництво народу маорі у складі судів присяжних. Маорі часто 

притягуються до кримінальної відповідальності як обвинувачені, в той час, як 

суд присяжних чужий культурі корінного народу, у зв’язку з чим важко 

забезпечити представництво маорі в судах. Тож, маорі є недостатньо 

представлені  в присяжних. Проблеми виникають в ході формування списку 

потенційних присяжних-Маорі. Виходом з цієї ситуації може бути доповнення 

виборчого списку з таких ресурсів як досьє маорійської громади та списки 

Маорі у земельних судах
74

.  

Грузія. 

Серед пострадянських держав класичну (англо-американську модель) 

сприйняла Грузія. Відповідно до ст. 27 КПК Грузії суд присяжних засідателів 

складається з 12 основних засідателів і 2 запасних засідателів. У складі суду 

присяжних засідателів має бути не менше шести засідателів у справах про 

злочини, що належать  до категорії середньої тяжкості, не менше восьми – у 

справах про злочини, що належать до категорії тяжких, не менше десяти - у 

справах про злочини, що належать до категорії особливо тяжких. 

Особа має право брати участь у судовому процесі в якості присяжного 

засідателя, за наявності наступних умов: а) вона зафіксована в базі даних 

                                                           
72 Juries Act 1981, reprint as at 1 July 2013 // Офіційний сайт парламенту Нової Зеландії:  
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Цивільного реєстру Грузії, як особа що досягла 18 років; б) володіє мовою 

кримінального судочинства; в) проживає на території, підвідомчій суду, в 

якому ведеться процес; г) немає фізичних або психічних вад, які 

перешкоджають виконанню обов’язків присяжного засідателя. 

Важливою гарантією забезпечення безпеки присяжних засідателів, є 

норма закріплена в ч. 6 ст. 182 КПК Грузії, згідно якої, якщо в судовому 

засіданні беруть участь присяжні засідателі, то фотозйомка, кіно -, відео -, 

аудіозапис і трансляція засідання в ефір повинні здійснюватися без зйомки 

присяжних засідателів, розголошення відомостей про їх особу, зовнішніх 

ознак або інших персональних даних. 

Процедура добору присяжних полягає в тому, що у судовому засіданні з 

відбору присяжних засідателів суддя з єдиного списку громадян, які досягли 

18 років, заслухавши думки сторін, за принципом випадкової вибірки складає 

список кандидатів у присяжні засідателі в складі не менше ніж з 100 осіб. 

Кандидатам у присяжні засідателі в розумний строк до засідання з відбору 

засідателів на адресу за місцем проживання направляється затверджений 

суддею опитувальник. Кандидат у присяжні засідателі зобов’язаний 

відповісти на питання в строк, вказаний в опитувальнику. Опитувальник 

затверджується суддею на підставі наради зі сторонами. 

Сторона провадження має право заявити клопотання про відвід 

кандидата в засідателі. Право на відвід спочатку здійснює сторона 

обвинувачення, а потім - сторона захисту. Суддя перевіряє всі обставини, що 

можуть стати підставою для відводу (самовідводу) кандидата в засідателі, і 

надає сторонам можливість поставити питання кандидату в засідателі і подати 

додаткові матеріали щодо відводу. Суддя має право вимагати від сторін 

попереднього подання йому для ознайомлення питань, які вони мають намір 

задати кандидатам в засідателі; однак, це не обмежує можливість сторін 

ставити уточнюючі питання. Кандидат в засідателі зобов’язаний дати 

правильні і вичерпні відповіді на поставлені йому запитання, надати іншу 

необхідну інформацію, що стосується його особи та участі в справі, що 
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розглядається, а також про всі обставини, які можуть перешкоджати йому в 

об’єктивному та неупередженому розгляді справи. 

Старшина засідателів після розгляду справи присяжними засідателями 

послідовно ставить кожне питання на відкрите голосування в черговості та 

формулюванні, визначеній головуючим у засіданні. Спочатку ставиться на 

голосування виправдувальний вердикт за всіма обвинуваченнями. У разі 

неприйняття вердикту ставиться на голосування обвинувальний вердикт у 

наростаючій послідовності, що відповідає тяжкості обвинувачення.  

Головуючий у засіданні вправі скасувати обвинувальний вердикт суду 

присяжних засідателів і призначити дату засідання з відбору нового складу 

присяжних засідателів, якщо зазначений вердикт явно суперечить сукупності 

доказів, безпідставний і скасування обвинувального вердикту є єдиним 

засобом відправлення справедливого правосуддя. Головуючий в засіданні не 

вправі скасовувати вердикт з тих підстав, що він не згоден з оцінкою 

присяжними засідателями правдивості показань свідка або значення якогось 

доказу. 

Виправдувальний вирок, винесений судом присяжних засідателів, є 

остаточним і оскарженню не підлягає. 

Таким чином, підводячи підсумки аналізу класичної моделі суду 

присяжних можна зауважити, що станом на 2017 рік, класична модель суду 

присяжних притаманна двом групах держав: 

 держави системи загального права (США, Велика Британія, 

Австралія, Канада, Нова Зеландія, Мальта, Ірландія); 

 держави, які запозичили суд присяжних  (Австрія, Бельгія, Данія, 

Бразилія, Гана, Іспанія, Швейцарія, Росія, Грузія). 
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1.2.2. Європейська (континентальна) модель. 

Аналізуючи дану форму участі народу в правосудді, багато науковців 

роблять  висновок про те, що шеффени, будучи, як і присяжні, людьми з 

народу, на відміну від присяжних питання про винуватість  вирішують не 

незалежно від судді-чиновника, а разом з ним, під його керівництвом, і, 

покладаючись на його досвід, зазвичай схиляються до його точки зору
75

. 

Якісна відмінність присяжних від народних засідателів полягає в тому, 

що за участі останніх у відправленні правосуддя погіршується можливість 

залучення до суду більш зручних, менш справедливих і принципових 

громадян. Кількісний компонент (12 присяжних) і наявність представників 

різних соціальних груп вносять в судовий процес більш відчутний елемент 

суспільного контролю. 

На відміну від народних засідателів присяжні до судового розгляду не 

знайомляться з матеріалами провадження, тому у них не формується 

упередженість і вони максимально об’єктивні і неупереджені. Колегіальність 

під час призначення покарання є більш притаманною країнам 

континентального права, оскільки передбачає покарання більш справедливе, 

обране з урахуванням думки декількох осіб, попереджає корупцію, викликає 

більшу повагу з боку учасників процесу, крім того обране покарання при 

цьому є знеособленим. При обранні покарання суддею одноособово в країнах 

загального права частіше використовується таблиця покарань, яка враховує 

тяжкість вчиненого злочину і особу підсудного. При цьому особа підсудного 

повинна бути належним чином вивчена, для чого в англосаксонському 

процесі суддя може винести вирок через значний проміжок часу після 

останнього судового засідання – два місяці. В США існує інструкція конгресу 

у вигляді таблиці, де по вертикалі розташовані 43 рядки (градація злочинів за 

тяжкістю) і 6 колонок по горизонталі (характеристика особи підсудного). Вид 
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і міра покарання визначається перетином координат в даній інструкції. Після 

отримання обвинувального вердикту присяжних чиновники служби пробації 

з’ясовують умови життя та виховання, роботи підсудного, встановлюють, 

скільки разів він конфліктував із законом, а потім представляють судді про це 

звіт, що становить 40-50 сторінок. На підставі отриманих даних суддя і 

виносить вирок
76

. 

Франція.  

Зробимо аналіз участі народного елементу у відправленні правосуддя у 

Франції. Потрібно зазначити, що суду присяжних в традиційному 

англійському варіанті у Франції не має. Єдиною судовою установою, де в 

розгляді кримінальних справ беруть участь не професіонали, а «народні 

елементи», є суд ассизів. КПК Франції 1808 року закріпив конструкцію суду 

ассизів, яка дозволяла відносити його до суду присяжних, який мав, однак, 

деякі особливості порівняно з англійським класичним зразком.  

Французький суд ассизів складався тоді з двох окремих частин: колегії 

коронних суддів (в кількості від 3 до 7 чоловік), що вирішувала питання про 

розмір покарання та  процесуальні питання, які виникали в ході судового 

розгляду, а також лави з 12 присяжних (жюрі), до компетенції якої належало 

вирішення питання про винність особи. У такому вигляді суд ассизів 

проіснував майже півтора сторіччя.  

У період фашистської окупації у Франції було прийнято низку законів, 

згідно з якими, по-перше, питання про винність і покарання мало 

вирішуватися суддями професіоналами і непрофесіоналами спільно, по-друге, 

був скорочений склад жюрі присяжних до 6 осіб, а кількість професійних 

суддів у складі суду ассизів залишилася незмінною - 3 особи. Однак повного 

злиття колегій не відбулося: під час судового засідання розгляд 

процесуальних питань здійснювався без участі представників  народу.  

                                                           
76 Михайлов П. Л.  Суд присяжных во Франции: становление, развитие и трансформация.— СПб.: 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004,— С. 287. (428 с.) 
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Нова редакція КПК 1958 року збільшила кількість присяжних до 9 осіб, 

що пов’язано, ймовірно, зі спірними ситуаціями, які виникали під час 

винесення вердикту з метою запобігання можливості рівної кількості голосів. 

Пізніше також відбулися зміни і станом на сьогодні суд асизів у Франції діє у 

складі трьох професійних судів та шести народних засідателів
77

. Проте, 

тенденція повної професіоналізації кримінальної юстиції та відмови від 

присяжних в їх традиційній формі, яка проявилася у Франції, як і в низці 

інших західноєвропейських держав, пов’язана з прагненням законодавців до 

спрощення і прискорення кримінального судочинства.  

Саме цим можна пояснити не тільки професіоналізацію суду ассизів, 

посилення в ньому ролі суддів-професіоналів, а й неухильне скорочення 

підсудних йому кримінальних справ за допомогою зміни законодавчої бази, 

яка передбачає переведення багатьох злочинів в розряд кримінальних 

проступків. Таким чином, діючі на даний час у Франції суди ассизів 

розглядають менше 3000 кримінальних справ на рік, тобто дуже незначну 

частину від загальної кількості справ, які надходять до судів
78

.  

На еволюцію французького суду за участю представників з народу, на 

скорочення сфери його застосування впливають також й інші чинники, 

зокрема специфіка деяких злочинів, ускладнення їх складів. Зокрема, 

прийняття законів від 21 липня 1982 року (про введення в дію нового Кодексу 

військової юстиції), від 9 вересня 1986 року (про боротьбу з тероризмом) та 

від 16 грудня 1992 року (про введення в дію нового КК Франції) потягло за 

собою внесення відповідних змін та доповнень до кримінально-

процесуального законодавства. Ці зміни призвели до того, що судовий 

розгляд кримінальних справ про військові злочини і проступки, злочини 

проти інтересів нації, про терористичні акти, злочини пов’язані із торгівлею 

наркотиками, розглядаються в судах ассизів взагалі без участі представників 
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народу. В такому випадку до складу суду входить сім професійних суддів, 

один з яких виконує функції головуючого
79

.  

С 1 січня 2001 року, винесені судом асизів вироки, протягом десяти 

днів, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку засудженим, 

прокурором, цивільним позивачем та відповідачем в частині цивільного 

позову. Особливістю цього порядку є те, що судом апеляційної інстанції 

виступає інший суд ассизів, який діє у складі трьох професійних суддів та 

дев’яти членів жюрі
80

. Так, апеляція подається до Касаційного суду Франції, 

який протягом місяця визначає конкретний суд ассизів, до якого слід   

направити справу для апеляційного перегляду. Інший суд ассизів, прийнявши 

справу до свого провадження, як апеляційна інстанція, розглядає його 

повторно за правилами провадження в першій інстанції, причому первинний 

вирок вважається скасованим. Новий обвинувальний вирок може бути 

винесений, якщо не менше 10 членів суду з 12 дійдуть висновку про 

винуватість особи. В іншому випадку постановляється виправдувальний 

вирок. Таким чином, кожен обвинувачений у скоєнні злочину має право на те, 

щоб його справу послідовно розглянули два суди ассизів
81

. 

Отже, на сьогодні суд асизів у Франції складається з трьох професійних 

суддів, якими є: Президент (Голова Палати в апеляційному суді), два 

засідателі (радники Апеляційного суду або судді Верховного суду) та шести 

присяжних (жюрі). 

Присяжними можуть бути громадяни, чоловічої або жіночої статі, що 

відповідають встановленим  законом вимогам, зокрема: досягли 

двадцятитрирічного віку, вміють читати і писати французькою мовою, 

користуються політичними, цивільними і сімейними правами і не підпадають 

під випадки позбавлення права виконувати функції присяжних і випадки 

несумісності посад, передбачені законодавством (ст. 255 КПК Франції) . 
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Відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу Франції (ст. 256) 

досить широке коло осіб позбавлені права виконувати функції присяжних. Це, 

зокрема такі: особи, засуджені до кримінального покарання у вигляді не 

менше шести місяців тюремного ув’язнення за вчинення злочину або 

проступку; особи, притягнуті до кримінальної відповідальності та особи, щодо 

яких є мандат на затримання або арешт. До цієї категорії також належать 

державні та муніципальні службовці, відсторонені від виконання обов’язків; 

юристи, яким заборонено займатися юридичною практикою; адвокати, яким 

заборонено займатися адвокатською практикою; не відновлені в своїх правах 

банкрути; особи, що не з’явилися на сесію суду в якості присяжних та 

позбавлені за це права виконувати функції присяжних за рішенням суду; 

особи, над якими встановлено піклування, а також особи, поміщені в 

психіатричні клініки
82

. 

Утворення складу жюрі проводиться в наступному порядку. У районі 

компетенції кожного суду присяжних складається щорічний список ( La liste 

an-nuelle) членів жюрі у кримінальних справах. Цей список включає в себе, 

зокрема у департаменті Сена 1800 присяжних, в інших районах діяльності 

суду до складу присяжних включають по одному присяжному від 1300 осіб, 

щоб загальне число присяжних було не менше 200. Число присяжних, 

включених до щорічного списку, в квітні кожного року (в Парижі -в червні) за 

рішенням префекта розподіляється за муніципалітетами або групами 

муніципалітетів пропорційно офіційним даним про чисельність населення.  

В кожному муніципалітеті мер публічно витягує згідно з жеребом за 

списком, затвердженим префектом, імена громадян, які потенційно можуть 

бути присяжними. За результатами жеребкування складають попередній 

щорічний список кандидатів у присяжні. Якщо жеребкування проводиться для 

групи муніципалітетів, то жеребки витягує мер, названий у рішенні префекта. 

В термін до 15 липня попередні списки відсилають за місцем засідання судів 

                                                           
82 Cour d’assises // Офіційний сайт Міністерства юстиції Франції. – Інтернет. – Режим доступу: 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dassises-12027.html. 



58 
  

ассизів. Мер повинен повідомити осіб, відібраних за жеребом, про те, що вони 

повинні будуть виконувати обов’язки присяжних.  

У місці засідання суду асизів попередні списки розглядає комісія, що діє 

під керівництвом президента апеляційного суду або його представника. До 

складу комісії входять голова, троє суддів, призначених Генеральною 

асамблеєю суду, в якому проходить засідання суду асизів, а також 

генеральний або окружний обвинувач або їх представник, президент асоціації 

юристів за місцем знаходження суду або його представник; п’ять членів, 

призначених окружною муніципальною радою, а для Парижа-Радою Парижа.  

Комісія ухвалює рішення більшістю голосів. При рівності голосів 

вирішальним вважається голос голови. Попередні списки остаточно 

складають в тому ж порядку, в якому були названі (за жеребом) імена 

кандидатів у присяжні. Список підписують члени комісії, і він передається на 

зберігання. На додаток до цього списку комісія щорічно готує спеціальний 

список додаткових присяжних у кількості, встановленій міністром юстиції для 

кожного суду асизів. У цей список включається не менше 50, але не більше 

700 громадян.  

Не менш ніж за тридцять днів до початку сесії суду асизів президент 

апеляційного суду або його делегат, або президент окружного суду чи його 

представник  в місці засідання суду асизів публічно відбирають за жеребом з 

щорічного списку 40 громадян для сесійного списку кандидатів у присяжні. 

Вони також відбирають за жеребом імена 12 додаткових присяжних зі 

спеціального списку. Якщо серед відібраних кандидатів як у сесійному 

списку, так і в спеціальному списку, є особи, що не відповідають вимогам 

закону або виконували обов’язки присяжних протягом п’яти попередніх років, 

вони негайно замінюються іншими за жеребом. При цьому відбір 

здійснюється з щорічного списку і з спеціального списку президентом 

апеляційного суду або президентом окружного суду (їх представниками) в 

якому буде проходити сесія суду ассизів. Принаймні за п’ятнадцять днів до 
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початку сесії секретар суду ассизів викликає поштою номінованих кандидатів,  

повідомляючи їм дату, час і місце проведення сесії.  

Законодавством Франції передбачені досить жорсткі заходи 

забезпечення явки присяжних до суду ассизів. Будь-який громадянин, який не 

з’явився до суду без достатніх підстав, може бути оштрафований за рішенням 

суду. Розмір штрафу становить 3750 євро.  

В день відкриття сесії секретар суду ассизів здійснює перекличку 

раніше відібраних присяжних. При цьому зі списку виключають тих, хто 

незважаючи на раніше прийняті заходи, не відповідає вимогам законодавства, 

а також кандидатів у присяжні, які є подружжям суддів або перебувають у 

родинних стосунках (до дядька і племінника включно) з ними. Після цього у 

сесійному списку має залишитися не менше 23 кандидатур або у випадку, 

коли суд ассизів має розглянути апеляцію, неменше 26 кандидатів. Додаткові 

кандидатури поповнюють з числа додаткових присяжних у черговості їх 

реєстрації.  

Коли бюлетені з іменами номінантів витягнуті з урни і оголошені, то 

спочатку обвинувачений і його захисник, а потім прокурор, заявляють 

невмотивовані відводи. Обвинувачений має право відвести не більше п’яти 

присяжних, а прокурор не більше чотирьох під час  розгляду справи в першій 

інстанції. В ході розгляду апеляції на рішення суді асизів обвинувачений має 

право невмотивовано відвести шість, а прокурор п’ять кандидатів у присяжні. 

Якщо є кілька обвинувачених, вони можуть об’єднатися для заявлення 

спільних відводів. У тому випадку, коли вони цього не зробили, черговість 

заявлення ними відводів встановлюється за допомогою жеребкування. У 

цьому випадку присяжні, відведені одним обвинуваченим, вважаються 

відведеними усіма обвинуваченими до того часу, поки не буде вичерпано 

допустиму кількість відводів. Склад жюрі вважається сформованим, коли 

будуть відібрані відповідно 6 або 9 беззаперечних присяжних. Статус 

присяжних прирівнюється до статусу професійних суддів, зокрема жюрі 
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присяжних разом із суддями приймає судове рішення в нарадчій кімнаті і 

вирішує питання не лише вини особи, але й призначення покарання
83

. 

Французьке законодавство містить правила, що обмежують можливість 

багаторазової участі громадян у судових засіданнях. Якщо громадянин був 

відібраний за жеребом для участі в судовому засіданні, його ім’я вилучається 

із сесійного списку і зі списку додаткових присяжних. Таким чином, 

виходить, що теоретично громадянин може брати участь не більше ніж у 

чотирьох судових розглядах протягом одного року. Більш того, імена осіб, які 

виконали функції присяжних, не можуть бути внесені до щорічних списків 

присяжних і додаткових присяжних протягом наступних п’яти років. 

Німеччина. 

Суд шеффенів (від нім. Schöffe) у ФРН є різновидом суду присяжних. 

На відміну від «класичного» (англо-американського) суду присяжних, у суді 

шеффенів присяжні розглядають справи разом з професійними суддями, 

маючи з ними практично однаковий обсяг процесуальних прав. Класичний 

суд присяжних є відокремленою від складу суду колегією, яка вирішує 

питання про винуватість або невинуватість особи. Натомість суд шеффенів 

передбачає участь присяжних на всіх стадіях судового процесу, включаючи 

ухвалення вироку. 

Суд шеффенів досить поширений в країнах сучасної Європи. Так, він діє 

у кримінальному процесі Німеччини (у складі трьох суддів та двох 

присяжних), Греції (у складі трьох суддів та п’ятьох присяжних), Австрії (у 

складі двох суддів та двох присяжних), Швеції (у складі трьох або чотирьох 

суддів та двох або трьох присяжних) тощо. 

Питання про те, чи потрібна взагалі участь судових засідателів в ході 

розгляду кримінальних справ є досить спірним серед німецьких 

процесуалістів. Більшість аргументів спрямовані проти існування інституту 
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шеффенів. При цьому, зокрема наголошується на нестачі у них спеціальних 

знань, впливу на них ЗМІ, наявності ідеї відплати і помсти, а також надання 

сильної емоційності процесу. 

Як зазначає К. Фольк, непрофесіонали на лаві судді це досягнення 

французької революції і приписані їм функції є відгомоном романтики 19 

століття; в даний час багато демократичних правових держав здійснюють 

судочинство тільки за участі професійних суддів і неможливо довести, що 

участь непрофесійних членів суду становить підвищену цінність
84

. 

При цьому варто зазначити, що ліквідація класичного суду присяжних 

не викликає у німецьких процесуалістів будь-якої «ностальгії». На думку 

науковців він виявився непридатним з німецької точки зору і взагалі 

неможливо чітко розділити, питання факту і питання права
85

. На іншу думку 

класичний суд присяжних віджив своє із закінченням існування авторитарних 

європейських держав, де непрофесіонал менше піддався впливу, ніж 

професійний суддя
86

. 

Розглянемо тепер більш детально організацію шеффенської моделі в 

кримінальному судочинстві ФРН. В Конституції Федеративної Республіки 

Німеччини вказано: «Вся державна влада виходить від народу і здійснюється 

народом шляхом виборів і голосувань, а також через спеціальні органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади». 

Сучасна  система шеффенського суду була сформована після 1975 услід за 

прийняттям нової редакції Кримінального процесуального кодексу ФРН.
87

 У 

більшості випадків ці суди розглядають справи у суді першої інстанції. Вони 

формуються в дільничних судах (Amtsgericht) і в земельних судах (Landgericht). 

Дільничні суди ведуть судовий розгляд за участю шеффенів, коли за 

результатами судового розгляду обвинуваченому може бути призначено 

                                                           
84 Volk K. Grundkurs StPO. München: Verlag C.H. Beck. 2010. – С. 10. (397 s.) 

85 Volk K. Grundkurs StPO. München: Verlag C.H. Beck. 2010. – С. 12. 

86 Roxin C., Schünemann B. Strafverfahrensrecht. München: Verlag C.H. Beck. 2012. – С. 63 (568 S.) 

87 Руденко В.Н Институт жребия в формировании состава шеффенских судов в Германии 

[Електронний ресурс] / В.Н. Руденко  – Режим доступу: http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2010/27.pdf 

http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2010/27.pdf
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покарання у вигляді позбавлення волі від двох до чотирьох років. До складу 

суду в таких випадках входять два шеффени і один або два професійних судді.  

У земельних судах кримінальні справи у першій інстанції розглядають 

великі штрафні палати (Strafkammer) у випадках, коли передбачуване покарання 

становить більше  чотирьох років позбавлення свободи або поміщення до 

психіатричного закладу. До складу штрафних палат включаються два шеффени і 

два або три професійних судді.  

В дільничних судах та земельних судах діють також самостійні підрозділи 

(суди) у справах молоді (неповнолітніх до 21 року), які розглядають справи за 

обвинуваченням таких неповнолітніх, а також дорослих, якщо потерпілими у 

таких справах є неповнолітні.  

В дільничних судах до їх числа відноситься суд шеффенів у справах 

неповнолітніх у складі одного професійного судді і двох шеффенів 

(Jugendschoffen), а в земельних судах - палати у справах неповнолітніх у складі 

трьох професійних суддів і двох шеффенів.  

На відміну від англо-американської системи правосуддя, суди ФРН за 

участю громадян розглядають також справи у другій судовій інстанції. У даному 

випадку мова йде про апеляційні суди, які діють у земельних судах. У другій 

інстанції справи розглядають малі штрафні палати (kleinen Strafkammer) у складі 

двох шеффенів і одного, двох або трьох професійних суддів
88

. 

Тож, шеффени беруть участь у розгляді справи не лише в суді першої 

інстанції, але й в апеляційній. Таблиця, наведена нижче, дає можливість наочно 

розмежувати склад суду, за участю шефенів, залежно від виду інстанції та 

юрисдикції. 

 

 

 

                                                           
88 Основи кримінального процесу Федеративної республіки Німеччина: навч. посібник. – Х. : Право, 

2017. – С. 53-54. (372 с.)   
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Вид суду першої інстанції Склад Юрисдикція 

Суд першої 

інстанції 

(Amtsgerichte) 

 

Суд першої інстанції 

(Amtsgerichte)  

 

1 суддя 

Злочини за вчинення 

яких покарання не 

перевищує двох років 

позбавлення волі. 

Суд шеффенів 

(Schöffengericht 

1 чи 2 судді, 

2 шеффенів 

Злочини за вчинення 

яких, передбачено 

покарання від двох до 

чотирьох років 

позбавлення волі. 

Земельний суд, як 

суд першої 

інстанції 

(Landgerichte) 

 

Палата з 

кримінальних справ, 

як суд першої 

інстанції (große 

Strafkammer) або  

палата з рогляду 

справ проти 

національної безпеки 

(Staatsschutzkammer)  

2 чи 3 судді, 

2 шеффенів 

Злочини за вчинення 

яких, передбачено 

покарання понад 

чотири роки 

позбавлення волі, 

злочини проти 

національної безпеки 

невеликої тяжкості 

Палата з розгляду 

економічних 

злочинів  

3 судді, 2 

шеффени 

Особливо тяжкі 

злочини, що призвели 

до смерті та завдали 

значної майнової 

шкоди  

Апеляційна інстанція Склад Юрисдикція 

Земельний суд, 

як суд 

апеляційної  

інстанції 

 Мала палата у 

кримінальних справах 

(kleine Strafkammer) 

 

1 суддя, 2 

шеффени 

Апеляційні скарги на 

рішення суду першої 

інстанції .  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Landesgericht_(Germany)
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Шеффени за своїм процесуальним статусом прирівняні до професійних 

суддів: разом з ними вони беруть участь у розгляді справи, досліджують 

докази, задають запитання свідкам, підсудному, експертам, вирішують 

питання факту, виносять вирок. Але, на відміну від професійних суддів, 

шеффени мають особливий статус та низку особливих прав і обов’язків. 

Зокрема, вони не знайомляться попередньо з матеріалами справи. Вони не 

пов’язані з думкою професійних суддів, що забезпечується принесенням ними 

присяги. Бути шеффеном вважається почесним громадським обов’язком., в 

зв’язку з цим шеффени не отримують грошового утримання. Їм виплачуються 

лише незначні компенсаційні виплати, зокрема за проїзд, інші витрати, 

пов’язані з роботою в судах, втрата частини заробітної плати та ін. 

У німецьких судах шеффени користуються великими правами під час 

прийняття підсумкових рішень суду. Будь-яке рішення в змішаному суді 

приймається більшістю в дві третини голосів. Це означає, що в суді, який 

складається з двох шеффенів і трьох професійних суддів, для прийняття 

рішення потрібно, як мінімум, чотири голоси. У судах, які складаються з двох 

шеффенів і двох професійних суддів – три голоси. Таким чином, два шеффени 

фактично володіють в цих судах правом вето. В судах, які складаються з двох 

шеффенів і одного професійного судді, непрофесійні судді (шеффени) 

фактично засуджують чи виправдовують підсудного. В зв’язку з цим, до 

складу шеффенів відбираються найбільш грамотні особи
89

. 

Функцією шеффенів, як представників народу, згідно з офіційно 

прийнятою в ФРН позицією, є контроль юстиції, забезпечення її прозорості, 

зміцнення впевненості в справедливості суду, підвищення розуміння 

кримінального судочинства, а також внесення здорового глузду в розгляд 

справи
90

. 

 

 

                                                           
89 Руденко В.Н. Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире. – Екатеринбург: 

УрО РАН, 2011. – С. 157. (644 с.)  

90 Барабанов П.К Уголовный процесс ФРГ. – М.: «Издательство Спутник+», 2014 – С. 54 (359 с.)  
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Польща. 

Відповідно до § 2 ст. 28 КПК Польщі у справах про злочини, за які 

передбачено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі,  судовий 

розгляд проводиться судом у складі одного судді та двох народних 

засідателів. 

У зв’язку з особливою складністю або важливістю справи суд першої 

інстанції може прийняти рішення про її розгляд в складі трьох суддів або 

одного судді і двох народних засідателів. 

Справи про злочини, за які законом передбачена можливість 

призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі, в суді першої 

інстанції розглядаються судом у складі двох суддів та трьох народних 

засідателів
91

.  

Після закінчення наради головуючий збирає голоси; першими 

голосують народні засідателі від наймолодшого за віком, потім судді 

відповідно до службового старшинства, головуючий голосує останнім. Суддя-

доповідач, якщо не є головуючим, голосує першим.   

Казахстан. 

Суд присяжних у Казахстані був запроваджений із введенням в дію з 1 

січня 2007 року – Закону Республіки Казахстан «Про присяжних 

засідателів»
92

, яким було внесено відповідні зміни у КПК Казахстану. Новий 

КПК Казахстану
93

, який вступив в дію з 1 січня 2015 року остаточно закріпив 

казахську модель суду присяжних, із властивими їй перевагами та недоліками. 

Відповідно до ст. 52 КПК Казахстану у справах про злочини, за 

вчинення яких кримінальним законом передбачена смертна кара або довічне 

позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого розгляд кримінальної 

справи здійснюється у складі одного судді і десяти присяжних засідателів, за 

                                                           
91 Kodeks postępowania karnego, styczeń 2016 r. – Warsaw: C.H.Beck, 2016. – C. 17. (436 s.) 

92 Закон Республики Казахстан «О присяжных заседателях» № 121-III ЗРК от 16 января 2006 года // 

Інтернет: Режим доступу : http://almaty.sud.kz/rus/content/zakon-respubliki-kazahstan-o-prisyazhnyh-zasedatelyah. 

93 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан № 231-V ЗРК от 4 июля 2014 года// 

Інтернет: Режим доступу : http://almaty.sud.kz/rus/content/zakon-respubliki-kazahstan-o-prisyazhnyh-zasedatelyah. 
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винятком справ про військові злочини, скоєні у воєнний час або бойовій 

обстановці.  

При ознайомленні підозрюваного з усіма матеріалами справи після 

закінчення проведення слідчих дій особа, яка здійснює досудове 

розслідування, зобов’язана роз’яснити йому право клопотати про розгляд 

справи судом за участю присяжних, а також правові наслідки задоволення 

такого клопотання, включаючи особливості оскарження та розгляду скарг на 

вироки суду з участю присяжних засідателів. Попереднє слухання 

проводиться одноособово суддею з обов’язковою участю підсудних, у тому 

числі і тих, яким не належить право на розгляд справи за участю присяжних 

засідателів та їхніх захисників. Якщо підсудний заявив клопотання про 

розгляд справи за участю присяжних засідателів або підтвердив раніше 

заявлене про це клопотання в постанові про призначення судового засідання 

суддя вказує, що справа буде розглянута судом за участю присяжних 

засідателів, і визначає кількість кандидатів у присяжні засідателі, які 

підлягають виклику в дане судове засідання, число яких повинно бути не 

менше двадцяти п’яти. 

Після винесення постанови про призначення справи до судового 

розгляду судом за участю присяжних засідателів суддя дає розпорядження 

секретарю судового засідання про забезпечення явки в судове засідання 

кандидатів у присяжні засідателі, число яких зазначено в постанові, для 

відбору їх у присяжні засідателі. Після призначення головного судового 

розгляду за розпорядженням головуючого секретар судового засідання 

проводить попередню випадкову вибірку кандидатів у присяжні засідателі з 

основного та запасного (річних) списків присяжних засідателів. Кандидатам у 

присяжні засідателі, включеним до попереднього списку, не пізніше ніж за сім 

діб до початку судового розгляду вручається повідомлення із зазначенням 

дати і часу прибуття до суду
94

. 

                                                           
94 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан № 231-V ЗРК от 4 июля 2014 года// 
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Відбір присяжних засідателів з числа кандидатів 

складається з наступних етапів: 1) звільнення головуючим кандидатів у 

присяжні засідателі від участі в розгляді справи; 2) вирішення питань про 

самовідвід; 3) вирішення питань про відводи; 4) невмотивовані відводи 

кандидатів у присяжні засідателі. 

Після закінчення судового слідства суд за участю присяжних засідателів 

переходить до заслуховування дебатів сторін. Дебати сторін у суді за участю 

присяжних засідателів складаються з двох частин. Перша частина складається 

з промов державного обвинувача, потерпілого, захисника і підсудного, які 

викладають свої позиції з приводу доведеності чи недоведеності вини 

підсудного.  Друга частина складається з промов державного обвинувача, а 

також потерпілого, цивільного позивача і відповідача або їх представників, 

захисника і підсудного, в яких викладаються позиції з питань кваліфікації дій 

підсудного, призначення покарання, цивільного позову. Друга частина дебатів 

проводиться без участі присяжних засідателів. 

На час обговорення та формулювання питань, які підлягають 

вирішенню судом, присяжні засідателі видаляються із залу судового 

засідання. Сторони мають право висловити свої зауваження щодо змісту і 

формулювання питань і внести пропозиції про постановку нових питань. 

Головуючий з урахуванням результатів судового слідства, дебатів сторін 

формулює у письмовому вигляді питання, які підлягають вирішенню суддею і 

присяжними засідателями в нарадчій кімнаті, зачитує їх і передає сторонам. З 

урахуванням зауважень і пропозицій сторін, головуючий у нарадчій кімнаті 

остаточно формулює питання, які підлягають вирішенню судом за участю 

присяжних засідателів, вносить їх в питальний лист і підписує його. 

Питальний лист оголошується в присутності присяжних засідателів і 

сторін. Після цього зміна формулювання питань, виключення питань з 

питального листа, включення до нього нових питань не допускаються. 

Щодо кожного з діянь, у вчиненні якого  обвинувачується підсудний, 

ставиться три основні питання: 1) чи доведено, що діяння мало місце; 2) чи 
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доведено, що це діяння вчинив підсудний; 3) чи винен підсудний у вчиненні 

цього діяння. 

Головуючий керує нарадою присяжних засідателів, послідовно ставить 

на обговорення питання, що підлягають вирішенню, проводить голосування за 

відповідями і веде підрахунок голосів. У нарадчій кімнаті присяжні засідателі 

вправі отримувати від головуючого роз’яснення щодо поставлених питань. 

Голосування з основних питаннях проводиться письмово. Суддя і присяжні 

засідателі не вправі утриматися від голосування. Голоси судді та присяжних 

засідателів рівні. 

Обвинувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за позитивні 

відповіді на кожне з трьох питань, проголосувала більшість голосуючих. 

Виправдувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за негативну 

відповідь на будь-яке з поставлених основних питань проголосувало шість і 

більше голосуючих. У разі якщо питання про вину підсудного вирішено 

позитивно, то суддя вирішує питання про те, чи є діяння злочином і яким саме 

кримінальним законом воно передбачене (стаття, частина, пункт), а також 

роз’яснює присяжним засідателям, які заходи покарання передбачені за ці 

діяння. 

Туркменістан. 

КПК Туркменістану проявив максимальний консерватизм в питанні про 

вибір складу суду при розгляді кримінальних справ, відтворивши радянську 

систему «професійний суддя + два народних засідателі». Однак, реальний 

вибір був невеликий: або повністю відмовитися від участі народу в розгляді 

кримінальних справ, що навряд чи правильно, або створити модель, яка 

певною мірою наближена до суду присяжних, який туркменський 

законодавець вважав, напевно, занадто радикальним
95

. 

Відповідно до ст. 53 КПК Туркменістану розгляд кримінальних справ 

невеликої та середньої тяжкості (крім злочинів, скоєних неповнолітніми) в 
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етрапських та міських судах першої інстанції здійснюється одноособово 

суддею, а в усіх інших випадках – у складі судді і двох засідателів суду. При 

здійсненні правосуддя засідателі суду користуються рівними правами з 

суддею. Засідателі суду, у вирішенні всіх питань, що виникають у судовому 

засіданні при розгляді кримінальних справ та винесенні вироку, користуються 

рівними правами з головуючим. Таким чином, засідателі мають право 

задавати запитання свідкам (після сторін), ініціювати проведення судово-

слідчих дій.  

Винесенню вироку передує нарада судді і засідателів суду, головуючий 

ставить на вирішення засідателів питання в тій послідовності і формулюванні, 

в якій вони зазначені в статті 414 КПК Туркменістану
96

. При вирішенні 

кожного питання ніхто з суддів і засідателів суду не вправі утриматися від 

голосування, за винятком випадків, передбачених кодексом. Всі питання 

вирішуються більшістю голосів. Головуючий голосує останнім.  Судді 

(засідателю), що голосував за виправдання підсудного і залишився в 

меншості, надається право утриматися від голосування з питань застосування 

кримінального закону. Якщо інші засідателі розійшлися в думках про 

кваліфікацію злочину або про міру покарання, то голос, поданий за 

виправдання, приєднується до голосу, поданим за кваліфікацію за законом, 

який передбачає менш тяжкий злочин, і за призначення менш суворого 

покарання. Суддя (засідатель), який залишився в меншості, має право в 

нарадчій кімнаті письмово викласти свою окрему думку
97

. 

Аналіз формування суду з участю присяжних в обох його моделях дає 

можливість зробити певні висновки. 

  1. Суд присяжних здатний захистити від деяких тенденцій, що 

виникають у суддівському корпусі, які можуть підірвати справедливу систему 

оцінки кримінальної відповідальності і покарання, таких як: (1) можлива 
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залежність суддів від органів виконавчої влади або від політичних партій, (2) 

надмірна залежність суддів від громадської думки, (3) у суспільстві з 

серйозними класовими, етнічними або соціальними протиріччями - 

приналежність суддів до правлячого класу, основної етнічної групи або 

соціальної еліти; (4) формалізованість в ході здійсненні правосуддя або 

професійна деформація суддів в результаті багаторічної судової практики; (5) 

надмірна бюрократизація судової влади, що полягає, наприклад, у прийнятті 

судових рішень під впливом бажання просунутися в кар’єрі; (6) надлишковий 

судовий формалізм у процесі, практиці та мові судочинства
98

. 

2. Варто погодитись з думкою, що в країнах, які використовують суд зі 

змішаною колегією тільки для розгляду найважчих кримінальних злочинів 

(зокрема і в Україні), присяжні чисельно переважають професійних суддів. 

Так, наприклад, у Франції шість присяжних засідають з трьома професійними 

суддями, а в Італії змішана колегія складається з одного або двох професійних 

суддів і шести присяжних. У Швеції суд щодо найбільш тяжких злочинів 

складається з одного судді професіонала і п’яти присяжних. Верховний Суд 

США виніс рішення, що суд присяжних у складі шести осіб, тобто половини 

від традиційного числа - дванадцяти, є достатнім для того, щоб «сприяти 

належному ходу наради та обговорення вердикту» і забезпечити «справедливе 

представництво всіх верств населення» в кожному процесі, проте ухвалив, що 

зменшення числа присяжних до п’яти є неприпустимим, оскільки для 

розгляду тяжких злочинів потрібна множинність думок
99

. 

Чим менша кількість  присяжних, тим більше суддя чи судді-

професіонали здатні домінувати в ході наради, і тим менш представницьким 

буде склад колегії за віком, статтю, національністю та соціально-економічним 

статусом. Для розгляду більш тяжких злочинів потрібна множинність думок і 

більш демократична і підтримана більшою кількістю  людей форма 
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узаконення судового рішення, оскільки можливе більш суворе покарання. 

Участь більше одного судді у складі колегії видається тратою судових 

ресурсів, в той час як основна роль судді полягає в обговоренні з народними 

засідателями застосування закону до обставин кримінального провадження, а 

не у вчиненні тиску на народних засідателів при визначенні фактів
100

. 

3. Суд присяжних зіграв значну роль у формуванні сучасних систем 

кримінальної юстиції, зокрема допомагаючи захищати незалежність судової влади та 

надаючи значущості події судового розгляду. У такий спосіб він, безсумнівно, 

сприяв зміцненню процесуальних гарантій обвинуваченого, створивши модель 

змагального судового процесу. У той самий час він посилив засади усного 

провадження, безпосередності і рівності сторін у здійсненні судового розгляду. 

Наявність лави присяжних справила потужний вплив на форми судового розгляду, 

викладення фактів, норми виключення доказів і забезпечення прав на захист
101

. 

 

1.3. Особливості суду присяжних в Україні: його надбання і 

недоліки. 

Проаналізувавши ґенезу та зарубіжний досвід функціонування суду 

присяжних у низці держав обох правових систем, ми можемо зробити 

висновок, що український законодавець запровадив континентальну модель 

участі народу в кримінальному судочинстві назвавши її популярним терміном 

«суд присяжних». Хоча як зазначають європейські експерти ця модель цілком 

сумісна з Європейською конвенцією
102

, проте слід було ще поміркувати над тим, чи 

підходить Україні така модель суду присяжних
103

. 
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Можна погодитись з думкою С.Оверчука, що запроваджена  в  Україні  

процесуальна  форма  участі присяжних  у  здійсненні  кримінального  

судочинства  спільно  з професійними  суддями  в  складі  однієї  колегії,  

суперечить  правовій сутності цього  інституту, оскільки вона призвела до 

його ототожнення з  інститутом  народних  засідателів (шефенів). Виходячи  з  

цього, можна стверджувати, що конституційна вимога щодо створення в 

Україні суду присяжних залишається невиконаною
104

. 

В сучасних умовах, варто враховувати, що суд присяжних здатний 

захистити судову систему від деяких тенденцій, що виникають у суддівському 

корпусі, які можуть підірвати справедливу систему оцінки кримінальної 

відповідальності та покарання, і зокрема таких як: 1) можлива залежність 

суддів від органів виконавчої влади або від політичних партій; 2) надмірна 

залежність суддів від громадської думки; 3) у суспільстві з серйозними 

класовими, етнічними або соціальними протиріччями - приналежність суддів 

до правлячого класу, основної етнічної групи або соціальної еліті; 4) 

формалізованість в ході відправленні правосуддя або професійна деформація 

суддів в результаті багаторічної судової практики; 5) надмірна 

бюрократизація судової влади, що полягає, наприклад, у прийнятті судових 

рішень під впливом бажання піднятися по кар’єрній драбині; 6) надлишковий 

судовий формалізм у процесі, практиці і мові судочинства. Навіть сильна 

судова влада, яка не залежить від інших гілок влади або від громадської 

думки, може надмірно концентруватися на захисті своїх власних 

корпоративних інтересів за рахунок інших інтересів, які заслуговують 

захисту. У таких судових системах може панувати інституційна або 

інтелектуальна, якщо не класова зарозумілість. Сильна судова влада у 

Франції, Іспанії, Італії та Німеччині зазвичай була затятою противницею 

народної участі в процесі. Судді в цих країнах розглядали своє завдання як 
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наукове, виконання якої вимагало глибоких правових знань, що було за 

межами можливостей простого представника народу
105

. 

Дуже часто в оцінці інституту присяжних на перший план висувається 

його політична сторона. У ньому вбачають одну з форм допущення народу до 

управління в державі, в результаті чого одні з запалом його захищають, a інші 

- не менш гаряче відкидають. У ньому іноді бачать прекрасну школу права для 

народу або навіть коректив, що дозволяє виправити деякі недоліки 

законодавства та привести останнє до гармонії з потребами народу. Але всі 

подібні точки зору повинні бути з самого ж початку рішуче відкинуті. Суд 

присяжних повинен в науці розглядатися і оцінюватися тільки як механізм 

суду, призначений служити завданням  кримінального судочинства. Суд 

ніколи не повинен бути ні провідником певних політичних тенденцій або 

знаряддям політичних партій, ні корективом закону, який він покликаний 

лише виконувати і застосовувати; тільки залишаючись строго підзаконним, 

він буде неупередженим, справедливим судом
106

. 

Як стверджує В.М. Тертишник, за новим КПК України судочинство 

повертається не до ідеї суду присяжних у його класичній формі, а до ідеї 

народних засідателів
107

. Самостійного рішення присяжні за концепцією, 

запропонованою новим КПК України, не будуть приймати. Вони також не 

зможуть відповідати за свої рішення, що, безперечно, не сприятиме 

об’єктивному та неупередженому ухваленню вироку. Передбачаючи правову 

норму, за якою судді спільно з присяжними повинні вирішувати всі питання 

при ухваленні рішення, законодавець може спричинити ситуацію колективної 

безвідповідальності як самих присяжних, так і професійних суддів, оскільки 
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останні свої помилки та зловживання зможуть перекладати на недосвідчених 

присяжних, що стануть своєрідним прикриттям судового беззаконня
108

. 

На даний час суди в масовій свідомості громадян України, на жаль, не 

асоціюються із законом та справедливістю. За даними соціологічного 

опитування, найнижчий рівень довіри серед інститутів державної влади має 

суд. Тільки 8 % респондентів зазначили, що вони цілком довіряють судовій 

системі, 34 % - відповіли, що на суд вони не можуть покладатися, коли йде 

мова про справедливість і більш ніж 43 % громадян заявили, що суди не 

викликають у них довіру
109

. Цікавим є результати опитування, яке проведене 

серед громадян які брали участь в судових засіданнях і які ніколи не були в 

суді. Так, рівень довіри до судової влади України серед осіб, які брали участь 

у судових процедурах, складає 40 %, а серед осіб, які не були учасниками 

судових процедур, - 13%
110

. За результатами порівняльного дослідження 2015-

2016 років, проведеного USAID, помітною є слабка тенденція підвищення 

довіри до суду, судовій владі довіряли 5% у 2015 році, у 2016 ─ 10%. При 

цьому рівень недовіри до суду скоротився з 79% у 2015р. до 69% у 2016 році. 

Це, може свідчити скоріше про суспільні очікування від розпочатих реформ, 

ніж про реальні зміни
111

. 

За умов тотальної недовіри населення до судів запровадження 

повноцінного суду присяжних з широкими повноваженнями може істотно 

збільшити прихильність суспільства до влади
112

. 

Щодо судів присяжних, то кількість справ розглянутих судами 

присяжних в період дії нового КПК України є незначною. Так, За 2013-

2014 роки судом присяжних розглянуто 71 справу:  у 2013 році – 29, 
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у 2014 році – 42.
113

, у 2015 році присяжними було розглянуто 45 справ (з них 

40 з ухваленням обвинувальних вироків, 2 з ухваленням виправдувальних 

вироків, у 3 справах інформація заборонена до оприлюднення), за 6 місяців 

2016 року – 26 справ (з них 24 з ухваленням обвинувальних вироків, 2 

ухваленням виправдувальних вироків). 

Щодо присяжних у системі кримінального судочинства, то значна увага 

досліджень приділяється уявленням про те, яким повинен бути ідеальний 

присяжний. Наприклад, Л.Райтсман виділяє п’ять подібних уявлень: 

• присяжні є «чистою дошкою», тобто, входячи в зал суду, вони 

«залишають за дверима» свої ставлення, цінності та життєвий досвід ; 

• присяжні приймають рішення, ґрунтуючись виключно на доказах, 

пред’явлених в ході судового процесу, не беручи до уваги ніяку іншу 

інформацію; 

• присяжні ретельно збирають, запам’ятовують і використовують всі ті 

докази, які були пред’явлені їм у ході судового слідства ; 

• присяжні відкладають прийняття рішення до обговорення, що 

відбувається у нарадчій кімнаті; 

• індивідуальні думки присяжних не змінюються під впливом інших 

членів колегії
114

.  

На тлі уявлень про те, якими мають бути ідеальні присяжні, здається, що 

результати проведених досліджень дискредитують цей правовий інститут. Ці 

результати говорять про те, що поведінка реальних присяжних далека від 

ідеалу. Так, присяжним важко водночас відмовитися від своїх уявлень і 

минулого досвіду, запам’ятати і використовувати всі пред’явлені докази, 

відмовитися від прийняття будь-якого рішення до початку процедури 

обговорення і бути незалежним від оточуючих, працюючи в групі. 

Однак ця дискредитація тільки видима. Перша причина «видимості» 

даної дискредитації полягає в тому, що цілий ряд обмежень, що виникають у 
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ході винесення вердикту, пов’язаний з обмеженістю людської уваги, 

сприйняття і пам’яті. Такі обмеження властиві всім людям, в тому числі і 

професійним юристам. Зокрема, результати американських досліджень 

говорять про те, що характер рішення, що приймається суддею, залежить від 

його віку, віросповідання, попереднього заняття
115

, членства в політичній 

партії
116

, раси
117

 і уявлень про цілі покарання. Крім того аналіз літератури 

показує, що судді також піддані впливу неприпустимих доказів, наприклад 

знання про наявність у підсудного кримінального минулого, як і більшість 

присяжних
118

. Таким чином, рішенням суддів властива та ж суб’єктивність, 

що і вердиктам присяжних. 

Розбіжність, що спостерігається між вердиктами присяжних і 

рішеннями професійних суддів, визначається, з одного боку, різною 

інформацією, якою володіють ці учасники судового процесу, а з іншого - 

різною оцінкою важливості цієї інформації. 

Найбільш відоме дослідження, присвячене порівнянні рішень 

присяжних і професійних суддів, належить Г.Кальвіну і Г.Зейцелу. У їх 

розпорядженні були вердикти з 3576 кримінальних судових процесів за 

участю присяжних, котрі проходили в США. У той момент, коли присяжні 

йшли до нарадчої кімнати виносити вердикт, дослідники просили суддю 

висловити власну думку у справі, що розглядається. Виявилося, що в 13,4 % 

випадків і судді, і присяжні погоджувалися з виправданням підсудного, а в 62 

% - з обвинуваченням. Таким чином, судді і присяжні були згодні більш ніж у 

75 % випадків. Тільки у 2,2 % випадків судді говорили про виправдання, а 

присяжні – про звинувачення. Зворотна ситуація спостерігалася в 16, 9 % 

випадків.  
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У ході дослідження ці дослідники опитували суддів про те, які на їх 

думку, причини відмінності їх рішення від вердикту присяжних. Судді 

приводили п’ять основних причин. 

• Найбільш часто зустрічається причина, що стосувалася розбіжності в 

інтерпретації доказів, яке було обумовлено їх неясністю : в одному судовому 

процесі докази чіткі і прості, а в іншому - складні і неясні. 

• Друга причина була пов’язана з інтерпретацією закону. На думку 

суддів, у деяких випадках присяжні вважають, що закон, завдяки якому 

людина опинилася на лаві підсудних, несправедливий. В інших випадках їм 

здається, що при винесенні обвинувального вердикту підсудного чекає 

занадто суворе покарання, неспівмірне з тим, що він вчинив. Не бажаючи 

карати підсудного, вони виносять виправдувальний вердикт. 

• Третя причина незгоди суддів і присяжних, на думку першого, 

криється в почуттях по відношенню до обвинуваченого. Вони дають про себе 

знати особливо яскраво, коли докази неясні, і дуже багато залежить від того, 

доказам якої зі сторін повірять присяжні. 

• Крім того, на думку дослідників, існують ситуації, коли суддя і 

присяжні володіють різною інформацією. Наприклад, в деяких випадках 

суддя, на відміну від присяжних, знає про наявність у підсудного 

кримінального досвіду, чого не знають (і не повинні знати) присяжні. Крім 

того, в низці випадків присяжні мають деяку інформацією про свідків і 

підсудного, яка не є доказом і невідома судді. 

• Останньою причиною є відносна ефективність виступу адвоката і 

прокурора
119

.  

Аналогічні результати були отримані в англійському дослідженні, 

автори якого проаналізували близько 400 судових процесів у кримінальних 

справах. Згідно з результатами цього дослідження, англійські судді, так само 

як і американські, частіше не погоджувалися з виправдувальним вердиктом, 

ніж з обвинувальним. Вони були впевнені, що в деяких випадках присяжні 
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керуються при винесенні вердикту не нормами закону, а уявленням про 

справедливість. Як основні причин відмінності свого рішення від вердиктів 

присяжних судді називали нерозуміння доказів та інструкції судді
120

. 

У ході проведення дослідження перед Г.Кальвіном і Г.Зейцелом постало 

питання про те, наскільки уявлення суддів про причини відмінності їх рішень 

від вердиктів колегії присяжних відповідає дійсності. особливий інтерес 

авторів викликали дві причини : нерозуміння присяжними доказів і 

неправильна інтерпретація ними норм закону. 

Для з’ясування ролі нерозуміння доказів вони просили суддів оцінити 

ступінь складності доказів, пред’явлених в ході судового процесу. Вони 

вважали, що якщо в основі відмінності рішень суддів та вердиктів присяжних 

лежить нерозуміння доказів, то вираженість цієї відмінності повинна 

збільшуватися із збільшенням складності доказів. Проте автори дослідження 

не виявлено очікуваної зв’язку, що означає, що нерозуміння доказів не є 

причиною розбіжності рішень суддів та вердиктів присяжних. 

Розглянемо другу причину - інтерпретацію норм закону. 

• Деякі автори вважають, що деякі положення закону непопулярні у 

суспільстві. У США до них відносяться кримінальна відповідальність за 

азартні ігри або водіння у нетверезому вигляді. У цих випадках присяжні 

намагаються виправдати підсудного, незважаючи на докази
121

.  

• Друга група справ, в якій присяжні не погоджуються з законом, 

пов’язана з самообороною. Присяжні часто інтерпретують самооборону більш 

ліберально, ніж це робить закон. 

• Третя група включає випадки, у яких до уваги береться роль жертви у 

скоєнні злочину. 

• І нарешті, справи, що входять до складу четвертої групи, передбачають 

занадто суворе покарання підсудного, невідповідне, на думку присяжних, з 

тим, що він вчинив. 
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Ілюстрацією цього положення можуть служити результати дослідження, 

проведеного за участю експериментальних колегій присяжних в рамках 

Оксфордського проекту. У експериментальну колегію входили люди, які 

могли виконувати обов’язки присяжних. Вони сиділи в залі і слухали всі 

докази, як і члени справжньої колегії. Після цього вони обговорювали справу і 

виносили вердикт. 

Аналіз записів обговорення показав, що члени експериментальної 

колегії часто говорили про презумпцію невинності, навіть перед тим, як 

винести вердикт «винен». У невеликому відсотку випадків експериментальні 

колегії виправдовували підсудних, навіть коли докази говорили на користь їх 

винності. Це відбувалося тоді, коли присяжні відчували, що підсудному має 

бути дано ще один шанс, або вірили, що самооборона заслуговує більш 

поблажливого ставлення, ніж це випливає з інструкції судді
122

.  

Аналогічні результати були отримані і в проведеному 

експериментальному дослідженні, автори якого показали, що коли 

результатом застосування закону є несправедливе, з точки зору присяжних, 

покарання, члени колегії керуються при винесенні вердикту нормами 

дистрибутивної справедливості (справедливості розподілу винагороди і 

покарання). Для того, щоб виправдати ухвалення відповідного рішення, в ході 

обговорення вони аналізують, в основному, ті докази, які відповідають їх 

очікуванням
123

.  

 Судова влада, перш за все, є тією гілкою влади, повага до якої має 

слугувати становленню правової держави. Тому введення суду присяжних 

континентальної моделі стане фундаментальним фактором формування 

суспільної свідомості, оскільки громадяни, які брали участь у відправленні 

правосуддя в статусі присяжного, будуть вносити свій вклад у розвиток 

демократичних принципів правосуддя. Суд присяжних вплине на формування 
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громадянського суспільства, зокрема через залучення особи до прийняття 

рішення про долю іншого, усвідомлення людської гідності, взяття 

відповідальності за подальше життя іншої людини. Присяжні беруть участь у 

судовому розгляді справи для того, щоб знайти й реалізувати справедливість, 

яка в силу певних обставин в українському судочинстві не може реалізуватися 

в судовій системі
124

. 

Доцільно в цьому аспекті звернутися до висновку Верховного суду України, 

який, в одній з своїх постанов у конкретній справі,  зазначив: 

а) право на розгляд кримінального провадження судом присяжних є 

невід’ємною складовою права обвинуваченого на захист; 

б) порушення такого права свідчить про невиконання прокурором, 

судом вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року, яка гарантує право кожного на розгляд його справи в 

порядку кримінального провадження судом, утвореним відповідно до закону, і 

є порушенням права на розгляд його справи судом, визначеним законом; 

в) прокурор під час досудового розслідування, але у будь-якому разі до 

моменту складання обвинувального акта, повинен роз’яснити обвинуваченому 

у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді довічного 

позбавлення волі, можливість та особливості розгляду кримінального 

провадження стосовно нього судом присяжних. Письмове роз’яснення 

прокурора повинно бути додано до обвинувального акта і реєстру матеріалів 

досудового розслідування; 

г) суд під час підготовчого судового засідання повинен роз’яснити 

обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді 

довічного позбавлення волі, можливість та особливості розгляду 

кримінального провадження стосовно нього судом присяжних. Право на суд 

присяжних обвинуваченого у вчиненні злочину, за яке передбачено покарання 

                                                           
124 Тополевська Л. Міжнародний досвід діяльності інститутів мирового судді, суду присяжних, 

народних засідателів та пропозиції щодо можливостей його застосування в Україні : підручник / А. Бурий, Р. 

Таратула, Р. Тополевський, Л. Тополевська. - Л. : РЕБФ «Право і Демократія», 2009. – С. 37-39. (131 с.) 
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у виді довічного позбавлення волі, повинно міститись у переліку прав 

обвинуваченого, які закріплені у письмовій пам’ятці про права та обов’язки; 

д) невиконання прокурором вимог статті 384 КПК, в силу вимог пункту 

третього  частини третьої статі 314 КПК, є підставою для повернення 

обвинувального акта прокуророві; 

е) невиконання судом під час підготовчого судового засідання вимог 

статті 384 КПК є безумовною підставою для скасування судових рішень 

вищими судами
125

. 

Таким чином, Верховний суд України зробив акцент на тому, що 

інформування обвинуваченого про можливість розгляду кримінального 

провадження щодо нього судом присяжних ще до початку судового розгляду 

надасть йому можливість підготуватись до реалізації такого права і його 

рішення з цього питання буде виваженим та обґрунтованим. Тільки у такому 

випадку будуть дотримані засади кримінального провадження, в тому числі й 

забезпечення права на захист, а судовий розгляд буде справедливим. 

Кримінальне провадження судом присяжних є альтернативою його 

розгляду професійними суддями і може здійснюватися лише за клопотанням 

обвинуваченого щодо певної категорії злочинів. Згідно ст. 31 КПК України 

кримінальне провадження може розглядатись судом присяжних щодо 

злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді довічного 

позбавлення волі. Кримінальний кодекс України передбачає на сьогодні 

п’ятнадцять складів таких злочинів. На наш погляд, таке звуження 

компетенції суду присяжних видається недоречним у демократичному 

суспільстві, в якому свобода людини є однією з найважливіших цінностей та 

заслуговує на належне забезпечення правовими гарантіями. Так, для 

порівняння, у США право заявити клопотання про розгляд справи судом 

присяжних може кожен обвинувачений у злочині, за який передбачено 

                                                           
125 Постанова  Верховного суду України №5-111кс15 від 25 червня 2015 року // Інтернет режим 

доступу: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/132BFE5EC4308D87C2257E7E0024EB17. 
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покарання у виді позбавлення волі строком понад 6 місяців
126

. У 

Великобританії усі злочини поділяються на три види за їх тяжкістю: 

кримінальні проступки (злочини невеликої тяжкості), злочини середньої 

тяжкості та тяжкі злочини. Усі справи про тяжкі злочини розглядаються з 

обов’язковою участю присяжних, а щодо злочинів середньої тяжкості 

обвинувачений має право заявити клопотання про їх розгляд Королівським 

судом із залученням присяжних засідателів
127

. Враховуючи на даному етапі 

розвитку української державності фінансування судової системи, фінансові 

можливості держави, вважаємо, за доцільне, надати обвинуваченому право 

клопотати про його розгляд судом присяжних у всіх кримінальних 

провадженнях про злочини, за які може бути призначено покарання більше 

п’яти років позбавлення волі. Наступним етапом повинно бути надання 

обвинуваченому  права клопотати про його розгляд судом присяжних у всіх 

кримінальних провадженнях за які може бути призначено покарання більше 

одного року позбавлення волі. 

Така пропозиція кореспондує з рекомендаціями європейських експертів, 

які вважають, що у тих системах, де демократія ще не дуже вкорінена і потребує 

підтримки, використання суду присяжних можна розглядати як дуже корисний 

інститут для уникнення або зменшення ризиків, які загрожують судовій владі та її 

незалежності. Так само і в системі, що рухається від «інквізиційного» процесу до 

«змагального», створення суду присяжних підштовхуватиме трансформацію в бік 

усного, концентрованого судового розгляду безстороннім суддею, де сторони 

відіграють вирішальну роль у поданні доказів і врешті й у результатах самого 

судового розгляду. Отож, обмежену сферу застосування суду присяжних треба 

переглянути
128

. 

                                                           
126 Smith С. Е. Courts and Trials: A Reference Handbook [Текст] / С. Е. Smith. – California: ABC-CLIO, 

2003. – P. 256. 

127 Criminal courts [Електронний ресурс] [Текст]// GB official goverment web portal – Режим доступу 

до ресурсу: https://www.gov.uk/courts. 

128 Бахмайєр-Вінтер Л., Мак Брайд Д. Сванідзе Е. Висновок щодо проекту Кримінального 

процесуального кодексу України. Joint Programme between the European Union and the Council of Europe on 

Transparency and Efficiency of the Judicial System of Ukrainе (TEJSU project). - Страсбург, 2011. – С. 54. 
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В зв’язку з цим постає питання в якому напрямі необхідно реформувати суд 

присяжних в Україні. Виходячи із конституційного принципу участі народу у 

здійсненні правосуддя та забезпечення демократизму кримінального провадження 

вважаємо, що участь народу у кримінальному судочинстві необхідна з метою як 

безсторонності судового розгляду, так і підвищення правового виховання населення.  

Не можна погодитися з думкою, що із запровадженням суду присяжних 

зміняться підходи та критерії оцінки категорії «злочин», оскільки присяжні не на 

підставі правового аналізу, а з позицій правової культури
129

. Таке твердження на 

нашу думку є передчасним, оскільки правова культура із введенням суду присяжних 

кардинально не зміниться, оскільки це довгий та поступовий процес.    

Слушним видається міркування про те, чи можна змінити ієрархічну, 

інквізиційну радянську систему правосуддя, вводячи чужі інститути зі сфери 

загального права? І чи будуть учасники процесу - судді, прокурори, слідчі й 

адвокати - чинити опір тому, щоб ці інститути стали каталізаторами 

справжніх змін? Той факт, що Росія, де всі критикують плачевну якість 

кримінальних розслідувань, може підтримувати свою систему, в якій відсутні 

виправдувальні вироки, незважаючи на введення змагальної процедури і суду 

присяжних, змушує поставити наступне питання: чи не є ця доктрина 

змагальності лише «потьомкінським селом», за якої стара система, заснована 

на зізнаннях і інквізиційному досудовому розслідуванні, продовжує становити 

дійсність кримінального судочинства Росії
130

? 

У Верховній раді України було зареєстровано (однак згодом відкликано) два 

законопроекти щодо суду присяжних. Так, згідно першого пропонувалося 

запровадити суд присяжних у формі малого журі (12 присяжних) та великого 

журі (24 присяжних), які за наслідками кримінального провадження 

постановляють вердикт з питань, віднесених до його компетенції
131

. Згідно 

                                                           
129 Качур Р.П. Правові та організаційні засади діяльності суду присяжних в Україні [Текст] : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.10 / Качур Роксолана Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 

2017. – С. 72. 

130 Тейман С. Введение в уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана // Комментарий к 

Уголовно-процессуальному кодексу Туркменистана. Постатейный / Под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. – 

Ашхабад, 2011. – С. 19. (656 с.)   

131 Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 
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даного проекту мале журі розглядає кримінальні провадження щодо злочинів, за 

вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять 

та більше років, а велике журі провадження щодо злочинів, за вчинення яких 

передбачено покарання на строк понад десять років або довічне позбавлення 

волі. Згідно другого законопроекту передбачалося, що судом присяжних є 

мале журі (шість присяжних) та велике журі (дванадцять присяжних)
132

.   

Доцільним видається поступове запровадження інституту суду присяжних. 

Така думка також підтверджується результатами анкетування суддів, з яких 

континентальну модель участі народу у здійснені правосуддя підтримали 83% 

респондентів (Додаток №5). Можна запропонувати наступну континентальну модель 

участі народу в кримінальному судочинстві України:  

Судова колегія (у складі трьох професійних суддів та шести присяжних) 

розглядає справи про особливо тяжкі злочини, а у всіх кримінальних провадженнях, 

у яких може бути призначене покарання понад п’ять років розбавлення волі, судовий 

розгляд здійснюється у складі одного професійного судді  та двох присяжних.   

Така модель участі народу у кримінальному провадженні буде сприяти 

переважанню непрофесійного елементу у здійсненні правосуддя, підвищенню довіри 

населення до судової системи та забезпеченню змагальності у кримінальному 

провадженні.  

  

                                                                                                                                                                                             
та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо суду присяжних» // Інтернет: Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46892. 

132 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суду 

присяжних» // Інтернет: Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57341&pf35401=368190. 
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Висновки до Розділу 1 

1. Аналіз історії залучення народу до відправлення правосуддя на 

теренах українських земель дає підставу виділити у розвитку цього феномену 

такі етапи:  

 зародження суду присяжних в Україні  через участь народу у 

відправленні правосуддя як «добрих людей» (IX-XIII); 

 суд присяжних в часи Речі Посполитої та козацької держави (ХІV-

XVIII) через участь народу у відправленні правосуддя у формі 

лавників та участі у копних судах; 

 суд присяжних на українських землях, що входили до складу 

Російській імперії (1864р. – 1917 р.); 

 суд присяжних на українських землях, що входили до складу 

Австро-Угорської імперії (1867р. – 1917 р.); 

 суд присяжних на українських землях, що входили до складу  

Польщі (1921-1939); 

 участь народу в кримінальному судочинстві УРСР (1922-1991 р.); 

 участь народу в кримінальному судочинстві України (1991 – по 

даний час). 

2. Станом на 2017 рік, класична модель суду присяжних притаманна 

двом групам держав: 

 держави системи загального права (США, Велика Британія, 

Австралія, Канада, Нова Зеландія, Мальта, Ірландія); 

 держави, які запозичили класичний суд присяжних  (Австрія, Бельгія, 

Данія, Бразилія, Гана, Іспанія, Швейцарія, Росія,  Грузія). 

3. У країнах, які використовують суд зі змішаною колегією тільки для 

розгляду найважчих кримінальних злочинів (зокрема і в Україні), присяжні 

чисельно переважають професійних суддів. Так, наприклад, у Франції шість 

присяжних засідають з трьома професійними суддями, а в Італії змішана 
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колегія складається з одного або двох професійних суддів і шести присяжних. 

У Швеції суд щодо найбільш тяжких злочинів складається з одного судді 

професіонала і п’яти присяжних.  

4. Інформування обвинуваченого про можливість розгляду 

кримінального провадження щодо нього судом присяжних ще до початку 

судового розгляду надасть йому можливість підготуватись до реалізації 

такого права і його рішення з цього питання буде виваженим та 

обґрунтованим. Тільки у такому випадку будуть дотримані засади 

кримінального провадження, в тому числі й забезпечення права на захист, а 

судовий розгляд буде справедливим. 

5. Можна запропонувати наступну континентальну модель участі народу в 

кримінальному судочинстві України:  

Судова колегія (у складі трьох професійних суддів та шести присяжних) 

розглядає справи про особливо тяжкі злочини, а у всіх кримінальних провадженнях, 

у яких може бути призначене покарання понад п’ять років розбавлення волі, судовий 

розгляд здійснюється у складі одного професійного судді  та двох присяжних.   

Така модель участі народу у кримінальному провадженні буде сприяти 

переважанню непрофесійного елементу у здійсненні правосуддя, підвищенню довіри 

населення до судової системи та забезпеченню змагальності у кримінальному 

провадженні. 
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РОЗДІЛ 2  

ФОРМУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ  

 

2.1. Формування списків присяжних у різних правових системах та 

Україні: критерії та суб’єкти відбору. 

Юрисдикція суду присяжних не може бути всеосяжною, на що звертав 

увагу ще свого часу видатний процесуаліст І.Я. Фойницький. Він писав : «... 

поширення суду присяжних на усі кримінальні справи нездійсненне, оскільки 

суд присяжних для кожної справи вимагає від населення вкрай велику 

кількість людей; здійснити загалом ідею народної участі в кримінально-

судовій діяльності без значного обтяження суспільства може тільки інститут 

шеффенів»
133

. 

Однак український законодавець фактично створив шеффенську модель 

суду присяжних не як доповнення суду присяжних в чистому класичному 

вигляді, а як його повноцінну заміну, з чим, як ми вже відзначали, не можна 

погодитись повною мірою. 

Формування та функціонування суду присяжних на загал здійснюється 

поетапно, насамперед потрібно розрізняти судоустрійний етап формування 

складу присяжних: визначення критеріїв підбору присяжних, складання та 

затвердження їх списків і формування складу присяжних  як етап 

відправлення правосуддя (формування лави присяжних для розгляду 

конкретної справи)
134

. 

Відповідно до ч. 3 ст. 31 КПК України кримінальне провадження в суді 

першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне 

позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого розглядається - судом 

                                                           
133 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. - Т. 1. – СПб., 1996. - С. 130. 

134 Войнарович А.Б. Участь народу в здійсненні правосуддя у кримінальних справах за 

законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Б. Войнарович; Акад. адвокатури України. – 

К., 2012. – С. 73. 
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присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних
135

. Розгляд 

справи судом за участю присяжних є правом обвинуваченого, яке реалізується 

при заявленні ним відповідного клопотання на етапі відкриття матеріалів 

кримінального провадження. Закон надає перевагу даному праву 

обвинуваченого у випадку колізії інтересів кількох обвинувачених у одному 

провадженні, оскільки кримінальне провадження стосовно кількох 

обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, 

якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. 

Проте, як на нас, з такою позицією законодавця не можна погодитись 

повною мірою. Це зумовлено тим, що як би позитивно ми не оцінювали 

судову процедуру за участю присяжних з точки зору ефективності правового 

захисту, ця процедура в очах окремих обвинувачених може виглядати 

непривабливою. Причинами цього можуть бути невмотивованість рішення 

суду, недовіра до такого складу суду. Очевидно, що треба по можливості 

завжди прагнути до виділення в окреме провадження справ стосовно тих 

обвинувачених, які відмовляються від розгляду справи судом присяжних, хоча 

законодавець у КПК України такої можливості прямо не передбачив. Якщо 

при заявленні підозрюваним клопотання про розгляд справи складом суду за 

участю присяжних інший (або інші) підозрювані заперечують проти такої 

форми судового розгляду, то на наш погляд слідчий (прокурор) повинен 

вирішити питання про можливість виділення кримінальних справ стосовно 

незгодних в окреме провадження. При неможливості ж виділення справи в 

окреме провадження уся вона має розглядатися судом присяжних. 

Підготовче судове засідання в цих провадженнях здійснюється 

колегіально судом у складі двох професійних суддів, якщо підозрюваний 

заявив клопотання про розгляд провадження судом присяжних, та трьома 

професійними суддями, якщо підозрюваний не заявляв клопотання про 

розгляд провадження судом присяжних. 
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До основних завдань процесу відбору присяжних, для включення їх у 

списки,  відносять: надання максимальної можливості у виконанні обов’язків 

присяжного всім громадянам, чиї кандидатури включені до загального і 

запасного списків; виключення осіб, які не відповідають вимогам, що 

ставляться до присяжних; встановлення порядку ознайомлення громадян із 

списками кандидатів у присяжні і форми повідомлення про участь у відборі; 

інформування населення з організаційних та процесуальних питань 

відправлення правосуддя за участю присяжних
136

. 

Відповідно до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» для затвердження 

списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації 

України звертається з поданням до відповідної місцевої ради, що формує і 

затверджує у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно 

проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, 

відповідають вимогам цього Закону і дали згоду бути присяжними. У разі 

неприйняття місцевою радою протягом двох місяців з моменту отримання 

подання рішення про затвердження списку присяжних територіальне 

управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням 

щодо затвердження списку присяжних до відповідної обласної ради
137

. 

Більшість опитаних нами респондентів (96,7%) також підтримують 

позицію про те, що для включення особи у список присяжних необхідним є її 

добровільна згода. 

Успішне функціонування суду присяжних передусім залежить від 

механізму відбору осіб для формування списків (складу) присяжних. 

З метою забезпечення формування якісного складу присяжних в суді 

Державна судова адміністрація України має приділяти підвищену увагу 

складу кандидатів у присяжні ще на першому етапі — під час відбору 

кандидатів і складання списків, які формуються один раз на три роки і 
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переглядаються в разі необхідності. 

При цьому, слід особливу увагу звернути на якісний склад присяжних, 

відповідність їх вимогам Закону. Адже, корпус присяжних є своєрідним 

соціальним «зрізом» суспільства, у якому віддзеркалюються всі його вади і 

переваги, і який перебуває у безпосередній залежності від стану правової 

культури громадян держави. Необхідність відбору найкращих представників 

суспільства, здатних прийняти справедливе рішення, вимагає вкрай 

ретельного відбору громадян  з високим культурним рівнем та моральними 

якостям.  

Вимоги до присяжного передбачено ч. 1 ст. 65 Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів»
138

. Так, присяжним може бути громадянин 

України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на 

яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не 

визначено законом. 

Новий Закон «Про судоустрій і статус суддів» розширив перелік 

категорій громадян, які не включаються у списки присяжних. Зокрема, до них 

належать особи: 1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; 

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов'язків присяжного; 3) які мають незняту чи непогашену 

судимість; 4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, 

судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів 

правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні 

службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, 

нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради 

правосуддя; 5) особи, на яких протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; 6) 

громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років; 7) особи, які не володіють 

державною мовою. 
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Оскільки список присяжних формується на підставі єдиного 

Державного реєстру виборців, що ведеться з метою державного обліку 

громадян України, які мають право голосу відповідно до ст. 70 Конституції 

України, то необхідності перевіряти особу щодо її недієздатності немає. 

Зокрема, якщо взяти практику формування списків присяжних у 

Львівській області, то ситуація тут наступна. На період 2012-2014 років 

ухвалою Львівської міської ради було затверджено список присяжних 

районних судів м. Львова у складі 180 присяжних (по 30 присяжних на кожен 

районний суд міста Львова) З них: 119 жінок та 61 чоловік; середній вік 

кандидатів у присяжні 45-60 років
139

. На період 2014-2016 років ухвалою 

Львівської міської ради було затверджено список присяжних районних судів 

м. Львова у складі 149 присяжних.  З них: 97  жінок та 51 чоловік; середній вік 

кандидатів у присяжні 45-60 років; повторно було обрано 27 присяжних
140

. В 

звязку з цим, вірною є думка І. Маслова, що «як правило, за викликом для 

участі у здійсненні правосуддя з’являються особи ... що не ведуть активного 

способу життя та володіють масою вільного часу»
141

. 

 Російські дослідники називають декілька причин, в силу яких багато 

росіян ухиляються від виконання свого громадського обов’язку щодо участі в 

суді присяжних, які можна певною мірою екстраполювати і на українські 

реалії. Першою є позиція працедавців, особливо приватних фірм, які не 

бажають відпускати своїх співробітників до суду. Деякі присяжні після 

судових процесів були звільнені з роботи. Другою причиною є негативне 

ставлення до інституту присяжних у суспільстві. Тут, очевидно, багато чого 

залежить від ЗМІ, які часто поспішають висловити негативне ставлення до тих 

чи інших виправдувальних вердиктів присяжних. Третя причина - страх 

посткримінальної дії, помсти з боку злочинців. Четверта причина - недовіра 

до суду як до такого, переконання, що всі потрібні владі рішення будуть 
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прийняті незалежно від думки присяжного
142

. На Заході, тим часом, за 

наявності схожих проблем є варіанти їх вирішення. В США, наприклад, це 

серйозна відповідальність за відмову кандидата у присяжні з’явитися до суду 

(штраф або декілька днів тюремного ув’язнення); відповідальність, аж до 

кримінальної, за перешкоджання явці до суду кандидата у присяжні з боку 

працедавця; дієва соціальна реклама, яка розповідає про суд присяжних та 

престижність участі в ньому; належна охорона присяжних тощо. 

За Конституцією України недієздатні громадяни права голосу не мають, 

тому вони не можуть бути включені до реєстру виборців. Для з’ясування 

питання, чи є особа обмежено дієздатною, відповідна рада, яка формує списки 

присяжних, може звернутися із запитом до органу опіки і піклування за 

місцем проживання особи. 

Відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що 

перешкоджають виконанню обов’язків присяжного, підтверджується 

медичними довідками та сертифікатами, виданими у відповідному порядку. 

Відсутність незнятої чи непогашеної судимості підтверджується 

довідкою про результати спеціальної перевірки відомостей щодо притягнення 

особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, 

погашення, про застосування до кандидата адміністративного стягнення за 

корупційні правопорушення, яка видається тереріальними сервісними 

центрами МВС. 

Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, 

прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), 

військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, 

посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя не 

можуть бути включені до списку присяжних, оскільки присяжними мають 

бути люди, які професійно не займаються юриспруденцією і оцінюють 
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обставини під судового розгляду з позицій життєвого досвіду та здорового 

глузду. 

Щодо державних службовців, то їхня участь в судовому розгляді як 

присяжних може перешкодити виконанню ними їхніх владно-розпорядчих 

обов’язків і створити труднощі в роботі відповідних державних органів. Саме 

тому до числа осіб, яким у зв’язку з професією заборонено бути присяжним, 

необхідно віднести і посадових осіб місцевого самоврядування, їхні права та 

обов’язки багато в чому перекликаються з повноваженнями державних 

службовців, окремі пільги та гарантії державних службовців поширюються й 

на посадових осіб місцевого самоврядування
143

 . 

Заборона на участь у суді присяжних не поширюється на тих осіб, які 

припинили свою професійну діяльність, що унеможливлювала їх участь у 

здійсненні правосуддя народом. Навіть якщо такі особи працювали суддями 

чи прокурорами, зазначений закон не встановлює обмежень для включення їх 

до списку присяжних за умови, що на момент формування списку особи 

припинили свою професійну діяльність. 

Досягнення громадянином шістдесяти п’яти років підтверджується 

паспортом або свідоцтвом про народження. 

Крім того, не може виконувати обов’язків присяжного особа, яка не 

володіє мовою судочинства. Згідно з принципом безпосередності, внутрішнє 

переконання особи має формуватися в результаті безпосереднього сприйняття 

доказів, які досліджуються під час судового розгляду. Факт володіння 

державною мовою підтверджується особистою заявою про згоду бути 

присяжним. 

Як показало наше дослідження, практика застосування  інституту суду 

присяжних зіткнулись із низкою проблем, пов’язаних власне  із формуванням 

складу присяжних.  
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 Так, як вже зазначалось, ухвалою Львівської міської ради від 

23.10.2014р. було затверджено список присяжних  районних  судів  м. Львова, 

в тому числі Галицького районного суду м. Львова, в кількості 23 осіб. В 

провадженні Галицького районного суду станом на вересень 2016 року 

знаходяться два кримінальні провадження, які розглядаються судом 

присяжних. Відповідно до ст. 385 КПК України для визначення 

автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи 

викликається не менше семи присяжних  з числа осіб внесених до списку 

присяжних, в подальшому відповідно до ст. 387 КПК України, автоматизована 

система відбирає трьох основних та двоє запасних присяжних.  

За наявності зазначеної (недостатньої) кількості осіб у списку 

присяжних суд позбавлений процесуальної можливості розглядати 

кримінальне провадження судом присяжних, чим порушуються не лише 

процесуальні строки розгляду справи, але й  права обвинуваченого , 

гарантовані Конституцією України  та Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, відповідно до яких кожен має  право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним, безстороннім та компетентним судом.  

Законодавець визначає, що до списку  присяжних заносяться громадяни, 

які дали  згоду бути присяжними. Але ця норма не завжди дотримується 

органом, який формує списки присяжних, що негативно впливає на 

організацію і формування суду присяжних. Так, із  23 присяжних, що були 

включені до списку, в процесі  формування складу суду присяжних у двох 

кримінальних провадженнях,  четверо  осіб  написали  письмову заяву про 

відмову брати участь в судовому засіданні, оскільки, вони не давали згоди 

бути присяжними; ще четверо подали письмові заяви про неможливість взяти 

участь у розгляді справ за сімейними обставинами (догляд за дітьми та 

хворими, стан здоров’я, виробнича необхідність тощо). Розпорядженням  

голови суду вказаних осіб увільнено від виконання обов’язків присяжного 

відповідно. Таким чином, фактично на даний час у списку діючими є лише 15 
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присяжних, що фактично унеможливлює формування суду присяжних, а тим 

більше у двох складах. 

Розглянувши існуючу процедуру добору присяжних відповідно до 

вимог українського законодавства, проаналізуємо тепер зарубіжний досвід 

формування суду присяжних. Звернемось насамперед до законодавчого 

досвіду ФРН. 

Варто зауважити, що КПК ФРН
144

 не регулює процедуру добору 

кандидатів у суд шеффенів. Така процедура детально закріплена у Законі 

«Про судовий устрій» (Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)) ФРН
145

. Потрібно 

зазначити, що Кримінальний кодекс ФРН за ступенем тяжкості розрізняє 

кримінальні злочини та кримінальні проступки. Кримінальні злочини 

відповідно до §12 КК ФРН – це протиправні діяння, за вчинення яких 

передбачено мінімальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 

більше одного року, а кримінальні проступки – це протиправні діяння, за 

вчинення яких передбачено мінімальне покарання у вигляді позбавлення волі 

на менший строк або грошовий штраф
146

, і від цього залежить підсудність 

кримінального провадження. Зокрема справа підсудна судді дільничного суду 

одноосібно, якщо підсудний обвинувачується у кримінальному проступку або 

якщо інкриміноване діяння переслідується тільки в межах приватного 

обвинувачення. Колегії дільничного суду, що складається з одного судді і 

двох засідателів [Schöffengericht], підсудні справи про обвинувачення у 

вчиненні кримінальних злочинів. Великий колегії земельного суду [Große 

Strafkammer] в першій інстанції підсудні всі інші справи, однак прокуратура 

може подавати обвинувальний акт у справах, які, в принципі, підсудні колегії 

                                                           
144 Strafprozeßordnung (StPO)// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf. 

145 Закон «Про судовий устрій» ( Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)) ФРН // Законодавство про 

судовий устрій та статус суддів в Німеччині. – К., 2007. – С. 5-63 

146 Луцик В.В. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як функція прокуратури у 

кримінальному процесі Німеччини [Електронний ресурс] // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – №3/1. – 

Режим доступу: http://pap.in.ua/3-1_2013/9/Lutsyk%20V.V..pdf. 
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дільничного суду, до Великої колегії земельного суду, якщо вона визначає 

особливе значення справи за фактичними або юридичними підставами
147

. 

Згідно Закону ФРН «Про судоустрій» шеффени обираються на 

п’ятирічний термін. Закон також встановлює вимоги до шеффенів, зокрема 

разом з вимогою німецького громадянства, повинно бути проживання в 

районі, відповідальному за підготовку попередніх списків до 

адміністративного органу. Кандидат повинен досягнути 25 років і бути не 

старшим 70-річного віку.  

Важливо звернути увагу на те, що не можуть бути шеффенами особи, 

які: 1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; 2) які мають 

хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню 

обов’язків народного засідателя, присяжного; 3) які мають не зняту чи не 

погашену судимість; 4) народні депутати, міністри, судді, прокурори, 

працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, 

військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, 

адвокати, нотаріуси; 

Раз на п’ять років відповідна територіальна громада складає список 

кандидатів на посаду шеффенів. Для внесення кандидатури до списку 

необхідною є згода двох третин передбаченої законом кількості членів 

представництва громади. 

Всі шеффени поділяються на основних шеффенів (Hauptschoffen) і 

допоміжних шеффенів (Hilfsschoffen). Основні шеффени покликані 

виконувати обов’язки народних суддів упродовж терміну їх повноважень. 

Допоміжні шеффени, наприклад в судах Баварії, виконують роль запасних 

народних суддів і приступають до виконання обов’язків у разі, якщо з яких-

небудь причин основні шеффени не можуть брати участь у розгляді справи. 

                                                           
147 Головненков П, Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия 

- Strafprozessordnung (StPO) - Научно-практический комментарий и перевод текста закона. - Universitätsverlag 

Potsdam, 2012. – С. 87. (404 с.)  
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Відбір шеффенів - основних і допоміжних - проводиться в кількості, 

визначеній на виборчий період директором дільничного суду або президентом 

земельного суду. Цей відбір поділяється на дві основні стадії: стадію 

номінації та стадію власне відбору. При цьому кандидати номінуються 

громадами. Відповідно до Закону ФРН «Про судову систему»  номінант 

повинен отримати підтримку двох третин присутніх або половини членів 

муніципалітету. Члени муніципалітету висувають кандидатів зі списків 

жителів у кількості, яка вдвічі перевищує встановлене число основних і 

допоміжних шеффенів. Іноді шеффени номінуються з числа добровольців.  

Висування кандидатів відбувається з метою пропорційного 

представництва всього населення за статевою, віковою, професійною 

ознаками і за своїм соціальним становищем. Вимагається, щоб кандидати у 

ювенальні шеффени мали досвід виховної роботи, крім цього половина з них 

повинна бути жіночої статі. Списки номінантів разом із запереченнями 

жителів громад, які надходять протягом тижневого терміну після їх 

складання, направляються до дільничних судів
148

. 

На другій стадії формування непрофесійних суддів відбирають з числа 

номінантів комітети дільничних судів. Зазначені комітети створюються у 

складі дільничного судді, який є головою комітету, адміністративного 

службовця, який визначається керівництвом землі, а також з семи довірених 

осіб від жителів судового округу. Засідання комітетів вважаються 

правомочними, якщо в їх роботі беруть участь голова комітету, 

адміністративний службовець і три довірених особи. Спочатку комітети 

уточнюють списки представлених громадами номінантів. Виключення з них 

тих чи інших осіб здійснюється простою більшістю голосів, причому при 

рівності голосів результат голосування вирішує голос голови. Імена 

відібраних основних і допоміжних шеффенів заносять в окремі реєстри 

(Schoffenlisten). 

                                                           
148 Институт жребия в формировании состава шеффенских судов в Германии [Електронний ресурс] / 

Руденко В.Н.  – Режим доступу: http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2010/27.pdf 
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Як бачимо, остаточний відбір шеффенів проводиться не шляхом жереба, 

а за допомогою голосування. Це пояснюється прагненням німецького 

законодавця створити бар’єр для судового непрофесіоналізму за участю 

громадян. 

До складу судів обирають найбільш грамотних громадян. Тому відбір 

непрофесійних суддів у Німеччині значно менш випадковий, ніж відбір 

присяжних в країнах англо-американської системи права. Сама проблема 

випадкового відбору шеффенів в Німеччині не є актуальною, що, швидше за 

все, можна пояснити традиційним домінуванням раціоналізму в німецькій 

культурі. 

Існує можливість заміни основного шеффена допоміжним шеффеном. 

Кримінальним процесуальним кодексом ФРН передбачений інститут відводу 

суддів, який поширюється і на шеффенів.
149

 Німецьке законодавство не 

допускає немотивованих відводів, однак шеффен може бути відведений в силу 

невідповідності вимогам закону його особистісних характеристик, або у 

випадку, якщо є обґрунтовані сумніви в його неупередженості. Право відводу 

належить прокурору, потерпілому, обвинуваченому. І хоча право відводу в 

даному випадку обмежене в порівнянні з правом відводу в судах присяжних в 

країнах англо-американської системи права, проте воно дозволяє провести 

певну корекцію складу суду в цілому і складу шеффенів, зокрема. Тобто є 

можливість мінімізувати ймовірне судове свавілля. 

Крім цього, кількість справ, розглянутих німецькими судами з участю 

громадян, досить велика. Однак за оцінкою фахівців вона не забезпечує 

всебічної участі громадян у здійсненні правосуддя. Присутність громадян у 

судовому засіданні необхідно переважно для того, щоб надати більшу довіру 

громадянського суспільства до судової системи. Тому шефффенів часто 

                                                           
149 Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики 
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називають «прикрасами», а в самій Німеччині для їх характеристики часто 

використовується слово «Shoffenattrappe» («підпора сцени»)
150

.  

Шеффени, як правило, ведуть себе пасивно, рідко ставлять питання по 

ходу судового розгляду. У судах Німеччини відсутні приміщення чи кабінети 

для шеффенів, і вони змушені чекати початку судового розгляду в коридорі 

разом з публікою, від якої дізнаються про предмет майбутнього судового 

розгляду. Не маючи доступу до інформації у справі до її розгляду,  шеффени 

не можуть отримати її в залі судового засідання, так як не кожен суддя вважає 

за необхідне ввести їх в курс справи. Позиція професійних суддів вважається 

домінуючою. Тому кількість випадків, коли б шеффени впливали на думку 

професійних суддів, невелика. Проте останнім часом громадяни все частіше 

відстоюють свої права на більш самостійну роль у відправленні ними 

правосуддя. У зв’язку з цим вони домагаються зокрема права на отримання 

більшої інформації
151

. 

Досить складна процедура призначення кандидатів у присяжні 

передбачена в Іспанії і складається з чотирьох етапів. 

На першому етапі провінційні відділення Бюро перепису виборців 

останні 15 днів вересня кожного парного року проводять в кожній провінції 

вибірку, за результатами якої складають список кандидатів у присяжні на 

наступні 2 роки. Ця вибірка проводиться на заздалегідь оголошеному 

відкритому засіданні в спеціальному місці. 

На другому етапі провінційне відділення Бюро перепису виборців 

посилає складений список кандидатів у присяжні в відповідний провінційний 

суд, який передає його в мерію, для публікації в офіційному віснику провінції, 

а також повідомляє потенційних кандидатів у присяжні. 

                                                           
150 Тейман С. Возрождение народного участия в отправлении правосудия в современных правовых 

системах // Юрист. – 2004. – №9. – С. 60. (С. 58-63.) 

151 Machura S. Interaction Between Lay Assessors and Professional  Judges in German Mixed Courts // 

International Review of Penal Law. – 2001. - Vol. 72. - Issue 1. - P. 451-479. 
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Згідно ст. 14 Органічного закону
152

 кандидати в присяжні, які не 

відповідають встановленим вимогам, можуть подати протест до старшого 

судді суду першої інстанції відповідного судового округу, щоб їх виключили 

зі списку кандидатів у присяжні. Якщо протест буде задоволений, старший 

суддя повідомляє про своє рішення провінційному представництву Бюро 

перепису виборців і просить внести необхідні поправки і виключити 

кандидатів, що не відповідають вимогам, а також повідомляє зацікавлену 

особу. 

Третій етап полягає у призначенні кандидатів у присяжні на кожну 

сесію провінційних судів. Не пізніше ніж за 30 днів до дати першого судового 

засідання, повідомивши прокуратуру і представників сторін, суддя, якому 

доручено головувати в суді присяжних, віддає секретарю розпорядження про 

проведення відкритої вибірки 36 кандидатів зі списку для розгляду кожної 

справи, призначеної на один з днів наступній сесії. 

Четвертий етап полягає в проведенні спеціального судового засідання з 

розгляду мотивованих відводів кандидатів у присяжні, заявлених сторонами, а 

також самовідводів кандидатів у присяжні. На це засідання викликаються як 

сторони, так і кандидати в присяжні, які заявили самовідвід. 

Результатом розглянутих етапів є складання списку з 36 кандидатів у 

присяжні, які підлягають виклику до суду на одну із сесій. У призначений 

день судового засідання кандидати в присяжні з’являються до суду, і 

починається формування колегії присяжних для участі в конкретному процесі. 

Колегія присяжних в Іспанії складається з дев’яти основних присяжних і двох 

запасних
153

. 

Слід зазначити, що суд присяжних, передбачений законодавством 

США, як вже відзначалося, значно відрізняється від суду присяжних, який 

функціонує в інших країнах. Ця відмінність полягає в наступних 
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особливостях. Згідно американського законодавства присяжні мають два рівні 

повноважень, перший з них пов’язаний із затвердженням обвинувального 

акту, другий – з розглядом справи по суті.  

Порядок формування жюрі - процедура довга та клопітка. Він 

поділяється на два великі етапи. На першому етапі відбувається відбір 

кандидатів в присяжні, на другому формування лави присяжних. На першому 

етапі відбору уточнюються вимоги до присяжних, які викладені в 

законодавстві. На підставі цих вимог відбувається формування списку 

кандидатів в присяжні, кількість осіб в цьому списку має бути достатньою для 

того, щоб можливо було сформувати жюрі за умови заявлення відводів 

деяким з кандидатів у присяжні. Другий етап складає формування самого 

жюрі. Варто зауважити, що на першому етапі учасники кримінального 

процесу участі не беруть, перший етап здійснюється спеціально 

уповноваженими службовими особами суду. Другий етап - етап формування 

жюрі – характеризується активною участю сторін в цьому процесі
154

. 

Відповідно до Правила №23 Федеральних правил кримінального 

судочинства США кількість присяжних встановлюється у кількості 12 осіб
155

.  

Жюрі складається з 12 основних і двох запасних присяжних
156

. Двоє 

запасних присяжних потрібні для того, щоб замінити основного присяжного у 

разі неможливості виконання ним обов’язків через смерть, фізичне або 

психічне захворювання. Після формування жюрі під керівництвом судді 

присяжні приносять присягу. 

Особиста інформація про присяжних, яка включає домашню адресу, 

домашній номер телефону, номер свідоцтва соціального страхування, номер 

водійського посвідчення та іншу особисту інформацію, не підлягає 
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розголошенню судом, персоналом суду, а також іншими особами, яким вона 

стала відома в процесі виконання ними своїх обов’язків. 

Якщо у сторін є сумніви, щодо того, що викликані шерифом присяжні, 

можуть підійти неупереджено до вирішення питання про обвинувачення або 

виправдання обвинуваченого, сторони мають право звернутися з письмовою 

заявою до суду про тенденційний склад лави присяжних. Переконавшись в 

тому, що заявлені в клопотанні факти знайшли своє підтвердження, суд 

вирішує питання про розпуск лави присяжних, а також приймає рішення про 

скликання інших присяжних. Причому суд зобов’язаний усунути службову 

особу, яка скликала тенденційний склад лави присяжних, від виклику інших 

присяжних, доручивши це зробити іншій особі. 

Немотивовані відводи кандидатури присяжного передбачені для 

обвинуваченого, якому у вигляді покарання може бути призначена смертна 

кара. В такому випадку невмотивовано можуть бути відведені 15 кандидатів в 

присяжні, якщо ж на лаві підсудних перебувають двоє обвинувачених, кожен 

з них має право відвести по 8 кандидатів в присяжні. 

В усіх інших випадках сторони обвинувачення та захисту мають право 

на немотивований відвід п’яти кандидатів в присяжні у випадку розгляду 

справи в окружному суді, а якщо ця справа підлягає розгляду в суді округу, 

то, відповідно, по трьох кандидатів в присяжні. Якщо ж на лаві підсудних 

перебувають двоє обвинувачених, то кожен  з них має право відвести трьох 

кандидатів в присяжні. Відносно запасних присяжних також може бути 

заявлений  немотивований відвід
157

. 

Існують додаткові підстави для відводу присяжного, які можуть бути 

заявлені стороною обвинувачення. Зокрема: присяжний має упередження 

стосовно доцільності застосування смертної кари, як виду покарання у 

справах, в яких вона може бути призначена; присяжний має третій ступінь 

кровної спорідненості або родинні стосунки з обвинувачем; присяжний має 
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упередження стосовно доцільності застосування покарання взагалі за будь-

який злочин
158

. 

Цікава процедура добору присяжних передбачена в законодавстві 

Австралії. Так, Акт про  присяжних 1957 року
159

 встановив систему відбору 

осіб для присяжних в  Австралії. Процес добору розпочинається зі складання 

списку потенційних присяжних для кожного району Австралії. Шериф 

призначає Виборного уповноваженого з попередньо підрахованою кількістю 

присяжних необхідних для кожного району і відповідну кількість виборців, 

котрі можуть бути присяжними, та навмання обираються комп’ютеризованою 

системою. Після упорядкування списку присяжних у «книгу присяжних», офіс 

шерифа проводить процедуру видалення з цієї книги імен людей, які 

відповідно до закону не може бути присяжним. Деякі особи будуть 

дискваліфіковані з присяжних в силу своїх попередніх судимостей, фізичних 

чи психічних вад або не знання державної мови, інші можуть бути виключені 

з книги через невідповідний вік або професію. Особи, які залишаються в книзі 

присяжних стають потенційними присяжними на наступний календарний рік.  

Щотижня необхідна кількість потенційних присяжних випадково  

відбирається з «книги присяжних» комп’ютером і цим людям надсилається 

судова повістка про прибуття в суд на визначену дату для здійснення 

обов’язків присяжного. Потенційний присяжний може клопотати про 

звільнення від виконання обов’язків присяжного, якщо вона належить до 

категорій осіб передбачених Актом про присяжних. Зокрема, особа повинна 

(обов’язок суду) бути звільнена у випадку: здійснення лікарської практики; є 

членом бригади швидкої допомоги; є священнослужителем; працює нянею з 

дитиною, яка не досягла чотирнадцятирічного віку,  особами похилого віку, 

фізично чи розумово відсталою людиною; перебуває у віці 65-70 років; є 

вагітною жінкою. 
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Також особа можу клопотати про звільнення від виконання обов’язків 

присяжного у зв’язку з хворобою; з підстав особливої ваги та невідкладності; 

здійснення обов’язків присяжного у іншому провадженні. Проте, звільнення 

на цих підставах не є обов’язком суду, та мають бути подані докази наявності 

підстав такого звільнення
160

. 

Особи, які не звільненні від виконання обов’язків, відповідно до 

наведеної, вище процедури, зобов’язані з’явитись в суд на визначений час. 

Після прибуття у місце зібрання присяжних, потенційні присяжні слухають 

коротку промову головуючого про «пул жюрі» та проглядають інформаційне 

відео про статус присяжного. Після відео потенційних присяжних запрошують 

для спілкування з метою встановлення достатнього розуміння англійської 

мови. Шериф-офіцер може звільнити особу в цей час. Потім проводяться 

вибори для визначення кола присяжних з якого можуть бути вибрані присяжні 

для конкретного судового розгляду. Потенційні присяжні направляються до 

залу суду, де відбувається наступний етап виборів  і вибираються випадково 

12 осіб з кола присяжних для того, щоб бути присяжними у конкретному 

судовому процесі. Коли кількість потенційних присяжних обрана, кожен з них 

може висловити головуючому причину, у зв’язку з якою, він не може чи не 

бажає бути присяжним у цій справі. Причиною може бути те, що присяжний 

знайомий з обвинуваченим чи свідком або суд присяжних стане причиною 

надмірного ускладнення звичайного способу життя особи. Присяжний може 

були звільнений суддею від виконання обов’язків (з причин вказаних в заяві 

або з точки зору суду) або може бути замінений за клопотанням 

обвинувачення або захисту перед приведенням до присяги. 

В доктрині австралійського кримінального процесу визначають наступні 

цілі відбору присяжних: правоздатність, незалежність, безпристрасність та 

представництво суспільства
161

. Будь-який з цих критеріїв розпочинається з 

наріжного «каменя» - представництва. Представництво розглядається як 
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принцип, що пронизує весь відбір присяжних
162

. Принцип представництва 

суспільства є основою, з якої присяжні, а відтак і система кримінального 

судочинства визначають його легітимність. Представництво не означає, що 

обрані 12 присяжних повинні ідеально та пропорційно представляти 

суспільство в цілому. Більше того, мета представництва – це обрання 

присяжних різних за складом. Це змішування різних статусів, знань та 

особистого досвіду , що «підвищує колективну компетентність присяжних, як 

оцінювачів доказів та прийняття розумного рішення для вирішення справи». 

Це стимулює взаємозв’язок присяжних та протидію заінтересованості та 

несправедливості у судовому розгляді
163

. 

З метою забезпечення представництва, важливо, щоб всі етнічні та 

соціальні групи суспільства мали можливість бути представленими в суді 

присяжних. Австралійські присяжні часто критикуються за відсутність 

аборигенів серед присяжних, що призводить до непропорційності 

представництва аборигенів в системі кримінального судочинства. Багато 

моментів (включаючи культурні заборони) спрямовані на запобігання участі 

аборигенів як присяжних, але процес добору можливо вдосконалити для 

підвищення можливості аборигенів бути присяжними
164

.  

Щоб досягти поєднання статусів та досвіду, як цього вимагає мета 

відбору присяжних, на думку австралійських науковців, необхідно звузити 

кількість категорій осіб, які можуть відмовитися бути присяжними.  Акт 

Присяжних на даний час надає представникам певних професій та певних 

груп суспільства неоспорюване право звільнення від обов’язку присяжного. 

До таких осіб належать вагітні жінки, особи старші 65 років та особи, які 

належать до наступних професій: стоматологи, ветеринари, медсестри, 

хіропрактики, фармацевти, остеопати та лікарі. У випадках, якщо члени цих 
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груп скористаються своїм правом не брати участь в якості присяжних, 

представницька природа суду присяжних понижується
165

. 

Істотне значення у відборі присяжних має незалежність та випадковість 

відбору. Випадковий відбір було визначено Вищим Судом Австралії, як 

важливий критерій забезпечення представництва та незалежності присяжних. 

Це забезпечує захист обвинуваченого від можливого вибору присяжних 

прокурором або державою.  

Розглянемо процедур добору присяжних у Французькій республіці. 

Присяжними у суді асизів, можуть бути особи, які відповідають наступним 

вимогам: мають французьке громадянство; досягли 23 років; володіють 

французькою мовою; є дієздатними.  

Певні категорії осіб, передбачені французьким законодавством не 

допускаються до участі у суді асизів,  як присяжні. Це: особи, які були 

засуджені за вчинення злочину або проступку; державні службовці 

відсторонені від посади; особи, що знаходяться під опікою; члени уряду; 

депутати і сенатори; магістрати; посадові особи поліції або 

жандармерії.Також видаляються зі списків присяжних імена родичів 

(чоловіка, батьків, дітей, і т.д.) одного із суддів, що входять до складу суду 

або раніше відібраних присяжних.  

Мер відповідної територіальної одиниці готує попередній список 

присяжних на підставі списку виборців. Після цього, він засобами поштового 

зв’язку повідомляє виборців про внесення їх кандидатур у попередній список 

присяжних та передає список  до Секретаріату Суду асизів.  

Спеціальна комісія яка знаходиться при кожному суді асизів проводить 

наступну роботу: виключає з попереднього списку людей, які не можуть бути 

залучені в якості присяжних; ухвалює рішення про звільнення осіб від 

виконання обов’язків присяжного; шляхом жеребкування формує щорічний та 

спеціальний список запасних присяжних.  

                                                           
165 McCusker M.J. Bad Press: Does the jury deserve it? // Paper presented at the 36th Australian Legal 

Convention, Perth, 17–19 September 2009. – P. 14.  



107 
  

Президенти судів першої та апеляційної інстанції шляхом публічного 

жеребкування по конкретному кримінальному провадженні вибирають із  

щорічного списку 35 присяжних та 10 запасних присяжних із спеціального 

списку
166

.  

Варто погодитись з думкою, що система відбору присяжних має бути 

побудована таким чином, щоб виключити будь-яку можливість довільного або 

упередженого їх відбору, необ’єктивного здійснення правосуддя. Саме від 

чіткої роботи системи відбору присяжних у значній мірі залежить якість 

судового розгляду
167

. 

Ґрунтуючись на вивченні не лише вітчизняного законодавчого досвіду 

формування списків присяжних, а й зазначеного держав обох правових 

систем, вважаємо за доцільне запровадити в українському законодавстві 

наступну модель судоустрійного етапу формування колегії присяжних.  

На підставі списку виборців адміністративно-територіальної одиниці, на 

території якої знаходиться суд, орган місцевого самоврядування формує 

список кандидатів у присяжні, до якого включає осіб, які відповідають 

вимогам до присяжних. Вважаємо, що до списку присяжних не повинні також 

включатися особи, які мають юридичну освіту, оскільки їх участь буде 

порушувати принцип неупередженості залучення народу до здійснення 

кримінального судочинства. Після цього даний список передається у 

відповідний суд для введення цього списку в автоматизовану інформаційну 

систему, яка відбиратиме з нього присяжних. Список присяжних повинний 

бути сформований із розрахунку не менше 50 кандидатів у присяжні на кожен 

місцевий суд.  

Крім того вважаємо, що даний список повинен бути розміщений на 

сайті відповідного суду, щоб особи, які включені до списку присяжних, могли 

з ним ознайомитись та за наявності підстав подати заяву про їх виключення зі 
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public.fr/particuliers/F1540.xhtml 

167 Нарутто С. В., Смирнова В. А. Присяжные и арбитражные заседатели: теория и практика: 

монография. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 122. (208 с.) 
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списку. Зокрема ними можуть бути: 1) особа, яка перебуває у відпустці у 

зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також 

особу, яка має дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримує 

дітей-інвалідів або членів сім'ї похилого віку; 2) керівник або заступник 

керівника органу місцевого самоврядування; 3) особа, яка через свої релігійні 

переконання вважає для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя; 4) 

інша особу, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вона 

посилається. 

 

2.2. Відбір присяжних для участі в розгляді кримінальної справи. 

Другий етап добору кандидатів у присяжні за законодавством України 

полягає у формуванні складу присяжних для конкретного судового розгляду. 

Чинний КПК України передбачає, що після призначення судового розгляду 

судом присяжних головуючий дає секретарю судового засідання 

розпорядження про виклик присяжних у кількості семи осіб, які визначаються 

автоматизованою системою документообігу суду з числа осіб, які внесені до 

списку присяжних.  

Тож підготовче судове провадження у випадку наявності клопотання 

про розгляд справи судом присяжних здійснюється без їх участі судом у 

складі двох суддів. Дане положення також роз’яснив Вищий спеціалізований 

суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, зокрема зазначивши, 

що другий професійний суддя, окрім головуючого, визначається 

автоматизованою системою документообігу суду зі складу колегії суддів, яка 

здійснювала підготовче провадження
168

. 

Виклик особи, яка була визначена автоматизованою системою 

документообігу зі списку присяжних, надсилається письмово поштою, 

рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Вручається він 

                                                           
168 Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

03.10.2012 р. N 223-1430/0/4-12 // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – №6. 
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присяжному або іншій особі, яка його отримала, для передачі присяжному під 

розписку, але не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання. Такий строк 

встановлюється для того, щоб присяжний мав можливість закінчити свої 

справи і вчасно приступити до виконання обов’язків присяжного. 

У виклику обов’язково зазначаються: день, час і місце проведення 

судового засідання, права та обов’язки присяжного, перелік вимог до 

присяжних, підстави для увільнення їх від виконання обов’язків, припис про 

явку, обов’язок присяжного (чи іншої особи, яка одержала виклик для 

передачі його присяжному) невідкладно повідомити суд про причини 

неможливості явки. 

Неприбуття присяжного за викликом до суду не розглядається як 

неповага до суду, відповідальність за яку передбачено ст. 185
3 

КУпАП. Ця 

норма передбачає відповідальність, за неповагу до суду, що виразилась у 

злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача 

або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню 

головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само 

вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або 

встановлених у суді правил. Таким чином, законодавець встановив вичерпний 

перелік осіб, які можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності 

у випадку неявки до суду, і відповідно присяжного серед них немає. 

Враховуючи систематичні і численні факти неявки кандидатів у присяжні до 

суду, про що зазначалося раніше, виникає нагальна потреба врегулювати їх 

відповідальність за неявку, оскільки такі їх дій перешкоджають відправленню 

правосуддя та затягують судовий процес. В зв’язку з цим пропонуємо 

доповнити перелік осіб, які можуть бути притягнуті до адміністративної 

відповідальності за неявку до суду – кандидатами у присяжні, в зв’язку з чим 

викласти ч. 1. ст. 185
3 

КУпАП у наступній редакції: «неповага до суду, що 

виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, кандидата у присяжні, 
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потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та 

інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час 

судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну 

зневагу до суду або встановлених у суді правил». 

Повідомлення про причини неявки до суду може бути здійснено будь - 

яким доступним для присяжного способом, бажано до початку судового 

засідання. Виклик особи як присяжного до суду є підставою для звільнення її 

роботодавцем від роботи на час виконання нею обов’язків зі здійснення 

правосуддя. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду, за 

яку передбачено покарання у вигляді штрафу (ст. 185
3
 КУпАП). 

Законом не передбачена відповідальність присяжних за  їх  

недобросовісне ставлення до своїх  обов’язків, порушення присяги. Відтак, 

доцільно було б передбачити таку відповідальність у формі хоча б 

оголошення публічних зауважень чи громадського осуду таким громадянам, 

оскільки вони є представниками громадянського суспільства та конкретної 

територіальної громади. Це проявляється у явці до суду в їх робочий час 

учасників провадження,  оплаті їх відряджень, крім того, витрати несуть 

працівники поліції, які доставляють конвоєм обвинувачених, забезпечують 

привід свідків, подекуди із різних областей України. 

Неявка  присяжних в судові засідання є причиною відкладення справ, 

тривалого затягування судових процесів.  За наявності недостатньої кількості 

осіб у списку присяжних суд позбавлений процесуальної можливості 

розглядати кримінальне провадження, чим порушуються не лише 

процесуальні строки розгляду справи, але й  права обвинуваченого, 

гарантовані Конституцією України  та Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, відповідно до яких кожен має  право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним, безстороннім та компетентним судом. Відтак, з метою 
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ефективності та якості правосуддя, підвищення авторитету суду та зміцнення 

його незалежності вкрай необхідним є збільшення  списку  присяжних. 

Якщо в особи є підстави для увільнення її від участі в судовому 

розгляді як присяжного,  передбачені ст. 66 ч. 2 ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів», вона має подати письмову заяву голові відповідного суду з 

викладенням усіх обставин, що дають право на звільнення. 

Голова суду має право звільнити таких осіб від участі в кримінальному 

провадженні як присяжних до початку судового провадження. Однак, якщо 

особа заявила про своє бажання звільнитися від виконання обов’язків 

присяжного після відкриття судового засідання, то питання її звільнення 

вирішується у судовому засіданні шляхом постановлення ухвали двома 

професійними суддями. 

У юридичній літературі часто обговорюється доречність участі як 

присяжних німих, глухих, сліпих, а також інших осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. В основному апелюють до проблемної участі в 

судовому засіданні таких осіб, що призводить до порушення принципу 

безпосередності (оскільки інформацію вони отримуватимуть за допомогою 

інших осіб). Тому пропонується за наявності їх прохання звільняти таких 

громадян від виконання обов’язків присяжних у зв’язку з поважними 

причинами, що унеможливлюють їх участь у судовому розгляді. Однак, якщо 

така особа сама не наполягає на своєму звільненні, її відвід через обмежені 

фізичні можливості необхідно розглядати як дискримінацію
169

. 

Окремої уваги заслуговує можливість звільнення від виконання 

обов’язків присяжного посадових осіб органів місцевого самоврядування, 

передбачена п. 2 ч. 2 ст. 66 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». Але 

законодавець при цьому допустився помилки, оскільки такі посадові особи 

                                                           
169 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – Т.2./ за 

заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 178..; Кримінальний 

процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів 

В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – С. 807. (С. 1224 с.) 
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взагалі не можуть брати участі у здійсненні правосуддя як присяжні з огляду 

на п. 4 ч. 2 ст. 59 ЗУ «Про судоустрій і статус судців», який забороняє 

включення до списків присяжних державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюються 

вимоги та обмеження, встановлені ЗУ «Про запобігання корупції»
170

. 

Відповідно до ст. 25 цього закону посадовим особам місцевого 

самоврядування заборонено займатися іншою оплачуваною (крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 

діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. 

Таким чином, посадові особи органів місцевого самоврядування взагалі 

не можуть бути включені до списку присяжних, оскільки прирівнюються до 

державних службовців
171

. 

Певна інформація про присяжного вже є в суду, оскільки вона 

збирається під час відбору його для здійснення правосуддя. Однак і вже 

відома інформація, і невідома (наприклад, про стосунки з особами, які 

беруть участь у процесі) може бути з’ясована також під час судового 

провадження. Такі відомості збираються для перевірки можливої участі 

присяжного під час судового розгляду. Якщо такі обставини будуть з’ясовані, 

такій особі має бути заявлений відвід (ст. 75 КПК). Головуючий може 

вимагати від присяжного подання іншої необхідної інформації про себе, яка 

б дала можливість дійти висновку про його незакавленість у справі та 

неупередженість. 

Незважаючи на те, що присяжний виступає як суддя під час судового 
                                                           

170 Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 року // Офіційний вісник 

України. – 2014. – №87. – ст. 2474. 

171 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – Т.2./ за 

заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 178. 
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розгляду, він повинен дотримуватися порядку в судовому засіданні і 

виконувати розпорядження головуючого. 

З урахуванням принципу незмінності складу суду (ст. 319 КПК), 

присяжний зобов’язаний перебувати постійно під час судового розгляду у 

залі судового засідання. Для недопущення втручання у роботу присяжного і 

виключення впливу на його свідомість та зміну думки щодо провадження, яке 

розглядається, без дозволу головуючого присяжному забороняється 

спілкування з особами, які не входять до складу суду, щодо суті провадження 

та  процесуальних дій, що здійснюються під час нього. 

У зв’язку з цим у судах мають бути створені такі умови, які б дозволяли 

присяжним виконувати свої функції (місця в залі судового засідання як для 

основних, так і запасних присяжних, кімнати відпочинку тощо). 

Оскільки кримінальний процес України є змагальним (сторони 

самостійно обстоюють свої інтереси і для цього можуть використовувати всі 

передбачені КПК засоби (ст. 22), переконання присяжного щодо обставин 

кримінального провадження ґрунтуються на відомостях, які надані сторонами, 

тому він не може збирати докази самостійно поза судовим засіданням. 

Цим присяжний підмінятиме сторони, виконуючи не властиві йому функції. 

Відповідно до ч. 1 ст. 387 КПК відбір присяжних здійснюється після 

відкриття судового засідання. Порядок відбору присяжних у суді відбувається 

у кілька етапів та складається із: 1) вступного слова головуючого, в якому він 

має представити себе і сторони, повідомити, яке провадження підлягає 

розгляду; 2) роз’яснення кандидатам у присяжні їх прав та обов’язків, 

передбачених ст. 386 КПК, завдання, які стоять перед ними, а також умов їх 

участі у судовому розгляді; 3) з’ясування обставин, що можуть перешкоджати 

участі присяжного в судовому розгляді; 4) процедури, пов’язаної зі 

звільненням присяжних від участі у кримінальному провадженні, а також їх 
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самовідводом і відводам; 5) визначення необхідної кількості присяжних; 6) 

оголошення результатів відбору
172

.  

Головуючий повідомляє присяжним, яке провадження підлягає 

розгляду, роз’яснює їм права та обов’язки, а також умови їх участі в судовому 

розгляді. При цьому кожен із присяжних має право заявити про неможливість 

його участі в судовому розгляді, вказавши причину цього та заявити собі 

самовідвід
173

. 

Найбільш ефективним методом отримання необхідної інформації в 

даному випадку виступає опитування - з'ясування у кандидатів у присяжні 

інформації, що стосується їх особи, життєвих і моральних установок, а також 

відносин з іншими учасниками кримінального судочинства. Це принципово 

важливо, оскільки відсторонення від участі в розгляді справи тих чи інших 

кандидатів у присяжні носить індивідуально орієнтований характер, тобто 

можуть використовуватися при визначенні можливості участі в розгляді 

кримінальної справи лише окремо взятих конкретних кандидатів у 

присяжні
174

. 

Для з’ясування обставин, що можуть перешкодити участі присяжного в 

судовому розгляді, прокурор, потерпілий, обвинувачений з дозволу 

головуючого можуть ставити присяжним відповідні запитання (ч. 3 ст. 

387 КПК). Хоча дана норма, не надає такого права захиснику обвинуваченого 

та представнику потерпілого, однак, керуючись змістом статей 46, 58 КПК, 

вони можуть ставить питання присяжним на рівні з іншими учасниками 

судового провадження. 

                                                           
172 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. Ківалова 

С.В. , Міщенка С.М., Захарченка В.Ю.. – Харків: Одісей, 2013. – С. 712. 

173 Щерба В.М. Провадження в суді присяжних за новим КПК України / В.М. Щерба // Вісник 

Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - №3. – С. 153. (С. 150-156.) 

174 Владыкина Т.А. Методологические основания производства по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09 / Владыкина 

Татьяна Анатольевна. - Екатеринбург, 2016. - С. 165. (347 с.) 
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Питання доцільно задавати у такому порядку: а) спрямовані на 

з’ясування формальних підстав відводу; б) спрямовані на з’ясування підстав 

самовідводу; в) спрямовані на з’ясування упередженості у зв’язку з 

винуватістю обвинуваченого чи характером кримінального провадження.  

Важливо пам’ятати, що запитання мають бути сформульовані в простих 

і зрозумілих людям різного інтелектуального рівня виразах. Слід передбачити 

таку форму звернення до присяжних, щоб кожен з них сприймав питання як 

таке, що задається йому особисто. 

Також питання мають передбачати єдину однозначну відповідь — 

ствердну або заперечну. Не можна ставити запитання громіздкі, заплутані та 

такі, що допускають неоднозначні відповіді на них. Крім того, запитання не 

повинні формувати упереджене ставлення присяжних до обвинуваченого, а 

також передчасно розкривати обставини провадження. 

У будь-якому випадку доцільно ставити лише такі запитання, відповіді 

на які дозволяють усунути тих кандидатів, що не відповідають вимогам 

закону, а також є потенційно необ’єктивними. Однак питання не повинні 

стосуватися конфіденційної інформації про осіб (домашня адреса, місце 

роботи тощо), оскільки її можна використати для впливу на присяжних. Тому 

в кожному конкретному випадку головуючий вправі відхилити питання, 

поставлене присяжному, якщо, на його думку, воно не стосується обставин, 

які впливають на виконання присяжним своїх обов’язків
175

. 

Відповідно до п. 25 Загального коментаря № 32 Комітету з прав людини 

ООН від 9‑27 липня 2007 р. расистські висловлювання з боку присяжних, які 

не припиняються судом, або расові упередження при відборі складу 

присяжних є прикладами, які негативно впливають на справедливість 

процедури
176

. В зв’язку з цим, прокурору та суду варто в кожному випадку 

                                                           
175 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – Т.2./ за 

заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 179. 

176 Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. – Київ, 2015. – С. 370. (756 с.) 
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виявлення таких порушень вирішувати питання про можливість та доцільність 

участі такого присяжного в судовому розгляді кримінального провадження. 

В процесі формування суду присяжних, потрібно враховувати  дуже 

низький рівень явки громадян, які внесені до списку присяжних за викликом 

до суду. 

Так, кримінальне провадження про обвинувачення Б. і Т. за п. 2, 12 ч. 2 

ст. 115 КК України надійшло до Галицького районного суду м. Львова  

08.04.2014 року. В підготовчому судовому засіданні, яке відбулося 24.09.2014 

року, за клопотанням  обвинувачених справа була призначена до судового 

розгляду судом присяжних з  викликом присяжних в кількості семи осіб, які 

були визначені автоматизованою системою документообігу суду з числа осіб, 

які внесені до списку присяжних. В судове засідання на 06.11.2014 р. жоден із 

викликаних присяжних не з’явився, хоча належним чином, письмовим 

викликом були  повідомлені про день, час і місце проведення судового 

засідання, із зазначення прав та обов’язків присяжного, переліком вимог до 

присяжних, а також повідомлені про підстави для увільнення їх від виконання 

обов’язків, а також обов’язок присяжного невідкладного повідомити суд про  

причини неможливості явки. В судове засідання 28.01.2015р. після повторного 

виклику з’явилось двоє присяжних, від чотирьох надійшла заява про 

увільнення їх від виконання обов’язків (з причини догляду за дітьми та 

хворими, стану здоров’я, виробничої необхідності тощо). В подальшому,  у  

сім  судових засідань не з’явився  жоден із викликаних присяжних; у 

наступних п’ять судових засідань з’являлись по 1-2 присяжних, що 

унеможливило розгляд кримінального провадження. Судом було скеровано 

подання до апеляційного суду Львівської області про направлення справи до 

іншого суду, однак, у зв’язку із аналогічною ситуацією,пов’язаною з неявкою 

присяжних , справа повернута назад до суду для продовження розгляду. 

Станом на вересень  2016 року суд присяжних не сформовано, відібрано лише 
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трьох основних присяжних, а суд продовжує виклик і відбір запасних 

присяжних
177

. 

У кримінальному провадженні  стосовно О.,Ч.,Л., які обвинувачувалися 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115, п. 

12 ч. 2 ст.115 КК України, в підготовчому судовому засіданні, яке відбулося 

24.09.2014 року, за клопотанням захисту та обвинувачених, Галицьким 

районним судом м. Львова було призначено розгляд справи у суді присяжних 

на 11.12.2014 року. У визначений день із семи викликаних, в порядку ст. 385 

КПК України,  присяжних, з’явилось лише двоє присяжних. В наступні п’ять 

судових засідань не з’являвся жоден присяжний; четверо з них написали заяви 

про самовідвід. Так, С. мотивував тим, що є відповідальною в ЛКП особою за 

мобілізацію,відтак, не може приймати участь у судових засіданнях протягом 

часу АТО; троє інших громадян покликались на  стан здоров’я, відпустку  у 

зв’язку із пологами. Розгляд справи відкладався ще п’ять разів через 

неможливість  сформувати  склад суду. Двох присяжних було усунуто від 

подальшої участі у судовому розгляді кримінального провадження за 

ініціативою головуючого через систематичну неявку; один громадянин  із 

затвердженого міською радою списку присяжних, за вказаною адресою не 

проживав. І лише 23.08.2015 року автоматизована система документообігу 

суду відібрала трьох основних присяжних та двох запасних. Таким чином, 

відбір присяжних тривав майже рік
178

. 

Орган місцевого самоврядування не обмежений Законом у кількості 

громадян-присяжних і якщо їх кількість буде становити хоча б по 50 осіб на 

кожний район діяльності суду, то це дозволить оперативно і якісно 

сформувати суд присяжних. 

                                                           
177 Кримінальне провадження №443/652/14 // Архів Галицького районного суду м. Львова.  

178 Кримінальне провадження №461/10843/14 // Архів Галицького районного суду м. Львова.  
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Окрім цього, на наведених прикладах ми також бачимо, проблематику 

утворення суду присяжних, яка полягає у несумлінності громадян, які занесені 

до списку присяжних, та недостатньо ретельний відбір громадян з високими  

моральними якостями, відповідальністю за доручену справу і добросовісністю 

поведінки. 

Безумовно, інститут присяжних є необхідним в Україні задля 

відновлення довіри громадян до судової системи, особливо в теперішні й 

час, народ повинен брати участь у судовому процесі. Для цього народ повинен 

бути більш правосвідомим, а не покладати функцію здійснення правосуддя на 

вузький склад суду, а за наслідками розгляду справ висловлювати своє певне 

незадоволення, хоч і не маючи базового знання права та поняття цієї системи 

в цілому. Так, об’єктивно різний рівень правової культури,а також 

принципово різний стан людей щодо сприйняття ними понять добра, 

милосердя, співчуття, призводять до того, що присяжними не завжди стають 

особи принаймні порівнюваного, в тому числі освітнього і професійного 

рівня. 

Слід ураховувати, що особливу важливість має різнорідність складу 

присяжних. Групи з неоднорідним складом, із значними індивідуально-

психологічними відмінностями учасників набагато кращі, ніж однорідні. 

Різнорідний склад групи сприяє активізації колективного мислення. 

Завдяки відмінностям у досвіді, у поглядах, здібностях, сприйнятті присяжні з 

різних боків підходять до вирішення завдань. У результаті збільшується число 

ідей, варіантів рішення і, як наслідок, зростає вірогідність ефективного 

виконання поставленого завдання. Варто погодитись з думкою, що 

ефективність  функціонування  інституту  присяжних  безпосередньо залежить 

від якісного складу осіб, які його реалізують. Корпус присяжних є  своєрідним  

соціальним «зрізом»  суспільства,  у  якому  віддзеркалюються всі його  вади  і 

переваги  і  який перебуває  у безпосередній  залежності  від стану  правової  
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культури  громадян  держави. Це  не  виключає  ймовірності потрапляння до 

лави присяжних людей з низькими моральними якостями. Необхідність  

відбору  найкращих  представників  суспільства,  здатних прийняти  

справедливе  рішення,  вимагає  встановлення  низки  обмежень щодо  участі  

громадян   як  присяжних.  Інший шлях –  це  підвищення загального  

культурного  рівня  всього  населення  країни,  що  дозволить скоригувати  

відсоток  потрапляння  до  суду  присяжних  осіб,  життя  яких 

співвідноситься з законами природи
179

. 

Саме тому, наприклад, російське законодавство (ч. 1 ст. 330 КПК 

Російської Федерації) надає суду можливість прийняти рішення про розпуск 

колегії присяжних з огляду на її тенденційність за клопотанням сторін. Під 

тенденційністю складу колегії присяжних слід розуміти випадки, коли 

положення закону про порядок її формування дотримані, проте є підстави 

вважати, що утворена щодо конкретної кримінальної справи колегія не 

спроможна всебічно та об’єктивно оцінити обставини даної кримінальної 

справи і винести справедливий вердикт (наприклад, внаслідок однорідності 

складу колегії присяжних засідателів з огляду на вікові, професійні, соціальні 

та інші фактори). 

Але на відміну від російського законодавства, вітчизняне законодавство 

не передбачає розпуску суду присяжних з підстав тенденційності. 

І.М. Алексєєв на нашу думку необґрунтовано вважає, що наявна повна 

непередбачуваність вироків, винесених судом за участю присяжних, як при 

засудженні, так і при виправданні підсудних
180

. Але як на нас, така 

непередбачуваність може бути лише в тому випадку коли органи досудового 

                                                           
179 Оверчук  С. В. Становлення інституту присяжних в умовах набрання чинності Кримінальним 

процесуальним кодексом. України // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія 

«Право». – 2012. – №2(6) – С. 5. 

180 Алексеев И.Н. Суд присяжных заседателей как угроза российской правовой системе // 

Уголовный процесс. – 2005. – №5. – С. 52. 
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розслідування неякісно провели розслідування або прокурор пасивно 

підтримує державне обвинувачення.   

Чинний КПК України, на відміну від англосаксонської (класичної) 

моделі, закріпив право сторін кримінального провадження заявляти лише 

мотивовані відводи присяжних.  

У резонансних кримінальних провадженнях доцільно було б з’ясовувати 

у присяжних ступінь і характер їх поінформованості про обставини 

кримінального провадження, яке вони будуть розглядати. Проте навіть при 

отриманні позитивних відповідей безумовно заявляти відвід з причини 

упередженості кандидата у присяжні, видається не зовсім правильним. 

Основним критерієм, на нашу думку, повинно бути те, щоб склад присяжних 

становили неупереджені особи, а не необізнані або безініціативні присяжні. 

Важливим практичним питанням є допустимість входження до складу 

присяжних тих кандидатів, які раніше були у статусі  потерпілого у 

кримінальних провадженнях. Як зазначає С. Залеський,  сформований у них 

синдром жертви злочину не дозволить їм якісно, а головне об’єктивно, 

розібратися у справі. А отже, це безумовна підстава для заявлення та 

задоволення мотивованого відводу
181

. Аналогічної думки дотримується також 

О. Ванніков, який вказує на вкрай слабку нервову систему жертв, яка не 

здатна витримати такі серйозні навантаження, як обов’язки присяжного
182

. 

З висловленими думками можна погодитись лише частково, оскільки у 

кожному випадку потрібно враховувати час, який пройшов з моменту 

вчинення злочину, характер злочину, психологічну стабільність кандидата у 

присяжні. Як правило, адвокати намагаються перестрахуватися заявляючи 

відводи кандидатам у присяжні, які були колись потерпілими, оскільки 

вважать, що такі особи схильні до постановлення обвинувальних вироків. 
                                                           

181 Залесский С. Институт отвода в уголовном судопроизводстве: проблемы и решения. – М., 2010. – 

С. 132-133. 

182 Ванников О. Правовой статус присяжного заседателя. – М., 2011. – С. 67-68. 
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Однак, вважаємо, що суд в кожному випадку повинен всебічно та повно 

розглянути питання про те, наскільки особа може об’єктивно та неупереджено 

виконувати обов’язки присяжного.  

Безумовними підставами для відводу присяжного будуть: 1) якщо він є 

заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, 

близьким родичем чи членом сім’ї слідчого, прокурора, підозрюваного, 

обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача; 2) якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, 

спеціаліст, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник; 3) якщо 

він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в 

результатах провадження; 4) за наявності інших обставин, які викликають 

сумнів у його неупередженості. 

Недоліком запровадження суду присяжних в Україні вважаємо те, що 

законодавцем не закріплено право сторін заявляти невмотивовані відводи 

кандидатам у присяжні. Як вірно зазначає О.Н. Тісен сутність категорії 

«невмотивований відвід» зовсім не означає, що для її реалізації відсутні 

об’єктивні причини
183

. 

Підставами для заявлення невмотивованого відводу є будь-які виявлені 

сторонами особливості особи кандидата в присяжні: наприклад, психологічна 

неврівноваженість, неприязне ставлення до кого-небудь з учасників судового 

розгляду, схильність до поспішних рішень. Чи може бути причиною такого 

відводу інтуїтивне відчуття  стороною кримінального провадження 

упередженості кандидати у присяжні? Зарубіжна судова практика відповідає 

позитивно. У відомій справі «Сполучені Штати проти Джона де Лореана» 

(1985 р.) адвокат Говард Вейцман відчував упереджене ставлення одного з 

кандидатів до свого підзахисного. Оскільки кандидат ретельно приховував 

                                                           
183 Тисен О.Н. Формирование коллегии присяжных заседателей (теоретические и практические 

проблемы): Автореф. дис. ... к.ю.н. Оренбург, 2009. С. 10 - 11. 
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свої почуття, тому не було можливості заявити йому відвід. Тоді Вейцман 

почав задавати йому питання. Чоловік встав і, підійшовши ближче до 

адвоката, був готовий його вдарити. Кандидат у присяжні був відведений
184

. 

В кожній країні різна кількість невмотивованих відводів, яку можуть 

заявляти сторони. В Російській Федерації кожній стороні надається 

можливість заявити тільки два немотивовані відводи присяжних, у  Франції 

п’ять, а в США - до двадцяти
185

.  

Вважаємо, що потрібно запровадити в КПК України право сторін 

кримінального провадження заявляти по три  невмотивованих відводи 

кандидатам у присяжні. Така процедура розширить змагальність сторін в ході 

судового розгляду, надасть можливість сформувати об’єктивну та 

неупереджену колегію присяжних. Звичайно запровадження права на 

невмотивані відводи, призведе до внесення змін в процесуальне законодавство 

в частині кількості осіб, які викликаються в судове засідання. В зв’язку з цим, 

пропонуємо ч.  1 ст. 285 КПК України викласти у наступній редакції: «Після 

призначення судового розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю 

судового засідання розпорядження про виклик присяжних у кількості 

п’ятнадцяти осіб, які визначаються автоматизованою системою 

документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних». Статтю 

387 ч. 4 КПК України доповнити абзацом другим наступного змісту: «Кожна з 

сторін кримінального провадження має право заявити по три невмотивованих 

відводи кандидатам у присяжні».   

Крім того, положення ч. 3 ст. 387 КПК про можливість звільнення 

присяжних від виконання їх обов’язків за їх усними чи письмовими заявами 

надає можливість професійним суддям приймати рішення про звільнення 

присяжних від виконання їх обов’язків за наявності поважних причин, що 
                                                           

184 Владыкина Т.А. Немотивированный отвод присяжного заседателя // Администратор суда. – 2012. 

– №4. – С. 32.   

185 Джабраилов М.А.: Проблемы совершенствования механизма формирования коллегии присяжных 

заседателей // Российский следователь. – 2012. – №22.   



123 
  

фактично унеможливлюють виконання особою обов’язків присяжних, в інших 

випадках, ніж передбачені у ст. 66 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів». 

Відвід присяжному (запасному присяжному) на етапі їх відбору для 

здійснення судового розгляду судом присяжних, а також інші питання, 

пов’язані зі звільненням присяжних від участі у розгляді кримінального 

провадження та із самовідводом, згідно з ч. 5 ст. 387 КПК вирішуються 

ухвалою суду у складі двох професійних суддів, що постановляється після 

проведення наради на місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків, 

коли такий вихід судом буде визнано необхідним (наприклад, якщо підставою 

для відводу стала інформація, підкріплена фото, аудіо-, відеоматеріалами, про 

перебування присяжного із однією зі сторін кримінального провадження у 

близьких стосунках)
186

. При вирішенні питань, пов’язаних зі звільненням 

присяжних від участі в розгляді кримінального провадження, а також із їх 

самовідводом і відводом, слід мати на увазі, що присяжних має бути не менше 

трьох, а також двоє запасних, які відбираються після основних присяжних за 

такими ж правилами
187

.  

Суд присяжних формують після того, як зроблено всі звільнення та 

відводи кандидатів у присяжні. Якщо після всіх звільнень, відводів і 

самовідводів їх залишається п’ять (оскільки для участі в судовому розгляді 

потрібно п’ять присяжних - троє основних та двоє запасних) або більше, то за 

допомогою автоматизованої системи документообігу суду (тобто шляхом 

випадкової вибірки) з їх числа обирають трьох основних присяжних. Якщо 

присяжних залишилося менше необхідної для участі в судовому розгляді 

кількості (тобто менше п’яти), секретар судового засідання за вказівкою 

                                                           
186 Гловюк І.В. Діяльність суду присяжних в Україні за КПК 2012 року: окремі організаційні та 

процесуальні аспекти // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридчині науки. – 

2014. – Вип. 4. – Том 2. – С. 210. (С. 209-213.) 

187 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. Ківалова 

С.В. , Міщенка С.М., Захарченка В.Ю.. – Харків: Одісей, 2013. – С. 713. 
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головуючого судді викликає присяжних додатково. Оскільки процедура 

виклику присяжних додатково нормами КПК не визначена, то необхідно 

керуватися ч. 1 ст. 385 КПК, а саме викликати присяжних у кількості семи 

осіб, які визначаються автоматизованою системою документообігу, з числа 

осіб, внесених до списку присяжних
188

. 

Після відбору основних присяжних відбирається двоє запасних 

присяжних. Вони обираються з числа осіб, що залишилися після відбору 

основних присяжних шляхом вибірки автоматизованою системою 

документообігу суду. У випадку, коли після відбору основних присяжних 

залишається лише двоє кандидатів, вони автоматично стають запасними 

присяжними. Прізвища відібраних основних і запасних присяжних 

заносяться до журналу судового засідання в тому порядку, в якому їх було 

відібрано. 

Якщо після відбору основних присяжних, кандидатів у запасні присяжні 

залишилося двоє і вони автоматично стають запасними присяжними, їх 

прізвища до журналу судового засідання необхідно вносити в алфавітному 

порядку. 

На запасних присяжних під час виконання ними своїх повноважень 

поширюються всі гарантії, передбачені для основних присяжних. Вони також 

повинні виконувати обов’язки, визначені ч. 2 ст. 386 КПК. Однак запасні 

присяжні не можуть користуватися всіма правами, наданими основним 

присяжним. Зокрема, запасні присяжні не беруть участі у дослідженні всіх 

відомостей та доказів у судовому засіданні; не можуть ставити запитання 

обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які 

допитуються. Вони також не можуть просити головуючого роз’яснити їм 

норми закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, 

                                                           
188 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – Т.2./ за 
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юридичні терміни і поняття, зміст оголошених у судовому засіданні 

документів, ознаки злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа. 

Ці права запасний присяжний зможе здійснювати лише після того, як 

ухвалою суду його включать до складу основних присяжних. Із змісту ст. 320 

КПК можна зробити висновок, що судовий розгляд у цьому випадку 

продовжується. Таким чином всі нез’ясовані чи незрозумілі для присяжного 

питання в процесі судового розгляду, коли він не міг активно брати в ньому 

участь, мають бути роз’яснені йому головуючим після включення його до 

складу суду присяжних
189

. 

Після того, як завершився відбір присяжних (основних і запасних), 

головуючий пропонує їм зайняти відведені місця. Основні присяжні сидять 

поруч із суддями (оскільки становлять єдине ціле - суд), а запасні - у залі 

судового засідання, але таким чином щоб це унеможливило контакт зі 

сторонами або іншими особами, які присутні під час судового розгляду. За 

цим має спостерігати судовий розпорядник. 

Присяга присяжних є офіційною ритуально-урочистою дією. 

Дотримання присяги після її прийняття є обов’язковим, що передбачає 

юридичну відповідальність у разі ігнорування положень її тексту. Присяжні 

складають присягу у залі судового засідання за пропозицією головуючого у 

присутності учасників кримінального провадження та осіб, які присутні в залі 

судового засідання. Текст присяги підкреслює необхідність керуватись 

загальними засадами кримінального судочинства: насамперед законністю, 

верховенством права; безпосередністю (брати до уваги лише ті докази, які 

досліджені в суді). Все це є фактором, який психологічно посилює 

спрямованість присяжного протистояти як зовнішньому, так і внутрішньому 
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тиску на нього під час виконання ним конституційної ролі представника 

народу у здійсненні правосуддя. 

Текст присяги зачитує кожен присяжний. Складають присягу як 

основні, так і запасні присяжні. Останні, хоча і не належать до складу суду, 

який буде ухвалювати рішення, однак вони мають бути обов’язково 

присутніми в залі судового засідання протягом усього часу з’ясування 

обставин і дослідження матеріалів кримінального провадження – тобто 

отримувати всю інформацію, яку отримують основні присяжні, зокрема й 

інформацію закритого судового засідання чи закритої його частини, і на них 

розповсюджується та сама відповідальність за її розголошення, як і на 

основних присяжних. Саме тому запасні присяжні із самого початку судового 

засідання мають бути «пов’язані» присягою із основним складом суду, який 

бере участь у кримінальному провадженні. За приписом абз. 2 ч. 2 ст. 388 

КПК присяжний має підтвердити, що йому зрозумілі його права, обов’язки та 

компетенція
190

.  

Хоча зі змісту ч. 3 ст. 388 КПК незрозуміло, чи підписує присяжний 

текст присяги, вважаємо, що його підпис під текстом присяги повинен бути 

обов’язково, що свідчить не тільки про оголошення ним тексту присяги, але і 

усвідомлення її змісту. Підписані основними та запасними присяжними 

тексти присяг повинні бути долучені до матеріалів кримінального 

провадження.  

Присяжний викликаються і його відбирають для участі пише в одному 

складі суду для розгляду лише одної справи, тому він складає присягу у 

кожному іншому судовому розгляді, якщо його знову відберуть до складу 

суду.  
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Варто погодитись з думкою, що сьогодні нам не потрібно боятися суду 

присяжних, а треба виховувати самих присяжних
191

. Необхідно, щоб в 

суспільну свідомість знову поверталась повага до правопорядку, законності, 

загальнолюдських цінностей. Потрібно сприяти зростанню правової культури 

населення, роз’яснювати важливість народної участі у здійсненні правосуддя, 

залучати до роботи цього інституту широкі верстви добропорядних громадян 

нашої країни. Виконання обов’язків присяжного повинно з небажаного тягаря 

перетворитися на по-справжньому почесну роботу, належне виконання якої 

всіляко заохочується державою і суспільством. 

 

2.3. Усунення присяжного від участі у судовому розгляді кримінальної 

справи. 

Законодавець передбачив, що присяжний може бути усунутий від 

подальшої участі в судовому розгляді кримінального провадження у таких 

випадках: 1) у разі невиконання присяжним обов’язків, передбачених ч. 2 

ст. 386 КПК України; 2) за наявності обґрунтованих підстав вважати, що 

присяжний у результаті незаконного впливу втратив неупередженість, 

необхідну для вирішення питань кримінального провадження відповідно до 

закону. 

У ст. 386 КПК, окрім прав присяжного, передбачені його обов’язки, які 

він має належно виконувати з метою успішного виконання завдань 

кримінального провадження. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах 

верховенства права, має забезпечити кожному право на справедливий, 

безсторонній суд. Заборони, які містяться у п.п. 3, 4, 5, 6 ст. 386, спрямовані 

на те, щоб у присяжного формувати його внутрішнє переконання лише на 

основі тієї інформації, яку він отримає під час судового розгляду, та щоб на 

нього не чинилося будь-якого тиску і він залишався неупередженим. 
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Зокрема, присяжний в судовому засіданні зобов’язаний: 1) правдиво 

відповісти на запитання головуючого і учасників судового провадження щодо 

можливих перешкод, передбачених цим Кодексом або законом, для його 

участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, що підлягає розгляду, та поінформованості про 

його обставини, а також на вимогу головуючого подати необхідну інформацію 

про себе; 2) додержуватися порядку в судовому засіданні і виконувати 

розпорядження головуючого; 3) не відлучатися із залу судового засідання під 

час судового розгляду; 4) не спілкуватися без дозволу головуючого з особами, 

що не входять до складу суду, стосовно суті кримінального провадження та 

процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього; 5) не 

збирати відомості, що стосуються кримінального провадження, поза судовим 

засіданням; 6) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і стали відомі присяжному у зв’язку з 

виконанням його обов’язків. 

Розглянемо кожен з цих обов’язків в контексті усунення присяжного від 

розгляду справи.  

Так, присяжний зобов’язаний правдиво відповісти на запитання 

головуючого і учасників судового провадження щодо можливих перешкод, 

передбачених КПК або законом, для його участі  в судовому розгляді, його 

стосунків з особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, що 

підлягає розгляду, та поінформованості про його обставини, а також на 

вимогу головуючого подати необхідну інформацію про себе. Отримуючи 

виклик суду про участь у судовому провадженні, присяжний також 

ознайомлюється з підставами для увільнення його від такої участі та 

обставинами, що виключають його участь в кримінальному провадженні. У 

разі з’ясування в ході судового провадження обставин, що виключають участь 

присяжного, йому заявляється відвід. Присяжний зобов’язаний подавати 
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необхідну інформацію про себе з урахуванням ст. 15 КПК (невтручання в 

приватне життя). 

Незважаючи на те, що присяжний виступає як суддя під час судового 

розгляду, він повинен дотримуватися порядку в судовому засіданні і 

виконувати розпорядження головуючого. Обов’язок додержуватися порядку в 

судовому засіданні і виконувати розпорядження головуючого означає, що на 

присяжного поширюється дія ст.ст. 329-330 КПК, де прописані обов’язки 

присутніх у залі судового засідання та заходи, які застосовуються до 

порушників порядку судового засідання. У разі невиконання розпорядження 

головуючого особами, присутніми в судовому засіданні, головуючий робить 

їм попередження про відповідальність за неповагу до суду. 

Судовий розгляд відбувається безперервно, крім часу, відведеного на 

відпочинок. Дотримуючись принципу незмінності складу суду (ст. 319 КПК), 

присяжний зобов’язаний перебувати постійно під час судового розгляду у залі 

судового засідання. За забезпечення належного порядку під час судового 

провадження відповідає головуючий і тому всі присутні, в тому числі й 

присяжні, не мають відлучатися із залу судового засідання під час судового 

розгляду, оскільки це розцінюється як порушення порядку і розглядається як 

неповага до суду. 

Недопущення спілкування присяжного без дозволу головуючого з 

особами, що не входять до складу суду, стосовно суті кримінального 

провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час 

нього – обов’язок, спрямований на те щоб унеможливити вплив на нього з 

боку інших осіб і відповідно в подальшому, щоб забезпечити встановлення 

об’єктивної істини у справі (встановлення всіх обставин кримінального 

провадження). Для недопущення втручання у роботу присяжного і 

виключення впливу на його свідомість та зміну думки щодо провадження, яке 

розглядається, без дозволу головуючого присяжному забороняється 

спілкування з особами, які не входять до склад) суду, щодо суті провадження, 

процесуальних дій, що здійснюються під час нього. У зв’язку з цим у судах 
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мають бути створені такі умови, які б дозволяли присяжним виконувати свої 

функції (місця у залі судового засідання як для основних, так і запасних 

присяжних, кімнати відпочинку тощо). 

Присяжному також не належить обов’язок збирати відомості, що 

стосуються кримінального провадження, поза судовим засіданням. Обов’язок 

збирання доказів покладений на сторони кримінального провадження, а 

присяжний, відповідно до КПК, наділений повноваженнями судді на час 

виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. 

Обов’язок не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються 

суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і стали відомі присяжному у зв’язку з 

виконанням його обов’язків, полягає в тому, що присяжний, беручи участь у 

судовому прорідженні, отримує доступ до інформації, розголошення якої 

може потягти за собою тяжкі наслідки, зокрема у випадку розголошення 

відомостей про особу, яка взята під захист. У такому разі присяжний за 

порушення цього обов’язку має понести адміністративну або й кримінальну 

відповідальність, передбачену ст. 381 КК України. 

Кримінальне провадження в Україні декларується як змагальний 

(сторони самостійне обстоюють свої інтереси і для цього можуть 

використовувати всі передбачені КПК засоби. Переконання присяжного щодо 

обставин кримінального провадження ґрунтуються на відомостях, які надані 

сторонами, тому він не може збирати докази самостійно поза судовим 

засіданням. Цим присяжний підмінятиме сторони, виконуючи не властиві 

йому функції
192

. 

Варто погодитися з думкою, що на сьогодні немає розробленого дієвого 

механізму контролю за виконанням присяжним своїх обов’язків, особливо 

тих, що стосуються: заборони його спілкування з особами, що не входять до 

складу суду, без дозволу головуючого; стосовно суті кримінального 

                                                           
192 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – Т.2./ за 

заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 176. 
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провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час 

нього; збирання ним відомостей, що стосуються кримінального провадження, 

поза судовим засіданням; розголошування відомостей, які безпосередньо 

стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що 

здійснюються (здійснювалися) під час нього, і стали відомі присяжному у 

зв’язку з виконанням його обов’язків
193

.  

Щодо другої підстави усунення присяжного (наявності обґрунтованих 

підстав вважати, що присяжний у результаті незаконного впливу втратив 

неупередженість, необхідну для вирішення питань кримінального 

провадження відповідно до закону) то її застосування викликає чимало 

запитань. Незрозуміло, які обставини можуть свідчити про втрату присяжним 

неупередженості, і у чому мають полягати фактичні прояви втрати присяжним 

неупередженості. Дійсно, рівень такої неупередженості та її втрата є оцінною 

категорією, яка залежить від наявності ґрунтовних підстав, зазначених у 

відповідній ухвалі суду, яка постановляється у нарадчій кімнаті. До таких 

підстав можна віднести: особисту заяву присяжного головуючому про 

неможливість нести відповідальність за прийняття остаточного рішення у 

справі; неможливість дати належну оцінку доказам у справі у зв’язку з явними 

розбіжностями між присяжними; наявність особистих неприязних відносин з 

особами, які входять до складу суду; при прийнятті процесуальних рішень 

(ухвал) у ході судового засідання порушення однакового ставлення до сторін з 

точки зору позитивно розв’язаних клопотань
194

.  

Оцінка втрати присяжним неупередженості реально ускладнюється ще й 

через те, що майже відсутні гарантії захисту присяжних від незаконного 

впливу на них. Хоча й в законі прописана заборона будь-якій зі сторін навіть 

намагатись впливати на присяжних, але й такі саме заборони є щодо 

прокурорських співробітників, суду, працівників міліції, журналістів, 

                                                           
193 Щерба В.М. До питання про обов’язки присяжних за Кримінальний процесуальним кодексом 

України / B. М. Щерба // Митна справа. - 2014. - № 1 (91). – Ч. 2. - Кн. 1. – С. 171. (С. 170-175.) 

194 Кримінальний процес: підручник/ Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р Туманянц та ін.; за ред. В.Я. 

Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – X.: Право, 2013. – С. 578. (824 с.) 
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адвокатів, працівників виборчих комісій. І ці заборони незаконного впливу 

фактично в Україні не діють, особливо не діє захист від корупційного 

впливу
195

. 

Вважаємо, що перелік підстав для усунення присяжного є не вичерпним, 

і таким шляхом іде й судова практика застосування підстав для усунення 

присяжного. Наприклад, в судове засідання присяжний П. тричі не з’являвся, 

після цього до суду надійшла його заява про усунення його від подальшої 

участі у розгляді кримінального провадження   у зв’язку з тим, що з 10.08.2014 

р. по 23.09.2014 р. він перебуває у відпустці за межами України та не має 

можливості брати участь у судових засіданнях. Заслухавши думку учасників 

судового провадження, суд прийняв рішення, що у зв’язку із неможливістю 

присяжного П. виконувати свої обов’язки через поважні причини, його слід 

усунути від подальшої участі в судовому розгляді кримінального 

провадження та включити до складу суду запасного присяжного
196

.  

Правильною в сучасних умовах, видається практика усунення 

присяжного у випадку  його мобілізації та участі в антитерористичній операції 

(АТО). Наприклад: до складу суду присяжних, як запасний присяжний, 

входив Б., який в судове засідання не з’явився у зв’язку з перебуванням у зоні 

АТО. В судовому засіданні головуючим на обговорення учасників судового 

розгляду було поставлено питання про можливість усунення Б. від участі у 

судовому розгляді даного кримінального провадження у зв’язку з вибуттям до 

зони проведення АТО. Враховуючи цю обставину, судом присяжних було 

прийнято рішення про його усунення від подальшої участі у судовому 

розгляді кримінального провадження
197

. 

У кожному випадку порушення питання про усунення присяжного від 

подальшої участі в судовому розгляді кримінального провадження 

                                                           
195 Андрусенко С.В. Проблемні питання створення та функціонування суду присяжних в Україні / 

С.В. Андрусенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 

- 2013. - Випуск 4. – С. 294. (С. 289-296.) 

196 Ухвала Святошинського районного суд м. Києва від 02.09.2014 року у справі №759/18983/13-к // 

Єдиний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40327222. 

197 Ухвала Дніпровського районного суд м. Києва від 08.12.2015 року у справі № 755/14578/15-к // 

Єдиний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55203452. 
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відбувається за ініціативою головуючого. Однак, варто погодитися з думкою 

І.В. Гловюк, що положення про можливість ініціації усунення лише 

головуючим не відповідає реаліям сьогодення та реальній практиці 

провадження у суді присяжних
198

.   

Для прийняття такого рішення суд видаляється до нарадчої кімнати. 

Рішення про усунення присяжного ухвалюється більшістю від складу суду та 

оформлюється вмотивованою ухвалою. Варто погодитися з думкою, що це 

рішення має прийматися всім складом суду (аналогічно як і про відвід суду). 

Тому присяжний, усунення якого ініціюється також бере участь у 

голосуванні
199

, за умови, що він присутній під час судового засідання. 

У разі прийняття рішення про усунення присяжного, він замінюється 

одним із запасних присяжних, які постійно перебувають у відведених їм 

місцях у залі судового засідання, в якому розглядається справа, після чого 

розгляд справи продовжується. Така заміна можлива до видалення суду в 

нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення
200

. З метою забезпечення 

всебічного, повного і неупередженого провадження судовий розгляд 

кримінальної справи в такому випадку розпочинається спочатку. 

Якщо запасний присяжний відсутній, обрання нового присяжного 

відбувається за правилами, визначеними ст. 387 КПК. Після обрання у такому 

випадку трьох присяжних (один - основний, два - запасні) судовий розгляд 

розпочинається спочатку. 

Якщо відбувається заміна основного присяжного запасним, то 

додатково відбір запасних присяжних не проводиться. 

 

 

                                                           
198 Гловюк І.В. Діяльність суду присяжних в Україні за КПК 2012 року: окремі організаційні та 

процесуальні аспекти // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридчині науки. – 
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199 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – Т.2./ за 

заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 182. (664 с.)  

200 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. Ківалова 
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2.4. Правовий захист присяжного під час його діяльності по відправленню 

правосуддя. 

Незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства 

права, не є прерогативою чи привілеєм та надається не для захисту власних 

інтересів суддів, а для захисту верховенства права і всіх тих, хто прагне й 

очікує справедливості. Суддівська незалежність є засобом, яким 

забезпечується неупередженість суддів, тому вона є передумовою гарантії, що 

всі громадяни будуть рівними перед судом. Незалежність є основоположною 

вимогою, яка дозволяє судовій владі охороняти демократію та права людини. 

Повага до суду є невід’ємною складовою поваги особи до державної влади 

в цілому та важливою гарантією здійснення своєчасного, об’єктивного, 

неупередженого правосуддя в Україні, а тому особливої державної ваги 

набуває питання забезпечення та практичної реалізації конституційних 

гарантій незалежності суддів та присяжних – суб’єктів, що здійснюють 

правосуддя. 

Органами державної влади не враховується, що присяжні постійно 

перебувають у центрі правового конфлікту, зіткнення протилежних інтересів і 

пов’язаного із цим ризику, несуть значне психологічне навантаження, нерідко 

піддаються суспільному осуду, зазнають погроз, посягань на життя й здоров’я 

від учасників судового розгляду, їх родичів та інших осіб. 

Вказані факти призводять до дестабілізації діяльності судової системи, 

руйнують сподівання громадськості на ефективність діяльності суду, що в 

підсумку ставить під сумнів законність судових рішень, а також становить 

загрозу утвердженню в Україні принципу верховенства права, підриває 

основи правопорядку в державі та авторитет України на міжнародній арені
201

. 

Професійні судді та залучені у визначених законом випадках для 

здійснення правосуддя представники народу є носіями судової влади в 

Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої 

                                                           
201 Нешик Т. Гарантії прав присяжних як засіб забезпечення законності судового рішення // 

Юридичний вісник. – 2014. – №6. – С. 378. 
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влади. При здійсненні правосуддя судді повинні утверджувати гарантовану 

Конституцією та законами України незалежність та самостійність судів, 

підвищувати авторитет судової влади, забезпечувати обов’язковість судових 

рішень шляхом справедливого, неупередженого і своєчасного розгляду та 

вирішення судових справ, дотримання присяги судді, належного правового 

реагування на факти тиску на них, втручання в судову діяльність та інші 

протиправні посягання на правосуддя. За наявності підстав вважати, що 

відбувається посягання на незалежність судді щодо неупередженого 

вирішення судових справ, він повинен вжити заходів для припинення такого 

посягання та притягнення винних осіб до встановленої законом 

відповідальності
202

.  

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності 

суддів на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя. 

Незалежність присяжних забезпечується: передбаченою законом процедурою 

здійснення правосуддя; забороною, під загрозою юридичної відповідальності, 

будь-якого втручання в діяльність правосуддя; встановленим порядком 

відбору присяжних; недоторканністю присяжного; наданням за рахунок 

держави матеріального і соціального забезпечення присяжним. 

З кожним роком кількість кримінальних правопорушень, спрямованих 

на втручання в діяльність суддів та посягання на їх життя і майно зростає, що 

відображає наступна таблиця. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202 Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 13 червня 2007 р. «Про незалежність 

судової влади» // Офіційний сайт Верховного суду України. – Режим доступу: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/0506B1817273CAFFC32572FF00484EBD?OpenDocument&CollapseVie

w&RestrictToCategory=0506B1817273CAFFC32572FF00484EBD&Count=500&.  
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Таблиця 1. 

Кількість злочинів спрямованих на втручання в діяльність суддів 

та посягання на їх життя і майно
203

 

Вид злочину 2013 2014 2015 2016  

(9 місяців) 

Погроза або 

насильство щодо 

судді, народного 

засідателя чи 

присяжного 

(ст.377 КК 

України) 

15 27 27 22 

Втручання  в 

діяльність судових 

органів (ст. 376 КК 

України) 

21 44 81 43 

Умисне знищення 

або пошкодження 

майна судді, 

народного 

засідателя чи 

присяжного (ст. 

378 КК України) 

2 5 4 5 

Посягання на 1 4 3 0 

                                                           
203 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень - грудень 2013 року // Офіційний сайт 

Генеральної прокуратури України. – Режим доступу: 

http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820.; Єдиний звіт про кримінальні 

правопорушення за січень - грудень 2014 року // Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. – Режим 

доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820.; Єдиний звіт про кримінальні 

правопорушення за січень - грудень 2015 року // Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. – Режим 

доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820.; Єдиний звіт про кримінальні 

правопорушення за січень - вересень 2016 року // Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. – Режим 

доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=199415. 
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життя судді, 

народного 

засідателя чи 

присяжного у 

зв’язку з їх 

діяльністю, 

пов’язаною із 

здійсненням  

правосуддя (ст.379 

КК України) 

Під втручанням у діяльність судових органів потрібно вважати вплив на 

суддю та присяжного у будь-якій формі (прохання, вимога, вказівка, погроза, 

підкуп, насильство, критика судді в засобах масової інформації до вирішення 

справи у зв’язку з її розглядом тощо) з боку будь-якої особи з метою схилити 

його до вчинення чи невчинення певних процесуальних дій або ухвалення 

певного судового рішення. При цьому не має значення, за допомогою яких 

засобів, на якій стадії процесу та в діяльність суду якої інстанції здійснюється 

втручання. 

Незалежність присяжних гарантується їх недоторканністю. 

Недоторканність присяжного включає в себе недоторканність його особи, 

недоторканність займаних ним житлових і службових приміщень, особистих і 

службових транспортних засобів, які використовуються ним, належних йому 

документів, багажу та іншого майна, таємницю листування та іншої 

кореспонденції (телефонних переговорів, поштових, телеграфних, 

електронних та інших прийнятих і відправлених повідомлень). Присяжний, у 

тому числі після закінчення терміну його повноважень, не може бути 

притягнутий до будь-якої відповідальності за висловлену ним при здійсненні 

правосуддя думку і прийняте судом рішення. 

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм 



138 
  

відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються 

добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями 

Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного 

бюджету України
204

. 

Присяжному за час виконання ним обов'язків у суді виплачується 

винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з 

урахуванням фактично відпрацьованого часу. Виплата винагороди 

присяжному за час виконання ним обов'язків у суді здійснюється відповідним 

територіальним управлінням Державної судової адміністрації України за 

рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя на підставі 

письмової заяви присяжного. Територіальне управління Державної судової 

адміністрації України не пізніше наступного робочого дня після отримання 

заяви присяжного звертається до відповідного суду для отримання 

підтвердження виконання присяжним обов'язків у суді. Суд не пізніше трьох 

робочих днів з дня отримання звернення територіального управління 

Державної судової адміністрації України надає територіальному управлінню 

Державної судової адміністрації України довідку, підписану головуючим 

суддею у справі за участю присяжного, про виконання/невиконання 

присяжним обов'язків у суді із зазначенням фактично відпрацьованого часу на 

підставі табелю обліку робочого часу. Табель обліку робочого часу 

присяжного складається секретарем судового засідання на підставі відомостей 

журналу судового засідання за відповідний місяць, в якому відбувався розгляд 

справи за участю присяжного
205

. 

За обґрунтованим клопотанням присяжного щодо нього можуть 

застосовуватися заходи безпеки. Відповідно до цього на присяжних 

поширюється ст. 5 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

                                                           
204 Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати 

добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України №1506 від 11 жовтня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – 

№42. – ст. 1930. 

205 Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат, виплати добових присяжному за час 

виконання ним обов'язків у суді, затверджений Наказом Державної судової адміністрації України №198 від 

05.10.2016 року // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA16045.html. 
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правоохоронних органів» від 23.12.1993 року
206

, згідно з якою для 

убезпечення працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких 

родичів, недоторканності житла, а також збереження їх майна з урахуванням 

конкретних обставин можуть вживатися відповідно до законодавства такі 

заходи: а) особиста охорона, охорона житла і майна; б) видача зброї, засобів 

індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; в) встановлення 

телефону за місцем проживання; г) використання технічних засобів контролю 

і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне 

спостереження; д) тимчасове розміщення в місцях, що забезпечують безпеку; 

е) забезпечення конфіденційності даних про об’єкти захисту; є) переведення 

на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, зміна 

зовнішності, переселення в інше місце проживання. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» та ст. 22 Закону «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 

від 23.12.1993 року 
207

 у разі надходження письмової чи усної заяви особи, яка 

має право на державний захист, за наявності загрози життю, здоров’ю, житлу 

чи майну цієї особи або її близьких родичів голова суду або суд, у 

провадженні якого перебуває справа, зобов’язаний негайно прийняти 

постанову (ухвалу) про застосування заходів безпеки. У невідкладних 

випадках, коли згоду особи на її захист одержати неможливо, така постанова 

(ухвала) може бути винесена за ініціативою голови суду (суду) і за відсутності 

заяви з обов’язковим повідомленням про це особи, щодо якої прийнято 

рішення про її захист. У разі відмови такої особи від захисту потрібно 

керуватися ст. 17 вказаного Закону
208

.  

                                                           
206 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 

року № 3781-XII [станом на 01.03.2016 року] // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11. – ст. 50. 

207 Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України 

від 23.12.1993 року № 3782-XII  [станом на 01.03.2016 року] // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 

№11. – ст. 51. 

208 Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і 

правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві : Постанова Пленуму Верховного Суду 

України №10 від 18 червня 1999 року  // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2000. – №4. 
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При необхідності перевірити факти, на які посилається заявник, голова 

суду (суд) повинен не пізніше як у триденний строк здійснити перевірку та 

винести відповідну постанову (ухвалу). Про прийняте рішення заявник 

повідомляється в письмовій формі.  

Реальність загрози встановлюється в кожному окремому випадку 

виходячи з конкретних обставин з урахуванням як об’єктивного, так і 

суб’єктивного критеріїв (змісту, часу, способу, інтенсивності погрози, даних, 

що характеризують особу, яка її висловлює, стосунків останньої з особою, яка 

бере участь у судочинстві). Терміновість заходу безпеки означає негайне 

виконання постанови суду чи судді. Якщо при перевірці факт загрози не 

підтвердиться, голова суду (суд) виносить постанову (ухвалу) про відмову в 

застосуванні заходів безпеки, яка може бути оскаржена до суду вищого рівня. 

Така скарга розглядається головою зазначеного суду невідкладно. 

У п. 23 ст. 3 КПК дається визначення поняття «суддя», під яким 

розуміється - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду України, 

Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, 

міст Києва та Севастополя, районних, районних у містах, міських та 

міськрайонних судів, які відповідно до Конституції України на професійній 

основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний. І це є 

цілком справедливо, що сюди включено присяжного, оскільки відповідно до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжні під час розгляду і 

вирішення справ користуються повноваженнями судді, а також на них 

поширюються такі обов’язки судді: своєчасно, справедливо та безсторонньо 

розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням 

засад і правил судочинства; дотримуватися правил суддівської етики; 

виявляти повагу до учасників провадження; додержуватися присяги; не 

розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, 

в тому числі й таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання. 
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Розглянемо гарантії незалежності присяжних. Так відповідно до ст. 389 

КПК України, прокурору, обвинуваченому, потерпілому та іншим учасникам 

кримінального провадження протягом усього судового розгляду 

забороняється спілкуватися з присяжними інакше, ніж у порядку, 

передбаченому кримінальним процесуальним законом. У цій статті втілено 

конституційний принцип незалежності та недоторканності суддів. Згідно зі ст. 

126 Конституції України, вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. 

Це означає заборону щодо суддів будь-яких дій незалежно від форми їх 

прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань, 

юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних 

обов’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо. 

У рішенні Конституційного Суду України з цього приводу 

наголошується, що незалежність суддів (присяжних) полягає передусім у їхній 

самостійності, непов’язаності при здійсненні правосуддя будь-якими 

обставинами  та іншою, крім закону, волею
209

. 

Зазначений підхід щодо забезпечення незалежності присяжних 

закріплено також у Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, Основних принципах незалежності судових органів
210

, Європейській 

хартії «Про статус суддів»
211

, Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи 

«Незалежність, дієвість та роль суддів»
212

 та в низці інших міжнародних 

документів. 

Так, відповідно до п. 2 Основних принципів незалежності судових 

органів, судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі 

                                                           
209 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду 

України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини 

другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього 

статусу) № 19-рп/2004 від 1.12.2004 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – №6. 

210 Основні принципи незалежності судових органів. Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 

Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року // Юридичний вісник України. -  2002. – 

№40. 

211 Европейская хартия «О законе «О статусе судей»« от 10.07.1998 г. // Судова практика. – 2011. – 

№3. 

212 Рекомендація №(94)12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», ухвалена Комітетом Міністрів 

Ради Європи 13 жовтня 1994 р. // Юридичний вісник України. – 2002. – №40. 
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фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного 

впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-

якого боку і з будь-яких би то не було причин. А згідно п. d Рекомендацій 

КМРЄ «Незалежність, дієвість та роль суддів», судді повинні приймати свої 

рішення цілком незалежно і мати змогу діяти без обмежень, без 

неправомочного впливу, підбурення, тиску, погроз, неправомочного прямого 

чи непрямого втручання, незалежно, з чийого боку та з яких мотивів воно б не 

здійснювалось. У законі мають бути передбачені санкції проти осіб, які 

намагаються у такий спосіб впливати на суддів. Судді мають бути цілком 

вільними у винесенні неупередженого рішення у справі, яку вони 

розглядають, покладатись на своє внутрішнє переконання, власне тлумачення 

фактів та чинне законодавство. Судді не зобов’язані давати звіт щодо справ, 

які знаходяться в їх провадженні, ніякій особі, яка не належить до системи 

судової влади. 

Поширеною причиною відмови громадян від участі в суді присяжних є 

присутність у них страху, пов’язаного з виконанням таких функцій, та, на 

їхню думку, неминучість помсти за невигідний конкретним особам результат 

розгляду кримінального провадження, на що неодноразово зверталась увага 

науковців і юристів-практиків
213

. 

Реальне забезпечення гарантій незалежності та недоторканності 

присяжного має передбачати незалежність і недоторканність як від 

незаконного впливу на них зі сторони злочинних угруповань, інших 

зацікавлених осіб, а також і зі сторони різних державних, у тому числі 

правоохоронних структур. 

Проблема набуває особливої гостроти у зв’язку з виключною 

підсудністю суду присяжних справ про обвинувачення осіб у вчиненні 

особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді 

довічного позбавлення волі. Як правило, у таких кримінальних провадженнях 

                                                           
213 Спенс Дж. Настольная книга адвоката: искусство защиты в суде / Дж. Спенс. – М. : АСТ, 2009. – 

С. 115. (352 с.) 
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обвинувачені та їхні спільники, які перебувають на волі, відносяться до 

категорії осіб, що здатні до вжиття крайніх заходів, у тому числі всіма 

можливими способами можуть вдаватись до тиску, як психічного, так і 

фізичного характеру (погрози, побиття, викрадення родичів із погрозою їх 

вбивства, знищення майна тощо). У всіх подібних випадках присяжним, а в 

окремих випадках і їх родичам, загрожує серйозна небезпека. Очевидним є 

висновок, що за такої реально існуючої ситуації українське законодавство має 

передбачати спеціальні норми, які дозволяли б повною мірою гарантувати 

особисту, майнову захищеність і безпеку для близьких присяжних
214

, оскільки 

наявність лише кримінальної відповідальності за посягання на життя 

присяжного є недостатньою гарантією забезпечення їх прав. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» підставою для вжиття 

спеціальних заходів забезпечення безпеки присяжних, є дані, що свідчать про 

наявність реальної загрози їх життю, здоров’ю або майну. Поняття «реальна» 

загроза передбачає собою певні матеріальні наслідки для особи,але таке 

визначення підстав вжиття заходів безпеки унеможливлює превентивний 

аспект цієї категорії, а також випадки, коли для впливу на присяжного 

використовуються засоби психологічного впливу, що може виявитись у 

завуальованій формі: мовчазне слідування за особою, тривале перебування 

людей неприйнятної зовнішності біля будинку, в якому мешкає присяжний, 

підкидання під двері квартири або будинку трупів тварин або малюнків такого 

змісту, створення в колективі атмосфери ігнорування особи тощо. Такі форми 

впливу не містять у собі реальної загрози життю, здоров’ю, житлу й майну 

особи, але спрямовані на досягнення необхідної і бажаної мети – схилити 

особу до відмови сприяти правосуддю. До того ж заходи безпеки мають бути 

застосовані не лише за наявності реальної загрози, а й для попередження 

виникнення такої загрози. Таким чином, вплив зацікавлених осіб на 
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присяжних спрямований не лише на заподіяння останнім шкоди у будь-якому 

виді, а ґрунтується на досягненні головної мети – схилити їх до відмови 

сприяти правосуддю, припинити сприяння правосуддю або помститися за вже 

здійснене сприяння. Тобто вплив може бути вираженим у різних формах: і 

протиправних, і таких, які не містять у собі протиправності, вплив може бути 

виражений як прямо, так і завуальовано, але головним чинником виступає 

мета, з якою він здійснюється
215

. 

Отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози 

життю, здоров’ю, житлу й майну осіб, які мають право на забезпечення 

безпеки, може відбуватися як під час кримінального провадження, так і під 

час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Орган (підрозділ), що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність щодо осіб, які беруть участь або 

сприяють виявленню, попередженню, припиненню злочинів, повинен 

з’ясовувати наявність таких загроз, вчасно приймати рішення про 

застосування заходів безпеки. Перевірка даних, що свідчать про загрозу 

життю, здоров’ю, житлу й майну особам, які мають право на забезпечення 

безпеки, є обов’язковим елементом, що визначає якість отриманої інформації 

та можливість її подальшого використання. Якщо взяти до уваги такі наслідки 

процесу забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, як 

залучення значних сил і засобів, відволікання правоохоронців від 

повсякденних завдань, великі фінансові витрати, то якісній перевірці повинна 

приділятися значна увага
216

. 

Забезпечення особистої охорони осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві у разі виникнення реальної загрози їх життю та 

здоров’ю, раніше покладалось на спеціальний підрозділ міліції, створений для 

забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб,які 

                                                           
215 Карпов Н.С.,  Габро О.І.  Державний захист та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
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216 Тарасенко В. Є. До питання забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в 
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12-13.) 



145 
  

беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких 

родичів і для охорони установ судових експертиз
217

. Таким підрозділом був 

спеціальний підрозділ судової міліції «Грифон». Однак з прийняттям ЗУ «Про 

національну поліцію» підрозділи судової поліції були ліквідовані, а 

здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників суду та їх 

близьких родичі щодо суддів, працівників апарату суду та їх близьких родичів 

покладено на підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової 

адміністрації України, які так і не були створені, що призводить до фактичної 

відсутності режиму забезпечення безпеки суддів та присяжних. Новий закон 

«Про судоустрій і статус суддів» передбачив, що підтримання громадського 

порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону 

приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій 

щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, 

працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснює 

Служба судової охорони. Однак, оскільки даний орган, ще не створений, то 

тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень 

Служби судової охорони, виконання її функцій щодо державного 

забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, 

забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюється підрозділами 

Національної поліції України та Національної гвардії України.    

Згідно даних Державної судової адміністрації 407 судів (а це понад 50% їх 

загальної кількості) не охороняються взагалі, 230 судів (28,7%) охороняються 

тільки вдень, 5 судів (0,62%) - тільки вночі, і лише 159 (19%) судових органів 

підрозділу Національної поліції охороняють цілодобово
218

. 

Здійснення спеціальними підрозділами заходів безпеки щодо 

забезпечення особистої охорони осіб передбачає широкий спектр заходів: а) 
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218 Узагальнення фактів тиску на суддів у зв'язку із здійсненням правосуддя та втручання у 
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Запоріжжя) // Архів Галицького районного суду м. Львова. 
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прогнозування можливих методів і способів здійснення спроб нападів на 

особу, що охороняється; б) підтримання зв’язку з особою,взятою під 

державний захист, зокрема за допомогою технічних засобів, для своєчасного 

обміну інформацією стосовно графіка роботи, незапланованих переміщень, 

наявних погроз та конфліктів тощо; в) інформування особи, відносно якої 

застосовуються заходи особистої охорони, про повідомлення, що надійшли і 

пов’язані з можливою їй загрозою, вживати заходів до їх недопущення; г) 

обладнання у разі необхідності житла та майна осіб, взятих під державний 

захист, засобами протипожежної та охоронної сигналізації, відповідно до 

чинного законодавства; ґ) за поданням органів, які здійснюють заходи безпеки 

заміну номерів, квартирних телефонів і державних номерних знаків 

транспортних засобів, що їм належать, в порядку, передбаченому чинним 

законодавством
219

 . 

На думку Р.В. Тарасенка, часто трапляються випадки продовження 

заходів безпеки навіть після виконання судового рішення. За їхніми словами, 

найчастіше така ситуація обумовлена наступними причинами: 

- реальна загроза безпеці учасника кримінального судочинства 

продовжує існувати й після притягнення винного до кримінальної 

відповідальності та відбуття ним покарання внаслідок ряду причин (наявність 

спільників,організована злочинна діяльність тощо); 

- такий процесуальний документ як постанова про забезпечення безпеки 

не відміняється (скасовується) компетентною особою (слідчим, прокурором, 

суддею) після завершення процесу, тож правових підстав для припинення 

заходів безпеки не має
220

. 

Цікавим в плані захисту присяжних є досвід зарубіжних країн. Зокрема, 

КПК Франції виділяє дві основні категорії суб’єктів кримінально-

                                                           
219 Гогусь О. В. Розвиток законодавства про безпеку суб’єктів кримінального судочинства як один із 
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220 Тарасенко Р. В. Про «негласну” стадію кримінального провадження: у контексті питання 
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процесуальних відносин, до яких може застосовуватися державна програма 

захисту учасників кримінального судочинства: 

 посадові особи системи правосуддя (магістрат, присяжний, арбітр, 

перекладач, експерт, адвокат однієї з сторін та ін.): 

 потерпілий, свідок. 

Кримінально-процесуальне законодавство Франції містить норми, що 

гарантують захист учасників кримінального судочинства. Зокрема, до них 

можна віднести: можливість взяття підозрюваного, обвинуваченого під варту 

з метою виключити з його боку тиск на учасників провадження, заборона 

контактів між особами, визначеними слідчим; проведення закритого судового 

засідання; збереження в таємниці даних про місце проживання особи, до якої 

застосовуються заходи безпеки. 

З метою забезпечення безпеки присяжних, КПК Франції дозволяє їм, 

вказувати не свою домашню адресу, а адресу найближчого комісаріату або 

бригади жандармерії
221

.  

Таким чином, вважаємо, що важливою передумовою запровадження 

ефективної моделі суду присяжних в сучасних умовах є забезпечення реальної 

незалежності суду присяжних, створення державної програми забезпечення 

безпеки присяжних у кримінальному провадженні.  

                                                           
221 Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства (на примере США, Канады, 

Франции, Великобритании, Испании, Австралии) // под. общей редакцией П.А. Важева. – М., 2014. – С. 8-9. 

(16 с.) 
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Висновки до Розділу 2 

1.  Питання присяжним в ході їх відбору для розгляду конкретної справи 

доцільно задавати у такому порядку: а) спрямовані на з’ясування формальних 

підстав відводу; б) спрямовані на з’ясування підстав самовідводу; в) 

спрямовані на з’ясування упередженості у зв’язку з винуватістю 

обвинуваченого чи характером кримінального провадження.  

Такі запитання мають бути сформульовані в простих і зрозумілих 

людям різного інтелектуального рівня виразах. Слід передбачити таку форму 

звернення до присяжних, щоб кожен з них сприймав питання як таке, що 

задається йому особисто. 

2. Процедуру добору присяжних можна поділити на наступні етапи: 

вступне слово головуючого судді; роз’яснення учасникам прав та обов’язків 

присяжних (зокрема на самовідвід); мотивовані відводи присяжних;  

затвердження присяжних. 

3. У резонансних кримінальних провадженнях доцільно було б 

з’ясовувати у присяжних ступінь і характер їх поінформованості про 

обставини кримінального провадження, яке вони будуть розглядати. Проте 

навіть при отриманні позитивних відповідей безумовно заявляти відвід з 

причини упередженості кандидата у присяжні, як видається, не зовсім буде 

правильно. Основним критерієм, повинно бути те, щоб склад присяжних 

становили неупереджені особи, а не необізнані або безініціативні присяжні. 

4. Зі змісту ч. 3 ст. 388 КПК незрозуміло, чи підписує присяжний текст 

принесеної ним присяги. Вважаємо, що текст присяги він повинен обов’язково 

підписати, що свідчитиме не тільки про оголошення ним тексту присяги, але і 

усвідомлення її змісту. Підписані основними та запасними присяжними 

тексти присяг повинні бути додані до матеріалів кримінального провадження.  
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5. Перелік у законі підстав для усунення присяжного не є вичерпним. 

Таким шляхом іде й судова практика застосування підстав для усунення 

присяжного. Правильною в сучасних умовах, видається практика усунення 

присяжного у випадку  його мобілізації та участі в антитерористичній 

операції.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Процесуальний статус присяжного: права, обов’язки, компетенція. 

У теоретичному аспекті правовий статус - це сукупність прав і 

обов'язків фізичних та юридичних осіб
222

. Таким чином, статус присяжного 

становить собою систему прав і обов’язків, що дозволяє йому здійснювати 

функцію правосуддя.  

Потрібно чітко розмежовувати поняття «кандидата у присяжні» і 

«присяжного», які мають різний правовий статус. Кандидатом у присяжні 

особа стає з моменту внесення її до списку кандидатів у присяжні. Ця особа 

перестає бути кандидатом у присяжні і набуває статусу присяжного з моменту 

складення нею присяги (ст. 388 КПК України). Саме з цього моменту така 

особа стає суб’єктом відповідних прав, обов’язків, повноважень і 

відповідальності присяжного, на неї також розповсюджуються передбачені 

законом гарантії здійснення функції правосуддя (за аналогією, згідно до ст. 57 

ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» особа, призначена на посаду судді, 

набуває повноважень судді після складення присяги судді). 

Стосовно моменту закінчення повноважень присяжного, то вони 

припиняються, за загальним правилом, з моменту оголошення судового 

рішення ухваленого за його участю. Виняток становлять випадки, коли: (а) 

суд за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального 

провадження виправляє допущені в судовому рішенні цього суду описки, 

арифметичні помилки  (ст. 379 КПК України), а також (б) суд за заявою 

учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення 

ухвалою роз’яснює своє рішення (ст. 380 КПК України). Виходячи із 

                                                           
222 Великий енциклопедичний юридичний словник. - Т. 5 / за ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Юрид. 

думка, 2003. - С. 44. 
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буквального тлумачення вказаних норм, зазначені процесуальні рішення 

повинні постановлюватися всім складом суду
223

. 

Беручи участь у судовому провадженні, присяжний є суб’єктом 

судового провадження і тому наділяється законом також комплексом 

процесуальних прав і обов’язків
224

.  

Відповідно до ч. 1 ст. 386 КПК України присяжний в ході відправлення 

правосуддя має право: 

1) брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому 

засіданні; 

2) робити нотатки під час судового засідання; 

3) з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, 

потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються; 

4) просити головуючого роз’яснити норми закону, що підлягають 

застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни і поняття, зміст 

оголошених у судовому засіданні документів, ознаки злочину, у вчиненні 

якого обвинувачується особа. 

Перелік цих прав, як слушно зазначає А.Г. Маланюк є невичерпним, і 

додатково можна виділити: право заявити про наявність обставин, що 

виключають його участь у судовому розгляді (ч. 2 ст. 387 КПК), чи дати 

пояснення щодо обставин, у зв’язку з якими присяжному було заявлено відвід 

(ч. 3 ст. 81 КПК); право на одержання доступу до матеріалів, що містять 

відомості, які складають державну таємницю, у зв’язку з виконанням 

покладених на них обов’язків (ч. 3 ст. 517 КПК) та інші
225

. Крім вказаних 

процесуальних прав, присяжний також має право викласти письмово окрему 

думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до 

                                                           
223 Солодков   А. А. Теоретичні основи та практика здійснення провадження в суді присяжних в 

Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Солодков Андрій Андрійович. - Харків, 2015. – С. 79-81. 

224 Шувальська Л.Р.  Особливості правового статусу присяжного як суб’єкта кримінального 

судочинства України // Наше право.   – 2015. – №6. – С. 166. (С. 162-169.) 

225 Маланюк А. Право присяжного на участь у вирішенні правових питань у кримінальному 

провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІ звітної науково-

практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. – Ч. 2. – Львів:  Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 233. (С. 233-236.) 
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матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення (ч. 4 ст. 391 КПК 

України). 

Одним з основних прав присяжного є право брати участь у дослідженні 

всіх відомостей та доказів про обставини кримінального правопорушення у 

судовому засіданні. Це право проявляється у можливості присяжного на стадії 

судового розгляду з’ясовувати обставини, що відповідно до ст. 91 КПК 

підлягають доказуванню, а саме: 1) подію кримінального правопорушення 

(час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 

правопорушення);  2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які 

впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 

характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують 

покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою 

закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для 

звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які 

підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній 

конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) 

для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, 

фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом 

кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним 

обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи 

знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є 

підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру, якщо йдеться про таке кримінальне провадження. 

Також присяжний згідно зі ст. 94 цього Кодексу за своїм внутрішнім 

переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому 



153 
  

дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, 

оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості й взаємозв’язку 

для прийняття відповідного процесуального рішення.  

Право присяжного робити нотатки під час судового засідання випливає 

зі змісту принципу гласності та відкритості судового провадження та його 

фіксування технічними засобами. Частина 6 ст. 27 КПК закріплює положення 

про те, що кожен, хто присутній у залі судового засідання, може вести 

стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписувальні 

пристрої. Крім того, право робити нотатки обумовлено тим, що присяжні, які 

відрізняються один від одного фахом і рівнем освіти, індивідуальними 

здібностями, не можуть всі однаково утримувати в пам’яті обсяжну і складну 

для сприйняття інформацію, але мають всебічно нею оперувати під час 

обговорення справи та прийняття рішення
226

.   

Не можна погодитися з думкою, що для забезпечення нерозголошення 

відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та 

процесуальних дій, що здійснювалися під час нього, і стали відомі 

присяжному у зв’язку з виконанням його обов’язків, нотатки після засідання 

суду мають бути передані головуючому для їх знищення або збереження, 

якщо засідання буде тривати
227

. Вважаємо, що запровадження такої новели 

буде нівелювати незалежність присяжного, оскільки в нотатках можуть бути 

власні думки присяжного щодо винності обвинуваченого, можливого 

покарання та інші, а тому ознайомлення головуючого з такими нотатками, 

надасть останньому можливість впливати на присяжного в потрібному руслі. 

Право з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, 

потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються, створює 

можливості  присяжному ставити запитання, спрямовані на отримання 

                                                           
226 Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 

2012 року/ за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – С. 694. 

227 Щерба В.М. Кримінальне провадження в суді присяжних: порівняльно-правове дослідження. - 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Вікторія Миколаївна Щерба. – 

К.,2015. – С. 83.   
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додаткової інформації про обставини, яким допитувана особа не надала 

значення, про які забули розповісти або не хотіла про них говорити; 

запитання, які спрямовані на уточнення, деталізацію окремих фактів, 

викладених допитуваною особою не конкретно, у загальній формі; запитання, 

які викликають у допитуваної особи асоціації і допомагають їй згадати окремі 

факти, відновити в пам’яті забуті події, контрольні запитання – це запитання 

для перевірки правильності інформації, що повідомляється особою. У цьому 

випадку присяжний запитує про джерела, з яких допитувана особа одержала 

відомості, про час і обставини, за яких особа сприймала певну подію, хто 

може підтвердити показання. 

Присяжний наділений правом просити головуючого роз’яснити норми 

закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні 

терміни і поняття, зміст оголошених у судовому засіданні документів, ознаки 

злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа. Законодавець закріпив це 

право з урахуванням того, що присяжним може бути пересічний громадянин 

України, яких не матиме юридичної освіти і відповідних знань у галузі 

юриспруденції. Однак варто погодитися з думкою, що головуючий суддя 

може виявитися зацікавленим в певному результаті розгляду кримінального 

провадження і його консультації можуть бути не цілком об’єктивними і 

коректними
228

. Тому видається доцільним, надати присяжним право звернення 

за консультацією з правових питань також до незалежних фахівців. 

Зазначені процесуальні права не поширюються на запасних присяжних, 

які відповідно до ч. 10 ст. 387 КПК України під час судового засідання мають 

постійно перебувати на відведених їм місцях і до ухвалення вироку можуть 

бути включені до складу основних присяжних у разі неможливості кого-

небудь з основних присяжних продовжувати участь в судовому розгляді. У 

випадку залучення запасного присяжного до складу основних присяжних 

                                                           
228 Быков В.М., Митрофанова Е.Н. О расширении прав присяжных заседателей // Российская 

юстиция. – 2009. – №3. – С. 32. 
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права, закріплені у ч. 1 ст. 386 КПК України, стають елементом 

процесуального статусу цього присяжного
229

.  

Обов’язки присяжного, як частина його процесуального статусу, були 

розглянуті нами в ході дослідження підстав усунення присяжного від 

подальшої участі в судовому розгляді, тому в даному підрозділі вони не 

досліджувалися. 

Таким чином, вважаємо, що під правовим статусом присяжного 

потрібно розуміти юридично закріплене становище громадянина, включеного 

до списку кандидатів у присяжні і залученого в установленому законом 

порядку до участі в розгляді судом кримінального провадження відповідно до 

процедури формування колегії присяжних, що реалізується за допомогою 

наданих КПК України та іншими законами прав і покладених на нього 

обов’язків. 

 

3.2. Реалізація присяжними свого кримінально-процесуального статусу 

під час судового розгляду  

3.2.1. Участь присяжних у прийнятті проміжних процесуальних рішень 

під час судового розгляду. 

Обсяг і характер повноважень присяжних визначено ч. 2 ст. 383 КПК 

України – усі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім тих, що 

передбачені ч. 3 ст. 331 КПК, судді і присяжні вирішують спільно. Таким 

чином, єдиним винятком порівняно із повноваженнями судді є вирішення 

питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до 

спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта 

чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. Слід звернути увагу, що відповідно до закону питання 

про доцільність продовження тримання обвинуваченого під вартою під час 
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здійснення судового провадження судом присяжних вирішує головуючий 

самостійно. 

Як зазначає А.А. Солодков, вказаний виняток стосовно повноважень 

присяжних, може бути пояснено тим, що вирішення даного питання потребує 

застосування юридичних знань і оцінки правозастосовниками низки обставин, 

що у сукупності надають змогу прийняти законне, обґрунтоване та 

справедливе рішення стосовно продовження строку застосування даного 

запобіжного заходу. Відповідне судове рішення має містити як чітке 

визначення законодавчих підстав для продовження строку тримання під 

вартою обвинуваченого, так і дослідження та обґрунтування достовірності 

обраних підстав у контексті конкретних фактичних обставин вчинення 

злочину, врахування особи винного та інших обставин (ризиків, наведених у 

ч. 1 ст. 177 КПК України). На момент прийняття такого рішення присяжні 

поки що не обізнані із обставинами вчиненого злочину та доказами, якими 

підтверджується обвинувачення і обґрунтовується застосування саме 

тримання під вартою, а тому, не будучи професійними юристами, вони не 

можуть адекватно оцінити наявність підстав для вирішення питання про 

доцільність продовження тримання обвинуваченого під вартою, що має бути 

здійснено до спливу двомісячного строку застосування цього запобіжного 

заходу
230

. Однак більш слушною видається аргументація А.Г. Маланюка, який 

зазначає, що необхідність знань права і наявність юридичних навиків (оцінки 

ступеня ризику вчинення дій, на запобігання яких спрямований даний 

запобіжний захід) для вирішення цього питання є дійсно ключовим. Але 

навряд чи буде неприйнятним обмеженість закону щодо участі присяжних 

лише питання про доцільність продовження тримання під вартою. А що, для 

вирішення питання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, чи, 
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скажімо, домашнього арешту або застави, юридичних знань та обізнаності у 

присяжного буде достатньо!?
231

 

За результатами опитування суддів щодо того, чи повинні присяжні 

разом з суддею розглядати питання факту і права, і приймати спільне рішення 

думки респондентів розділилися фактично порівну. Так, 47,8% респондентів 

вважають, що  присяжні повинні разом з суддею розглядати питання факту і 

права, а 52,2% проти цієї позиції. 

Таким чином, однією з процесуальних особливостей провадження у суді 

присяжних є те, що питання доцільності продовження тримання 

обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження 

до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру чи з дня застосування судом до 

обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 3 ст. 

331 КПК) вирішується головуючим. Однак у судовій практиці ця норма 

фактично не дотримується. Доказом цього є судова практика. Так, 

Святошинським районним судом м. Києва повним складом суду присяжних 

було розглянуто питання про: продовження двом обвинуваченим запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою
232

; скасування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченого
233

; продовження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
234

; продовження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
235

, продовження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
236

, продовження 
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запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
237

 продовження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
238

. 

Слушною щодо цього видається думка І.В. Гловюк про те, що викликає 

сумнів логічність самої норми, адже обрати запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою може суд у повному складі, а вирішити питання про 

обґрунтованість його продовження - лише головуючий
239

. 

Застосування у кримінальному провадженні заходів процесуального 

примусу дозволено лише в порядку і з підстав, що прямо передбачені у законі. 

Як наслідок, обмеження в залученні присяжних до вирішення цих питань 

повинно обумовлюватись, прямою забороною розширеного тлумачення 

правових норм (умов, підстав), а також неможливістю прийняття такого 

рішення лише з огляду на емоційну складову (внутрішнє переконання). Адже, 

суддя на відміну від присяжного сприймає заходи процесуального примусу не 

як кару за неналежну поведінку, а як передбачений законом спосіб 

запобігання негативним наслідкам для кримінального провадження. Окрім 

цього, враховується не лише сукупність встановлених судом обставин, але й 

правовий досвід оцінки настання можливого ризику та вибору адекватного 

йому заходу примусу, якого у присяжних просто немає. Визначаючи суб’єкта 

вирішення цього питання, необхідно враховувати декілька процесуальних 

аспектів. Насамперед, необхідність викладення рішення у формі окремого 

процесуального документу, що потребує видалення суду до нарадчої кімнати. 

Друге, наявність у складі суду відразу двох суддів, які мають необхідну 

кваліфікацію та рівень правових знань. Третє, перебування в нарадчій кімнаті 

всього складу суду, тобто присяжних в тому числі. Виходячи з зазначеного, 

модель діяльності суду мала б бути наступною. Рішення про застосування 
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заходу процесуального примусу приймається у нарадчій кімнаті спільно 

двома суддями, що входять до складу суду. Присяжні можуть висловити свої 

міркування, але участі у прийнятті рішення не беруть, за винятком випадку, 

коли судді не можуть дійти до спільного рішення. У такому разі, висловлені 

суддями дві позиції ставляться на голосування всьому складу суду, а рішення 

приймається простою більшістю голосів
240

. 

В подальшому, до закінчення судового провадження алгоритм 

вирішення питання про доцільність продовження тримання обвинуваченого 

під вартою під час здійснення судового провадження судом присяжних 

залишається незмінним – головуючий зобов’язаний щоразу розглядати це 

питання перед настанням строку закінчення дії відповідної ухвали (ч. 3 ст. 331 

КПК України). В зв’язку з цим, вважаємо, що потрібно розширити сферу 

участі присяжних в ході застосування заходів процесуального примусу, 

зокрема надавши присяжним право брати участь у всіх питаннях, що 

стосуються обрання, зміни, продовження та скасування запобіжних заходів. 

Варто погодитись з думкою,  що залучення присяжних до вирішення 

правових питань повинно здійснюватись виважено. Дійсність така, що за КПК 

України присяжні разом із суддями складають єдину колегію, тому й 

цілковито усунути їх від вирішення правових питань не вдасться. Але й 

правові питання є різними за своєю спрямованістю. Про усвідомлення цього 

законодавцем свідчить все та ж ч. 3 ст. 331 КПК України. Отож, поточні 

правові питання, які виникають та вирішуються в ході судового провадження, 

можуть бути поділені на декілька груп: 

– питання, пов’язані із належною організацією судового розгляду 

(зокрема: залучення чи заміна учасника судового провадження; відкладення 

судового засідання; визначення порядку дослідження доказів, визначення 

порядку виступів учасників судового провадження у судових дебатах); 
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– питання пов’язані із застосуванням, зміною чи скасуванням заходів 

процесуального примусу (заходів забезпечення кримінального провадження, 

за винятком тих, що стосуються одержання доказів у кримінальному 

провадженні; звернення застави у дохід держави; видалення особи із залу 

судового засідання; поміщення неповнолітнього у приймальник-

розподільник); 

– питання, пов’язані з доказовою діяльністю щодо встановлення 

обставин кримінального провадження (судовий виклик за клопотанням 

учасника; тимчасовий доступ до речей і документів; витребування певних 

речей чи документів; призначення експертизи, направлення судового 

доручення; вирішення питання про допустимість доказу). 

Тому можна погодитися з думкою, що без жодних втрат для належної 

організації судового розгляду вирішення згаданих організаційних питань 

можна було б віднести до повноважень головуючого, що в цілому 

узгоджується з його процесуальними повноваженнями, визначеними у ст. 321 

КПК
241

. 

Типовим в ході розгляду справи судом присяжних є заявлення стороною 

захисту клопотань про відвід когось з присяжних або всього складу суду 

присяжних.  При цьому всупереч вимогам ч. 4 ст. 80 КПК України заяви про 

відвід під час судового провадження подаються не до початку судового 

розгляду, а безпосередньо в його ході з надуманих підстав, з метою 

затягування судового розгляду. Відповідно до правил ст. 81 КПК України у 

разі заявлення відводу одному, кільком або всім суддям чи присяжним, які 

здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад 

суду.  

Наприклад, в судовому засіданні, було подано заяви обвинувачених та 

їх захисників про відвід всьому складу суду присяжних, так як, на їх думку, 
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суд присяжних є упередженим та займає обвинувальний ухил, порушує право 

на захист, допускає інші процесуальні порушення кримінально-

процесуального закону.  Однак, як вбачається, з підстав, викладених в заявах 

обвинувачених та їх захисників, а також матеріалів кримінального 

провадження обвинуваченими та їх захисниками не наведено обставин, що 

виключають участь всього складу суду в кримінальному провадженні, які 

передбачені ст. 75 КПК України. Суд присяжних правомірно зробив висновок, 

що такі дії обвинувачених та захисників свідчать про їх намагання затягнути 

процес розгляду провадження, що може призвести до порушення розумних 

строків розгляду справи і відмовив у задоволенні заяв про відвід
242

.  

Ще одним способом затягування розгляду справи в суді присяжних є 

неявка захисників у судові засідання без поважних причин.  Судова практика 

правильно вирішує це питання шляхом призначення захисника для 

проведення окремих процесуальних дій. Так, судове засідання було 

призначене для розгляду на 14 жовтня 2014 р. Однак у судове засідання не 

з’явився захисник обвинуваченого.  Про судове засідання він був належним 

чином повідомлений під час судового засідання під звукозапис, хоча писати 

розписку відмовився. У судове засідання 14.10.2014 р. адвокат не прибув. 

Ніяких клопотань про відкладення судового засідання з належним 

підтвердженням до суду не надав. У зв’язку з цим, обвинуваченому  було 

надано 24 години на запрошення іншого захисника самостійно. У 

телефонному режимі 14.10.2014 р. адвоката обвинуваченого було  

повідомлено про явку в судове засідання на 15.10.2014 р.  Однак 15.10.2014 р. 

адвокат у судове засідання не з’явився,  а обвинувачений протягом 24 годин 

іншого захисника не залучив
243

.   

Відповідно до положень ст. 53 ч.1 КПК України суд залучає захисника 

для проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаченому ст. 49  

                                                           
242 Ухвала Святошинського районного суд м. Києва від 23.10.2014 року у справі №759/18983/13-к // 

Єдиний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41033177.     

243 Ухвала Святошинського районного суд м. Києва від 15.10.2014 року у справі №1-кп/759/58/14 // 

Єдиний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41072520.     
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КПК України, виключно у невідкладних випадках, коли є потреба у 

проведенні невідкладної процесуальної дії за участю захисника, а завчасно 

повідомлений захисник не може з’явитися до судового засідання. 

Враховуючи, що  в даному кримінальному провадженні, потерпілий у 

судовому засіданні змінив свої покази та після 21.10.2014 р. він був 

етапований до місць відбування покарання, дослідження відеозапису його 

допиту у слідчого судді та допиту свідків було невідкладною процесуальною 

дією. 

Тож у наведеному випадку суд присяжних прийняв правильне рішення 

щодо необхідності залучення захисника з числа адвокатів Київського міського 

центру безоплатної вторинної правової допомоги для здійснення захисту 

обвинуваченого в ході проведення окремої процесуальної дії.  

 

3.2.2. Участь присяжних у дослідженні доказів під час судового розгляду. 

На думку Г. Гроса, враховуючи той факт, що присяжні, будучи людьми 

не компетентними в юридичних питаннях, слідчому з метою уникнення 

можливого неправильного тлумачення присяжними доказів у суді, а також 

визнання їх недопустимими потрібно пам’ятати, що вони «досить ретельно 

вникають в досудове розслідування, прийоми і способи, які застосовував 

слідчий, і при цьому намагаються з’ясувати, чи заслуговує слідчий на довіру 

чи ні. Результат, звичайно, виходить відповідно до ступеня компетентності та 

кваліфікованості слідчого. Будь-яка неістотна неточність, абсолютно незначне 

протиріччя, невелика помилка, яку виявив присяжний на досудовому 

розслідуванні, є підставою для того, щоб слідчий втратив довіру. Присяжний 

буде вважати усе розслідування недостовірним та винесе виправдувальний 

вердикт, хоча б судовий розгляд і встановив вагомі докази вини 

обвинуваченого. Тому, пам’ятаючи про це, слідчий кожен акт досудового 

розслідування, який може бути оголошений в суді (протоколи огляду, 

освідування, допиту свідків і т.п.), повинен складати просто, ясно і зрозуміло, 

показання свідків, особливо слова третіх осіб, передані свідком, повинні бути 
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записані в протоколі дослівно, у власних висловлюваннях, причому потрібно 

переконати свідка, щоб він давав показання в точності, як було насправді. З 

тієї ж причини слідчий повинен уникати у таких справах будь-якої помилки 

навіть в дрібницях: хто-небудь з присяжних зверне на неї увагу, і доля всієї 

справи буде поставлена в залежність від цього незначного промаху»
244

.  

Залежно від того, яка модель суду присяжних існує в державі класична 

чи шефенська, відрізняються й особливості дослідження доказів в суді 

присяжних. Оскільки існуюча в КПК України модель суду присяжних не 

встановлює жодних особливостей дослідження доказів судом присяжних, 

варто дослідити можливі шляхи вдосконалення дослідження доказів в 

українському суді присяжних, враховуючи зарубіжний досвід доказування в 

суді присяжних та з поправкою на особливості формування та 

функціонування суду присяжних в Україні. .  

У кримінально-процесуальному праві, як відомо, історично 

сформувалися дві теорії розподілу компетенції між присяжними і головуючим 

суддею. Перша теорія, загальновідома і найбільш поширена, полягає в тому, 

що судді вирішують питання права, а присяжні - питання факту (de jure 

respondent judices, de facto juratores). 

У 1860-х рр. теорія факту і права піддалася серйозній критиці в 

німецькій літературі. Правники Ю. Глазер, Р. Гнейст, Р. Гейнце, К. Бар, 

Г. Мейер доводили її невідповідність завданням правосуддя та сутності 

інституту присяжних. В результаті була запропонована інша теорія, що 

отримала панування в німецькому законодавстві того періоду, - «вини та 

покарання». Відповідно до неї присяжні вирішують питання про винність в 

повному обсязі як з фактичної, так і з правової сторони, а коронні судді 

застосовують до визнаної винуватості передбачене покарання і водночас  

вирішують процесуальні питання, що виникають під час розгляду справи
245

. 

                                                           
244 Ганс Гросс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – М., 2002. – 

С. 62-64. 

245 Насонов С.А., Ярош С.М. Вердикт присяжных заседателей. – М., 2003. – С. 61 - 62. 
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Основні аргументи прихильників теорії «вини та покарання» зводяться 

до наступного: 

1) питання про винність підсудного не може бути віднесено тільки до 

фактичних питань, оскільки являє собою результат морально-правової оцінки 

присяжними діяння підсудного, яке вони визнали доведеним; 

2) у багатьох випадках поділ на факт і право просто неможливий: 

чимало таких злочинів, де не можна міркувати про факт, без використання 

правових знань, або ж, навпаки, не можна визнати вину без можливості повно 

вникнути в фактичну сторону справи
246

. 

Варто погодитися з думкою, що вимога чіткого розмежування питань 

факту від питань права практично нездійсненна навіть у класичному суді 

присяжних. Візьмемо основну тріаду питань, які підлягають вирішенню 

колегією присяжних. Кожне з поставлених питань є одночасно і питанням 

факту, і питанням права. Що таке «відповідне діяння», як не конкретний 

злочин, передбачений законом,  і як вирішити: «чи мало воно місце» і «вчинив 

його обвинувачений» якщо не шляхом зіставлення скоєного з ознаками 

конкретного складу злочину?
247

 

Слушно з цього приводу зазначає С.О. Пашин, що визнаючи за 

присяжними роль встановлювачів фактів, Верховний Суд Росії забирає у них 

право встановлювати важливі для справи юридичні факти. Звідси виникають 

парадоксальні заборони на постановку перед присяжними питань про наміри 

підсудного, про мотиви його дій, про стан афекту, а також практика 

розчленування питань про винність на складові, з яких одні вирішуються 

присяжними, а інші суддею на власний розсуд. В результаті подібних 

маніпуляцій вирок суду за участю присяжних  є химерним симбіозом думки 

                                                           
246 Муравьев Н.В. Из прошлой деятельности. – СПб., 1900. – Т. 1. – С. 221; Гуэ-Глунек. О суде 

присяжных. – СПб., 1865. – С. 27 - 28; Щегловитов И.О. О постановке вопросов на суде присяжных // Юрид. 

вестник. Издание Моск. юрид. общества. – 1888. – №5. – С. 52.; Карнозова Л.М. Уголовная юстиция и 

гражданское общество. Опыт парадигмального анализа. – М., 2010. – С. 333.  

247 Борзенков Г.Н. Суд присяжных и уголовный закон // Вестник МГУ. Серия «Право». – 1994. – №4. 

– С. 36. 
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присяжних про факти, які їх змушують встановлювати в термінології 

«винуватості» і думки судді про винуватість
248

. 

Проблема меж судового розгляду в суді присяжних була характерна і 

для дореволюційного суду присяжних в Російській імперії. Відповідно до ст. 

760 Статуту кримінального судочинства «... в справах, що розглядаються за 

участю присяжних, пропоновані їм питання викладаються в загальновживаних 

виразах, за істотними ознаками злочину і винуватості підсудного, а не у 

вигляді прийнятих в законі термінів». В результаті, як відзначав С. Хрулєв, 

така вимога закону і касаційної практики призвела до того, що багато 

загальнозрозумілих визначень і термінів були вигнані з практики судів і 

замінені висловами хоча і «загальновживаними», але не всім зрозумілими 

(наприклад, слова «крадіжка», «вкрав», «зґвалтував» замінялися висловами 

«таємне викрадення», «таємно викрав», «вступив в статеві зносини проти її 

волі, не зважаючи на її опір»)
249

. 

Таким чином, вважаємо правильним підхід українського законодавця 

щодо закріплення єдиної спільної колегії професійних суддів та присяжних, 

які разом досліджують як питання факту так і прав. Така модель цілком 

вписується в європейську континентальну  модель кримінального процесу та в 

сучасних умовах із врахуванням попередніх наших пропозицій щодо 

вдосконалення суду присяжних дозволить забезпечити належну участь народу  

у відправлені правосуддя у кримінальних провадженнях. 

Важливу групу питань, що вирішуються судом, складають питання, 

пов’язані з забезпеченням та дослідженням доказів в ході судового розгляду. 

Складність вирішення цих питань у суді за участю присяжних обумовлена 

тим, що від участі присяжних у судовій процедурі доказування залежить і 

ефективність виконання ними своєї функції, але, водночас, сама ця процедура 

має форму певного правозастосовного рішення. Закон визначає умови і 

підстави для прийняття будь-якого процесуального рішення. Наприклад, 

                                                           
248 Пашин С.А. Становление правосудия. – М.: Р. Валент, 2011. – С. 272 - 273. 

249 Хрулев С. Суд присяжных: Очерк деятельности судов и судебных порядков. – СПб., 1886. – С. 
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обмежене волевиявлення суду щодо призначення судових експертиз (ст. 332 

КПК) та формулювання питань, що ставляться на вирішення експерта (ч. 1 ст. 

242 КПК). З іншої сторони, правові питання, пов’язані з доказуванням, мають 

безпосередній зв’язок з формуванням у присяжних внутрішнього переконання 

щодо обставин кримінального провадження. 

Дуалістичний характер цих питань змушує підходити диференційовано 

до процедури їх вирішення. Присяжні повинні бути на рівних із суддями 

допущені до їх вирішення. Проте, беручи до уваги, що існує й правова 

сторона питання, серед більшості зі складу суду, яка приймає відповідне 

рішення, повинен бути хоча б один голос судді. Водночас, було б 

виправданим приймати рішення про вчинення певної процесуальної дії у суді 

за клопотанням сторони захисту більшістю голосів без урахування правового 

статусу членів судової колегії. В такому випадку, для прийняття рішення буде 

достатньо голосів трьох присяжних, а головуючий буде зобов’язаний надати 

їм допомогу у складанні такого процесуального рішення
250

. 

Варто погодитись з думкою, що насправді присяжні керуються в своїх 

рішеннях не сухою буквою закону, а своїм емоційно-оціночним ставленням до 

самого злочину, до обвинуваченого, до потерпілого, до сторони 

обвинувачення і сторони захисту і, нарешті, до головуючого судді
251

. 

Судовий розгляд дає основний матеріал присяжним для формування 

внутрішнього переконання у справі. Думка присяжних про доведеність події 

злочину, про винуватість (або невинуватість) у його вчиненні обвинуваченим 

має формуватися в ході судового розгляду. Якщо ця стадія добре організована 

головуючим, якщо сторони вміло представляють докази, досліджують їх, то в 

свідомості присяжних складається цілісна картина скоєного злочину, або ж 

навпаки, судовий розгляд руйнує обвинувачення, переконує присяжних в 

                                                           
250 Маланюк А. Право присяжного на участь у вирішенні правових питань у кримінальному 

провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІ звітної науково-
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251 Брижак З.И. Психологические основы доказывания в суде с участием присяжных заседателей // 

Юридическая психология. – 2014. – №3. – С. 32.  
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невинуватості підсудного. Саме в цій стадії, коли перед присяжними 

проходить низка доказів, різних за змістом, значенням, що свідчать на користь 

підсудного і проти нього, складається об’єктивна та неупереджена думка 

присяжних
252

. 

Роль головуючого судді полягає в керуванні ходом судового розгляду. 

Він дає присяжним можливість скористатися всіма законнми засобами для 

ґрунтовного і об’єктивного розгляду справи, на їхнє прохання в простих і 

зрозумілих для присяжних словах дає пояснення того, що відбувається в ході 

судового розгляду. Дотримуючись неупередженості, головуючий суддя 

створює умови для змагальності сторін, їх рівноправної участі в процесі, 

спрямовуючи судовий розгляд на забезпечення зясування всіх обставин 

справи. Влада головуючого поширюється на всіх осіб, які беруть участь в 

судовому розгляді, якщо вони ухиляються від передбаченого законом способу 

дій, в тому числі і на прокурора. 

Судовий розгляд в суді присяжних починається з оголошення 

прокурором короткого викладу обвинувального акта, якщо учасники судового 

провадження не заявили клопотання про оголошення обвинувального акта в 

повному обсязі. Закон забороняє державному обвинувачу згадувати про факти 

які стосуються судимостей обвинуваченого або вчинення ним інших 

правопорушень, що не є предметом цього кримінального провадження, а 

також відомості щодо характеру або окремих рис характеру обвинуваченого 

(ч. 1 ст. 88 КПК України). Якщо в кримінальному провадженні пред’явлено 

цивільний позов, цивільний позивач або його представник чи законний 

представник, а в разі їх відсутності - головуючий оголошує короткий виклад 

позовної заяви. Вважаємо, що після оголошення короткого змісту позовної 

заяви головуючий повинен надати присяжним можливість ознайомитись із 

повним її текстом.   
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Після оголошення обвинувачення головуючий встановлює особу 

обвинуваченого, з’ясовуючи його прізвище, ім’я, по батькові, місце і дату 

народження, місце проживання, заняття та сімейний стан, роз’яснює йому 

суть обвинувачення і запитує, чи зрозуміле воно йому, чи визнає він себе 

винним і чи бажає давати показання. 

Суддя повинен детально роз’яснити присяжним, що мовчання 

обвинуваченого, його відмова від давання показань жодною мірою не повинні 

сприйматися ними як визнання підсудним своєї вини, оскільки відповідно до 

ч. 1 ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову 

давати показання або пояснення щодо себе. Таке право є частиною засади 

свободи від самовикриття, і відповідно до ч. 2 ст. 18 КПК України, кожна 

особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення 

проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також 

бути негайно повідомленою про ці права. В судовій практиці зустрічаються 

випадки, коли особа визнає свою вину, однак відмовляється давати показання. 

Так, у справі про обвинувачення К. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 348 

КК України, обвинувачений свою винуватість у вчиненому злочині визнав 

повністю, щиро розкаявся. Суду ж обвинувачений відмовився надавати будь - 

які показання та відповідати на питання. Пояснив це тим, що весь час він 

знаходився в поганому та пригніченому стані
253

. В цій ситуації головуючий, 

правильно, роз’яснив присяжним, що потрібно провести судовий розгляд в 

повному обсязі, незважаючи на визнання обвинуваченим своєї вини.  

Істотне значення в суді присяжних має порядок дослідження доказів. 

Він повинен бути розрахований на краще сприйняття, з’ясування присяжними 

обставин кримінального провадження, щоб присяжні могли усвідомити весь 

об’єм доказової бази, який потім їм належить оцінювати. Порядок 

дослідження доказів у суді повинен бути побудований таким чином, щоб у 
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присяжних створилося цілісне уявлення про обставини, які підлягають 

доведенню у справі
254

. 

Досить цікаві у цьому зв’язку є новели, закріплені у судовому розгляді 

судом присяжних в Іспанії. Так відповідно до ст. 49 Органічного закону
255

, 

після того, як будуть досліджені докази обвинувачення, захист може вимагати 

у головуючого (це рішення має право прийняти і сам головуючий) прийняти 

рішення про розпуск суду присяжних, якщо буде визнано, що доказів 

обвинувачення недостатньо для винесення вироку обвинуваченому. Якщо 

недостатність доказів стосується тільки одного діяння або обвинуваченого, 

головуючий може вважати, що вердикт може бути винесено без зазначених 

епізодів. В такому випадку на третій день він оголошує виправдувальний 

вирок стосовно вказаної частини обвинувачення
256

. 

Для формування у присяжних переконаності в доведеності висунутого 

обвинувачення важливе значення має право державного обвинувача 

висловити суду пропозиції про порядок дослідження наданих ним доказів. 

Дана вимога випливає із змісту ч.1 ст. 349 КПК України, згідно якої докази зі 

сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту - у 

другу. Обсяг доказів, які будуть досліджуватися, та порядок їх дослідження 

визначаються ухвалою суду і в разі необхідності можуть бути змінені. В 

зв’язку з цим виникає запитання чи повинні присяжні вирішувати це питання 

спільно з професійними суддями, чи це питання належить до виключної 

компетенції останніх. Виходячи із логіки ч. 3 ст. 383 КПК України, усі 

питання, пов’язані з судовим розглядом, судді і присяжні вирішують спільно, 

тому обсяг доказів та порядок їх дослідження визначається ними спільно.  

У вирішенні питання про порядок дослідження доказів, прокурор і 

захисник повинні використовувати право вносити пропозиції з цього приводу 
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з урахуванням обставин конкретного провадження і особливостей сприйняття 

присяжних, реалізуючи таким чином засаду змагальності. 

Як слушно зазначає Т.В. Моісеєва, порядок дослідження доказів у 

кримінальному провадженні створює умови для об’єктивного дослідження 

присяжними обставин кримінального провадження, формуванню у них 

певних переконань і уявлень про обставини досліджуваної події. При цьому 

головуючий, на її думку, повинен обережно підходити до вирішення питання 

про зміну початково встановленого порядку дослідження доказів. В деяких 

випадках, краще оголосити перерву в судовому засіданні, ніж змінити порядок 

дослідження доказів, наприклад, не допитавши усіх свідків обвинувачення, 

приступити до дослідження доказів, представлених стороною захисту
257

. 

Перед прокурором постає важливе питання: в якій послідовності подавати 

зібрані докази, щоб у суддів, а головне - у присяжних  склалося чітке уявлення 

про обставини злочину
258

. 

Сторонам доцільно визначати порядок дослідження доказів, який є 

оптимальним для обґрунтування позиції обвинувачення і захисту, формування 

у присяжних правильного внутрішнього переконання. Встановлення 

оптимального порядку дослідження доказів дозволяє розумно організувати 

судовий розгляд, провести його найбільш раціонально, цілеспрямовано, щоб 

забезпечити дослідження всіх доказів, необхідних для з’ясування виникаючих 

у справі питань, при найменших витратах сил і часу суду, сторін і викликаних 

в судове засідання громадян. Це особливо важливо, наприклад, в ході 

розгляду великих, багатоепізодних кримінальних проваджень, вчинених 

групою осіб, де необхідно визначити черговість судово-слідчих дій, перш за 

все допитів обвинувачених, потерпілих, свідків: допитувати їх щодо кожного 

з епізодів обвинувачення або послідовно досліджувати докази стосовно 

кожного з обвинувачених або іншим чином. Видається доцільним спочатку 
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представляти присяжним в логічній послідовності докази події злочину, 

наприклад: показання осіб, які виявили труп; протоколи оглядів місця події та 

трупа; показання потерпілих з кола родичів жертви і т.д. Потім досліджуються 

інші обставини, що утворюють об’єктивну сторону складу злочину (спосіб 

вчинення злочину, кваліфікуючі обставини і т.д.); після цього - дані про 

характер, ступінь і форму вини обвинуваченого; і нарешті, обставини, що 

обтяжують і пом’якшують відповідальність. 

Прокурору варто обдумати пропозиції про порядок проведення допитів і 

дослідження інших доказів таким чином, щоб вони сприймалися слухачами в 

логічній послідовності. Особливо це важливо у справах, де обвинувачення 

ґрунтується головним чином на непрямих доказах. Коли, наприклад, такими 

доказами підтверджується обвинувачення у вбивстві, доцільно спочатку 

допитати свідків, які дають показання про неприязні стосунки між потерпілим 

і обвинуваченим, про погрози з боку останнього; потім тих, хто бачив 

обвинуваченого разом з потерпілим незадовго до його смерті; далі 

досліджувати висновок експерта про те, що поранення потерпілому могло 

бути нанесено ножем, виявленим згодом у обвинуваченого, що на цьому ножі 

виявлені сліди крові, що збігаються по групі з кров’ю потерпілого і т.д. 

Варто погодитися з думкою Н.Ф. Вороніної про те, що основною 

причиною більшої, порівняно із звичайним судочинством, кількості 

необґрунтованих виправдувальних вироків, постановлених судом за участю 

присяжних, полягає в досить складній процедурі дослідження доказів у суді 

присяжних, яка значно підвищує вимоги до якості матеріалів досудового 

розслідування
259

. 

Розслідування у кримінальних провадженнях, які надалі будуть 

розглядатися в суді за участю присяжних, необхідно завжди проводити з 

особливою ретельністю і професіоналізмом, дотримуючись всіх норм 

кримінального процесуального закону. Оскільки, як слушно зазначає 

                                                           
259 Воронина Н.Ф. Пределы судейского усмотрения при постановлении оправдательного приговора 

судом присяжных // Уголовный процесс. – 2005. – №8. – С. 46. 



172 
  

В.В. Конін, саме недоведеність обвинувачення призводить присяжних до 

висновку про невинуватість обвинуваченого
260

. 

Варто погодитися з думкою, що якщо будь-який доказ, на думку 

державного обвинувача, виявився незрозумілим для присяжного, йому 

необхідно вжити додаткових заходів задля того, щоб присяжні зрозуміли суть 

цих фактичних даних
261

. Для досягнення бажаного результату прокурор 

вправі, наприклад, задавати допитаним особам, учасникам уточнюючі 

запитання, акцентувати увагу на складних юридичних моментах, доступно 

роз’яснювати зміст доказової інформації тощо
262

. 

Для забезпечення ефективного переконання присяжних особливого 

значення набуває забезпечення прокурором принципу безпосередності і 

усності судового розгляду в процесі подання та дослідження найбільш 

важливих доказів обвинувачення. У кожному конкретному випадку необхідно 

використовувати всі можливості для забезпечення допиту потерпілих і свідків 

у судовому засіданні. Проте, допит у режимі відеоконференції, здійснюється в 

умовах, що виключають безпосередній візуальний контакт з обвинуваченим. 

Тож у разі якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує 

проти здійснення дистанційного судового провадження, суд може ухвалити 

рішення про його здійснення лише вмотивованою ухвалою, обґрунтувавши в 

ній прийняте рішення. В зв’язку з цим на головуючого покладається обов’язок 

роз’яснити присяжним наявність підстав для проведення процесуальних дій у 

режимі відео конференції, передбачених ч. 1 ст. 336 КПК України, чому саме 

потрібно задовольнити таке клопотання і чому іншим чином неможливо 

провести процесуальну дію.  

Потерпілих і свідків варто допитувати в хронологічній послідовності, 

щоб створити у присяжних враження цікавої розповіді, в ході якої потрібно  
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представляти документи та речові докази, що підтверджують озвучену 

інформацію. Повинні оголошуватися лише ті документи або їх фрагменти, які 

дійсно потрібні для правильного вирішення справи. Як свідчить практика, 

зміст обвинувального акту стане більш зрозумілим для присяжних, якщо 

прокурор буде супроводжувати його оголошення демонстрацією схем місця 

події, фототаблиць, вилучених у обвинувачених мобільних телефонів, зброї і 

т.д. Демонструючи такі докази, прокуророві необхідно звертати увагу 

присяжних на істотні їх деталі.  

Досить часто свідки у справі дають показання, які загалом є подібними, 

але суперечливими в якихсь деталях. Тому, прокурор повинен наголосити, що 

такі розбіжності не є недоліком досудового розслідування, а нормальним 

процесом сприйняття різними людьми однакових обставин. Доцільно також в 

цьому аспекті навести мотивацію  Європейського суду з прав людини, який в 

одному з своїх рішень зазначив, «суд вважає дивовижним той факт, що через 

два роки після подій заявник і С. дали досить докладні показання, які, на 

думку слідчого, не містили ніяких розбіжностей або суперечливих моментів. 

Такий ступінь узгодженості між показаннями заявника і співобвинуваченого в 

його справі дають підстави для підозри, що їхні пояснення було ретельно 

скоординовано»
263

. 

Складно переоцінити значення наочних способів представлення жоказів 

в суді присяжних. Прокурор навіть за наявності прямих доказах винуватості 

особи може зазнати фіаско, якщо не зуміє дохідливо і переконливо довести до 

присяжних доказову інформацію. Великий обсяг інформації багато в чому 

може ускладнити її сприйняття, аналіз, оцінку і, як наслідок, прийняття 

рішення у конкретному кримінальному провадженні. Тому державному 

обвинувачу необхідно представляти інформацію, що міститься в матеріалах 
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кримінального провадження, таким чином, щоб учасники судового розгляду, 

зокрема присяжні, отримали повну та об’єктивну картину того, що сталося
264

. 

Наявні в матеріалах справи докази, особливо такі складні для 

сприйняття, як документи (в традиційній - письмовій формі або, тим більше, в 

іншій формі, з використанням сучасних технічних можливостей), речові 

докази, висновки експертів, повинні бути продемонстровані в судовому 

засіданні наочно, переконливо, так, щоб їх зміст та значення їх стало 

зрозумілими не тільки професійним суддям, а також представникам народу-

присяжним, які, як правило, не є фахівцями в галузі кримінального процесу
265

.  

Варто погодитися з думкою, що якими б переконливими з точки зору 

професійних юристів не були матеріали кримінального провадження, для 

присяжних вони не будуть переконливі, якщо державний обвинувач не зможе 

тактично правильно упорядкувати і досліджувати в суді зібрані в ході 

досудового розслідування докази
266

.  

З огляду на те, що більшість людей - візуалісти, прокурору варто для 

суду присяжних підібрати необхідну кількість ілюстрацій, плакатів, зорових 

образів, словесних картинок, використовувати у своїй доповіді такі звороти, 

як «дивіться», «ясно і чітко», «уявіть собі», «я бачу це таким чином». 

Коментуючи відеозаписи, фотоматеріали, схеми, доцільно використовувати 

спеціальну проекційну техніку
267

. 

Наприклад, в Японії є деякі особливості судового розгляду з участю 

присяжних (судових засідателів). Насамперед у вступній заяві прокурор 

викладає факти, які він має намір доказувати, і докази, які він має намір 

подати. Захисник теж оголошує вступну заяву, в якій викладається основна 

позиція сторони захисту з приводу обвинувачення. Зазвичай і прокурор, і 
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захисник надають суддям і присяжним письмовий конспект своєї основної 

позиції, який складається з однієї або двох сторінок. На робочих місцях суддів 

і присяжних, прокурора і захисника встановлені екрани невеликого розміру, а 

на стіні судової зали - великі екрани, на які може дивитися публіка. На 

екранах показується факт, який в цей час доказується стороною, конкретні 

докази, наприклад креслення, якісь документи. Це пов’язано з тим, що одним 

з гасел нової судової системи в Японії є «зрозуміле правосуддя». Присяжні 

можуть безпосередньо задати запитання свідкам і підсудному
268

. 

Для подання в судовому засіданні висновків судових експертиз слід 

запрошувати експертів, які в судовому засіданні можуть пояснити спеціальні 

терміни, наявні у висновку, а також «простою мовою» розповісти, на підставі 

яких даних були зроблені відповідні висновки. Крім того, прокурору варто 

наводити аналогії, які дозволять присяжним правильно зрозуміти певні 

математичні обрахунки чи біологічні ознаки схожості. Так, у ході 

представлення наступного висновку молекулярно-генетичної експертизи: «… 

генетичні ознаки клітин з ядрами у вирізках з кишень та виворотної сторони 

пояса збігаються між собою та збігаються з генетичними ознаками зразка 

крові Ш.. Сукупність генетичних ознак, встановлених у вказаних об’єктах, 

зустрічається не частіше, ніж в 1 серед 8,86x10
24 

(тобто в 1 серед 8,86 

септильйонів осіб)»
269

, прокурор зазначив присяжним, «для довідки населення 

планети Земля станом на липень 2013 року складає 7 млрд. осіб»
270

. Такі 

ремарки дозволяють наголосити на важливості інформації та її достовірності. 

Не варто боятися визнавати незручні для обвинувачення факти і приховувати 

їх від присяжних. Наприклад, замовчувати інформацію про протиправні дії 

потерпілого, що сприяли вчиненню обвинуваченим злочину. Така інформація, 
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озвучена прокурором, а не стороною захисту, може бути своєчасно 

представлена як несуттєва для встановлення вини обвинуваченого.  

В ході дослідження доказів прокурор повинен уважно спостерігати за 

реакцією присяжних. Якщо якийсь доказ виявився незрозумілим присяжним, 

необхідно вжити додаткових заходів для того, щоб вони усвідомили зміст 

обставини, що підтверджується відповідним доказом. Допитуючи 

обвинувачених, свідків, інших учасників процесу, досліджуючи докази у 

справі, прокурор повинен постійно враховувати той факт, що його завданням 

є переконати  присяжних у винуватості обвинувачених. Варто погодитися з 

думкою, що при цьому він повинен враховувати їх юридичну 

непідготовленість до сприйняття доказів, необізнаність у правових, 

процесуальних, криміналістичних питаннях, які є загальновідомими для 

професійних юристів, і з урахуванням цього будувати тактику участі в 

основній частині судового розгляду
271

. 

Свідомість присяжних - «чистий аркуш». Ніщо не повинно заважати їм 

зробити об’єктивний висновок про те, чи мала місце подія злочину, чи вчинив 

даний злочин обвинувачений та про інші обставини предмету доказування.   

Серед різних способів перевірки і дослідження доказів за участю 

присяжних основне місце займають судові допити (обвинуваченого, 

потерпілого, свідків і експертів), за допомогою яких отримується найбільша 

кількість інформації про обставини, що підлягають доказуванню. 

Різновидом огляду речових доказів є їх пред’явлення обвинувачем 

насамперед присяжним для огляду. Така дія переслідує і процесуальну, і 

певну тактико-криміналістичну мету. Спочатку обвинувач оголошує витяг з 

протоколу слідчої дії, в ході якого під час досудового розслідування, 

наприклад, в житлі обвинуваченого було виявлено та вилучено річ, яка 

фігурує в справі як речовий доказ. Речові докази, як правило вже знаходяться 

в суді, тому прокурор просить головуючого дослідити речові докази, 
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документи і при цьому звернути увагу суду, особливо присяжних, на певні їх 

особливості для підтвердження своєї тези. Після цього дана річ 

пред’являється присяжним, з тим щоб вони могли переконатися в наявності у 

неї ознак, зазначених в протоколі відповідної слідчої дії. При цьому 

обвинувач пропонує їм звернути увагу на характерні ознаки даної речі. Після 

цього потерпілий або його родичі допитуються про прикмети речі, яка зникла 

у потерпілого в результаті вчинення стосовно нього злочину. В ході такого 

огляду обвинувач зобов’язаний звертати увагу учасників судового розгляду на 

ті ознаки підданих огляду об’єктів, які дають підставу визнати їх речовими 

доказами
272

. 

Ч. 1 ст. 361 КПК передбачає, що огляд на місці (місця події) не може 

проводитися під час здійснення провадження судом присяжних. Доцільність 

цієї норми викликає сумніви. У класичному суді присяжних особливі порядки 

дослідження доказів пов’язані із недопущенням виникнення упередженості
273

, 

у тому числі й при дослідженні даних про обвинуваченого. У Федеральних 

правилах про докази США передбачено, що незважаючи на свою належність, 

доказ може бути визнано недопустимим у разі, якщо його доказова цінність 

істотно зменшується через небезпеку упередження, плутанини або введення в 

оману присяжних, а також на підставі міркувань про невиправдану затримку, 

витрат часу або непотрібному поданні дублюючих один одного доказів 

(правило 403)
274

. До даних, здатних викликати упередження присяжних щодо 

підсудного, крім відомостей про його особу, відносяться т. зв. «шокуючі» 

докази - речові докази, фотографії тощо, здатні спричинити на присяжних 

надмірний емоційний вплив і сформувати негативне ставлення до підсудного 
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та винесення вердикту
275

. Для огляду на місці це не характерно. Тим більше, 

зважаючи на українську модель суду присяжних, таке обмеження є 

недоцільним, враховуючи, що присяжні беруть участь у проведенні усіх 

інших судово-дослідницьких дій. 

Складнощі для розуміння присяжними, як джерел доказів, викликають 

протоколи негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали оперативно-

розшукових заходів. Це зумовлено специфікою цих матеріалів, зокрема 

важливо роз’яснити присяжним, з якою метою в протоколах змінено анкетні 

дані осіб, які брали участь в негласних слідчих (розшукових) діях, щоб 

усунути будь-які сумніви в достовірності цих  документів. Прокурору варто 

роз’яснити присяжним, загальні умови проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Зокрема й те, що під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій слідчий, уповноважений оперативний підрозділ, який 

виконує доручення слідчого, прокурора, має право залучати осіб до 

конфіденційного співробітництва, у тому числі й для проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. Використання таких осіб здійснюється за умови 

гарантування їх безпеки, а засобом безпеки в кримінальному провадженні, як 

правило, використовується зміна у протоколах та інших документах анкетних 

даних цих осіб
276

.  

Так, в ході розгляду кримінального провадження було змінено анкетні 

дані П., оскільки він, будучи учасником спеціального слідчого експерименту, 

прийняв пропозицію К. за кошти в сумі 30 000 доларів США ліквідувати 

заступника прокурора Харківської області. Замовник надав виконавцю фото 

особи, яку потрібно було вбити, її будинку і інформацію про маршрут 

пересування. Судом присяжних в ході розгляду цієї справи правильно було 
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оцінено результати негласних слідчих (розшукових) дій та постановлено 

обвинувальний вирок
277

. 

Також складнощі виникають в ході дослідження показань, які давалися 

особами в ході досудового розслідування слідчому судді у встановлених 

законом випадках (ст. 225 КПК України), оскільки суд присяжних 

безпосередньо не сприймає показання цих осіб. Показовою в цьому плані є 

наступна справа. У судовому засіданні потерпілий З. категорично 

заперечував, що до нього приходили працівники міліції до лікарні і відбирали 

якісь пояснення, категорично заперечував, що його допитували у слідчого 

судді, заперечував свій голос на аудіозаписі, стверджував, що він у слідчого 

судді не був і його ніхто не допитував. Він наполягав на тому, що в той час, 

коли проводився допит у слідчого судді його взагалі не було в м. Києві, він 

був в Автономній Республіці Крим на роботі. Його показання під час судового 

розгляду були зовсім протилежні тим показанням, які він давав у слідчого 

судді Святошинського районного суду м. Києва під час проведення слідчої дії 

- допиту потерпілого від 01.11.2013 р. Крім того, З. підтримував всі 

клопотання, заявлені обвинуваченими, підтримував захисника 

обвинуваченого під час дослідження аудіо-, відеоматеріалів та інших 

матеріалів, які містяться на дисках, під час дослідження письмових доказів та 

кожного разу покладався на думку захисника обвинуваченого. Останній у 

судовому засіданні неодноразово надавав консультації потерпілому З., на 

зауваження головуючого з цього приводу захисник не реагував
278

.  

В зв’язку з цим, головуючим правильно було звернуто увагу 

потерпілому, що адвокат обвинуваченого не є його представником у даному 

кримінальному провадженні, а тому не вправі давати консультації та 

роз’яснення потерпілому. Однак, вважаємо, що в цій чи подібних ситуаціях 
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суд повинен ініціювати притягнення захисника до дисциплінарної 

відповідальності за порушення правил адвокатської етики.    

Відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої 

висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час 

судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК 

України слідчим суддею. В зв’язку з цим, виникає колізія, яким показанням 

надавати перевагу, отриманим безпосередньо судом в ході судового розгляду 

чи отриманим на досудовому розслідуванні слідчим суддею. В описаній 

ситуації суд присяжних, зробив висновок, що покази потерпілого З., які надані 

ним у судовому засіданні про те, що він обвинувачених не знає і вони не 

вчиняли стосовно нього насильницьких злочинів є такими, що вводять суд в 

оману і намаганням потерпілого допомогти обвинуваченим уникнути 

кримінальної відповідальності або понести ними більш м’яке покарання. На 

думку суду присяжних, потерпілий З. змінив свої покази під тиском на нього з 

боку обвинувачених та їх захисників. Підстав піддавати сумніву покази 

потерпілого З., які він надавав у слідчого судді, не було, а тому суд присяжних 

вважав такі покази правдивими і поклав їх в основу вироку
279

.  

Після з’ясування обставин, встановлених під час кримінального 

провадження, та перевірки їх доказами головуючий у судовому засіданні 

з’ясовує в учасників судового провадження, чи бажають вони доповнити 

судовий розгляд і чим саме. За відсутності клопотань або після вирішення 

клопотань, якщо вони були подані, суд постановляє ухвалу про закінчення 

з’ясування обставин та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів. 

В ході проведеного анкетування щодо активності присяжних в ході 

судового розгляду під час дослідження доказів, респонденти дійшли до 

наступних висновків: 47,8% вважають, що активність присяжних залежить від 

обставин справи, 34,4% вважають, що присяжні пасивні, 12,2% схиляються до 

                                                           
279 Вирок Святошинського районного суду м. Києва від 24.10.2014 року у кримінальному 

провадженні №12013110080009861 // Єдиний реєстр судових рішень. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41072561. 
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думки, що активність присяжних залежить від активності сторін, 5,6% 

стверджують про високу активність присяжних. 

У судових дебатах учасники судового розгляду з урахуванням даних, 

отриманих в ході судового розгляду, обґрунтовують свою позицію у справі 

відповідно до виконуваної ними кримінальної процесуальної функції. Судові 

дебати у суді присяжних мають деякі особливості, що випливають як 

безпосередньо з процедури, так і з особливостей її сприйняття присяжними, 

зокрема: 

 межі дебатів встановлюються межами судового розгляду, що особливо 

важливо для присяжних, які оцінюють фактичні обставини, представлені під 

час судового розгляду; 

 сторони, як обвинувачення, так і захисту, повинні дбати не тільки про 

обґрунтування своєї позиції в процесі, але й про об’єктивність рішення, яке 

буде прийняте судом присяжних; 

 присяжні сприймають і усвідомлюють в ході судових дебатів лише 

таку промову прокурора та захисника, яка проста і доступна для їх розуміння, 

до того ж роз’яснює незрозумілі для них моменти судового розгляду; 

 зростає керівна роль головуючого судді в дебатах сторін під час 

розгляду справи присяжними, коли він має право зупинити виступ учасника 

дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі кримінального 

провадження, що здійснюється, чи повторно допустив щодо учасників 

провадження висловлювання образливого або непристойного характеру, і 

надати слово іншому учаснику дебатів. 

Судові дебати складаються з промов прокурора, потерпілого, його 

представника та законного представника, цивільного позивача, його 

представника та законного представника, цивільного відповідача, його 

представника, обвинуваченого, його законного представника, захисника, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.  

Виступ прокурора з судовою промовою є підсумком всієї діяльності 

прокурора з підтримання державного обвинувачення. На цьому етапі судового 
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розгляду  він повинен чітко і ясно викласти свою позицію у конкретній 

кримінальній справі і таким чином вплинути на формування внутрішнього 

переконання присяжних з питань, які будуть вирішуватися ними у нарадчій 

кімнаті. Якщо в судовому розгляді брали участь декілька прокурорів, у 

судових дебатах на їхній розсуд має право виступити один прокурор або 

кожен із них обґрунтовує у промові позицію обвинувачення у певній частині. 

Таким чином, обвинувач у своїй промові повинен переконати суд і 

насамперед присяжних у правильності своїх висновків, схилити слухачів до 

своєї позиції, зробити їх своїми однодумцями. При цьому переконання 

повинно бути не явним, а непомітним і ненав’язливим, щоб слухачі 

сприймали умовиводи прокурора як свої власні, а не як нав’язані кимось 

ззовні. 

Для того щоб промова прокурора звучала переконливо, важливо, щоб 

всі висновки, до яких він приходить, були аргументовані і викладалися в 

логічній послідовності. Саме це і дозволить присяжним поставитися до його 

промови з довірою, правильно сприйняти її. Переконлива судова промова 

повинна спростовувати позицію захисту, при цьому необхідно апелювати до 

елементарної логіки, адже часто зовні переконлива позиція сторони захисту 

може бути зруйнована під впливом аналізу сказаного обвинуваченим чи його 

адвокатом і зіставлення цього з дійсністю. Прокурору важливо використати у 

своїй промові прийоми, які дозволять присяжним пригадати ключові моменти 

кримінального провадження, особливо якщо, воно здійснювалось тривалий 

час.  

Так, у справі яка розглядалась судом присяжних більше року, прокурор 

у виступі в судових дебатах використовував спеціально підготовлені 

фотоматеріали, які відображали хід вчинення кримінального правопорушення 

та спростовували можливі аргументи захисту. Зокрема, було використано 

наступну тактику для спростування показань обвинуваченого щодо маршруту 

руху. Процитуємо витяг з промови прокурора:  «… обвинувачений, згідно 

його ж показів, пройшовши відносно невелику відстань від клубу «Шоколад», 
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«зрізаючи» дорогу по вул.Зеленій, Левицького, Тершаківців, дійшовши до 

вул. Пекарської - відстань, яка долається за часом до 7-8 хвилин, так змучився, 

що присів, закурив і задрімав, не дійшовши до місця проживання товариша - 

відстань, яка за часом її долання склала б 3-4 хвилини. Звертаю увагу суду, що 

людина, чи твереза, чи в стані алкогольного сп’яніння, йдучи дорогою у темну 

пору доби, керується одним інстинктом - йти по освітленій території чи 

намагатись у темному місці вийти на освітлену ділянку. Таким же інстинктом 

керуються навіть нічні метелики та інші комахи, які з темноти летять на світло 

ліхтарів. У нашому ж випадку, згідно показів обвинуваченого, він навпаки, 

йдучи у напрямку вул. Мечнікова, вибрав шлях та ділянку дороги, яка 

абсолютно не освітлюється. До уваги суду присяжних представляю фото 

№1. Далі, згідно показів обвинуваченого, він вийшов через парк до 

пам’ятника Данку. При цьому, не сів на одну з лавок чи мармурових на 

підвищенні плит, якими викладена досить велика територія навколо 

пам’ятника, а, пройшовши цю ділянку (біля 50 метрів), вийшов на вул. 

Пекарську і сів біля дерева (де сидіти взагалі незручно), оскільки випивав 

вночі та вирішив перепочити. Прошу звернути увагу суду присяжних на фото 

№2, на якому відображено шлях Ш. від кафе «Чікен-хот» - кут пл. 

Петрушевича та вул. Зеленої до вул. Тершаківців. Цей відрізок шляху 

обвинувачений проходив, ніде не «зрізаючи» між будинками, а йшов 

освітленою частиною дороги. Окрім цього, хочу також звернути увагу суду 

присяжних, для чого Ш.  наголошувалось на пройдений ним шлях, про який 

мною говорилось вище і який зафіксований на фото №1. На думку сторони 

обвинувачення, це свідомо зроблено для того, щоби у подальшому 

переконувати суд присяжних, що на відео з камер зовнішнього 

спостереження, на яких зафіксовані потерпілий Ф. та особа, схожа на 

обвинуваченого Ш., не міг бути Ш., оскільки, згідно його схеми руху, він не 

потрапляв у зону дії камер відеоспостереження з храму «Добрий самарянин» 

по вул. Пекарській у м. Львові. Попри вищенаведене, хочу представити суду 

для огляду фото №3 та фото № 4, на яких зафіксовано вулиці Тершаківців та 
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Пекарська з найбільш ймовірним маршрутом пересування 19.10.2012 Ш.»
280

. 

Демонстрація прокурором фото із можливим маршрутом пересування 

обвинуваченого дозволили переконати присяжних, що обвинувачений рухався 

саме таким маршрутом та був на місці події.    

Мова прокурора повинна бути зрозуміла для слухачів. У суді присяжних 

це вимога набуває особливого значення. 

У своєму виступі прокурору необхідно використовувати 

загальновживані слова і вирази. Помилковим буде применшувати значення 

цієї вимоги. Найчастіше нехтування ним, нездатність прокурора 

висловлювати свої думки зрозумілою мовою є причиною того, що виступ не 

може переконливо впливати на присяжних, оскільки їм складно вловити зміст 

промови і сенс сказаного не досягне їх свідомості. Недотримання цієї вимоги 

завдає великої шкоди виступу прокурора ще й тому, що перешкоджає 

встановленню і підтриманню психологічного контакту з присяжними, навіть 

незважаючи на те, що судова промова буде логічною і виразною. 

Правильним кроком буде також заздалегідь спланований план промови 

в дебатах. Не має великого значення, буде прокурор при підготовці писати 

всю промову повністю або обмежиться лише тезами, а можливо і просто 

планом. Вибір форми підготовки судової промови в більшості своїй залежить 

від її зручності для самого оратора. Разом з цим видається більш правильним 

при підготовці до судових дебатів письмово викладати весь текст виступу, не 

обмежуючись тільки планом. Це дозволить в повному обсязі розкрити зміст 

промови, не загубивши незначні на перший погляд, але часом дуже важливі 

для вирішення справи, деталі. 

У будь-якій судовій промові повинні крім основної частини бути 

наявними вступ і висновок. 

Вступ, своєю чергою, повинний допомогти встановити між прокурором 

і присяжними психологічний контакт, викликати інтерес до промови, 
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підготувати їх до сприйняття основної частини промови, але в той же час не 

бути занадто довгим. У вступі найчастіше дається загальна оцінка 

інкримінованого обвинуваченому кримінального правопорушення, 

розкриваються особливості даної справи. Також можливо у вступі коротко 

описати картину злочину, не вдаючись у подробиці, оскільки всі деталі будуть 

проаналізовані в основній частині виступу. 

В основній частині необхідно детально проаналізувати всі досліджені 

докази, які мають значення для встановлення фактичних обставин справи. 

Варіанти викладу досліджених доказів, спосіб їх представлення в кожному 

конкретному випадку залежать від державного обвинувача. Щоб привернути 

увагу присяжних, зробити їх уважними слухачами судових дебатів, можна 

використовувати різні прийоми. Наприклад, запитально-відповідний хід, коли 

прокурор органічно, розкриваючи картину того, що сталося, вплітаючи в неї 

досліджені в ході судового засідання докази, задає собі і слухачам питання, 

згодом відповідаючи на них. 

Ще одна важлива складова судових дебатів - репліки. Законодавець 

передбачає, що після закінчення промов учасники судових дебатів мають 

право обмінятися репліками. Прокурору потрібно уважно проаналізувати 

сказане учасниками судового провадження у їхніх промовах, зокрема, щодо 

відповідності викладеного фактичним обставинам справи, точності 

інтерпретації досліджених доказів, спотворення промови державного 

обвинувача. При наявності зазначених підстав прокурор, у всякому разі, 

зобов’язаний скористатися своїм правом на репліку. В іншому випадку, якщо 

прокурор відмовляється скористатися наданим йому правом, для присяжних 

це фактично означатиме його згоду зі сказаним стороною захисту, що згодом 

може негативно позначитися на прийнятому присяжними рішенні. 

Існує думка, що якусь частину висновків прокурор може не 

висвітлювати в дебатах сторін, а залишити на етап реплік, передбачаючи 

сказане в дебатах стороною захисту. Такий прийом дозволить прокурору ще 
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раз зосередити увагу слухачів на ключових моментах у справі
281

. Але з такою 

думкою погодитися ризиковано. Адже, залишення присяжним незрозумілих 

та нез’ясованих питань, може призвести до їх сумнівів у винуватості 

обвинуваченого та відповідного його виправдання.   

Актуальність цієї проблеми визначається тим, що від переконливості 

обвинувальної промови залежать ефективність дебатів сторін у суді, здатність 

державного обвинувача виконати своє основне завдання - з позиції 

обвинувачення підвести підсумок судового розгляду. 

Труднощі, що виникають у прокурорських працівників з розглядом 

кримінальних проваджень у суді присяжних досить зрозумілі. Можна 

говорити про відносно новий для практики підтримання державного 

обвинувачення український інститут суду присяжних, про недостатню 

апробацію науково практичних рекомендацій з підтримання державного 

обвинувачення, а також про недостатню підготовку кадрів стосовно питань 

тактики і процесу доказування у кримінальних провадженнях, що 

розглядаються в суді присяжних. Однак у цих складних умовах, потрібно 

застосовувати системний підхід до представлення матеріалів кримінального 

провадження присяжним, так як їм, як і всім присутнім у залі, для винесення 

правильного рішення необхідно об’єктивно, послідовно, системно 

представити інформацію, що міститься в матеріалах кримінального 

провадження. Варто погодитись з міркуванням, що державний обвинувач 

повинен використовувати положення теорії управління увагою і пізнанням 

людини. Варто зазначити, що мова йде не про маніпулювання, а управління 

увагою всіма доступними інноваційними засобами і методами візуалізації 

інформації, а це вже складає окреме правове мистецтво в рамках теорії 

доказів
282

. 
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Прокурор і захисник, працюючи в умовах змагальності в суді 

присяжних, повинні знати, яка промова справить більше враження на 

присяжних, буде більш ефективною. Існуюча думка про те, що присяжні легко 

стають  жертвами адвокатського красномовства, глибоко помилкова. Ні 

прокурор, ні захисник не повинні гнатися за красномовством і ефектами, 

перетворювати свої промови в публічні лекції з суспільних питань, 

втомлюючи присяжних великою кількістю пов’язаних слів, викликаючи 

роздратування за безцільно витрачений час. 

Якщо присяжні щось не усвідомили в ході судового розгляду, вони 

завжди будуть схильні винести рішення на користь обвинуваченого. Цим 

часто пояснюються виправдувальні рішення суду присяжних за наявності 

достатніх доказів вини обвинуваченого. 

Доцільним видається в ході судових дебатів, робити присяжним 

нагадування про ті докази які візуально найкраще запам’яталися в ході 

судового розгляду. Так, наприклад, у справі Ш. захисник у судових дебатах 

неодноразово звертався до присяжних з формулюваннями «прошу суд 

присяжних пригадати відео з процесуальної дії …», «як ви пам’ятаєте на відео 

з камери спостереження … «
283

, такі висловлювання призвели до формування 

у присяжних внутрішнього переконання у правильності позиції захисту та 

постановленні виправдувального вироку. 

Оскільки мета судових дебатів - переконати суд з участю присяжних у 

правильності своєї позиції, сторони що виступають в дебатах, звертаючись до 

присяжних, повинні говорити ясно, переконливо і головне - емоційно-

виразно
284

. 

Змагальність і рівноправність сторін у кримінальному провадженні є не 

самоціллю, а засобом встановлення обставин, що підлягають доказуванню, на 

                                                           
283 Кримінальне провадження №12012360010000014 . – Т. 2. – С. 57,59// Архів Личаківського 

районного суду м. Львова 

284 Брижак З.И. Психологические основы доказывания в суде с участием присяжных заседателей // 
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підставі об’єктивного, повного і всебічного дослідження матеріалів справи з 

урахуванням позиції не тільки обвинувачення, але й захисту. 

Судові промови тільки тоді сприяють винесенню судом за результатами 

судового розгляду правильного і справедливого рішення, коли позиції 

обвинувачення і захисту викладені досить яскраво і переконливо, за всіма 

правилами судового ораторського мистецтва. 

Виступ у судових дебатах не повинний будуватися на складних, 

юридичних термінах, а навпаки максимально наближений до побутового 

мовлення, містити життєві афоризми, цитати класиків, приклади і досягати 

свідомості присяжних. 

Особливості психології людей свідчать про те, що присяжні головним 

чином запам’ятовують останні слова, в зв’язку з цим не можна недооцінювати 

роль реплік для ефективного впливу на присяжних у тих випадках коли 

протилежна сторона допускала замовчування чи перекручення фактів. 

 

3.3. Прийняття рішення судом присяжних за результатами розгляду 

кримінального провадження. 

Судові рішення уособлюють цивілізоване суспільство. За допомогою 

судових рішень розкривається зміст особистих свобод, встановлюється 

законність статків фізичних та юридичних осіб, вершиться правосуддя над 

обвинуваченими. Судові рішення є неспростовним доказом сили соціального 

договору, за яким громадяни поступаються державі певними правами та 

обов’язками в обмін на порядок, спокій та цивілізоване суспільство. 

Розгляд справи в судовому засіданні повинен відповідати всім вимогам 

ЄКПЛ, що гарантуватиме сторонам та суспільству дотримання мінімальних 

стандартів належним чином побудованого й справедливого судового процесу. 

Належний хід розгляду справи в судовому засіданні безпосередньо 

впливатиме на розуміння й сприйняття сторонами та суспільством ухваленого 

остаточного рішення. Отже, належний розгляд справи в суді вирішальним 
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чином позначається на якості судового рішення
285

. Прозорий і відкритий 

розгляд справи в судовому засіданні, а також дотримання принципів 

змагальності та рівності сторін є необхідними передумовами сприйняття 

рішення як належного як самими сторонами, так і громадськістю. 

Вирок,  ухвалений іменем  України,  є  найважливішим  актом  

правосуддя  і  до  його постановлення  належить  підходити  з винятковою 

відповідальністю,суворо додержуючись вимог КПК України. Зважаючи на те,  

що наспіх,  непослідовно, неохайно написаний вирок може викликати сумніви 

в його законності,  обґрунтованості і справедливості, судді  повинні постійно  

вдосконалювати  стиль написання вироку,  який повинен бути  викладений 

офіційно-діловою мовою,  юридично  грамотно,  з  коротким,  точним і ясним 

описом обставин справи, результатів дослідження доказів і висновків суду
286

. 

Пленум Верховного Суду України у контексті цивільного судочинства 

наголосив, що ухвалене у справі рішення має бути гранично повним, ясним, 

чітким, викладеним у послідовності, визначеній процесуальним 

законодавством , і обов’язково містити вступну, описову, мотивувальну та 

резолютивну частину; разом із тим рішення не повинно містити зайвої 

деталізації, яка не має правового значення в конкретній справі, а також 

незрозумілих словосполучень, занадто довгих речень, через які викладення 

фактичних обставин важко сприймається
287

. 

Виклад підстав прийняття рішення не лише полегшує розуміння та 

сприяє визнанню сторонами суті рішення, але, насамперед, є гарантією проти 

свавілля. По-перше, це зобов’язує суддю дати відповідь на аргументи сторін 

та вказати на доводи, що лежать в основі рішення й забезпечують його 

                                                           
285 Висновок №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів 

Ради Європи щодо якості судових рішень (п. 29) // Інтернет: Режим доступу: 
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286 Постанова пленуму Верховного Суду України №5 від 29.06.1990 року «Про виконання  судами 

України законодавства і постанов Пленуму  Верховного Суду  України  з  питань  судового розгляду 

кримінальних справ і постановлення вироку» // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -

2004, 00, №  12 

287 Постанова пленуму Верховного Суду України №14 від 18 грудня 2009 року «Про судове рішення 

у цивільній справі» // Юридичний вісник України. – 2010. – №8. 
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правомірність; по-друге, це дає можливість суспільству зрозуміти, яким 

чином функціонує судова система. Підстави прийняття рішення повинні бути 

узгодженими, чіткими, недвозначними й несуперечливими. Вони повинні 

давати можливість читачеві прослідкувати логіку міркувань, які привели 

суддю до ухваленого ним рішення. Обґрунтування повинно засвідчувати 

дотримання суддею принципів, проголошених Європейським судом з прав 

людини (а саме, додержання прав сторони захисту та права на справедливий 

суд)
288

. 

Венеціанська комісія в одному зі своїх висновків вказала: «Не достатньо 

лише цитувати законодавчі положення, а потім приймати рішення. Суддя 

повинен послідовно поєднувати закон з фактами у справі і наводити чіткі 

аргументи, яким чином було вирішено справу у конкретному випадку. Якщо 

цього не робити, це буде очевидним порушенням права на справедливий 

суд,яке гарантує стаття 6 Європейської конвенції з прав людини»
289

. 

Для судового рішення важлива не лише точність та юридична 

обґрунтованість висновків. Оскільки судове рішення є документом великої 

суспільної довіри, важливим є правильний опис усіх фактів та деталей – імен, 

дат, сум,обставин, вживання усіх слів у їхньому правильному значенні, 

відсутність описок, помилок та неточностей. Допущені суддею помилки 

формуватимуть у адресатів судового рішення думку не лише про 

професійність окремого судді, але і про якість судочинства загалом. 

На жаль, українські судові рішення рясніють численними помилками – 

стилістичними, граматичними, синтаксичними – незалежно від юрисдикції 

суду,інстанції чи територіальної належності. Значною мірою такий стан справ 

обумовлений радянською спадщиною. Йдеться про те, що до відновлення 
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289 Спільний висновок Венеціанської комісії і Директорату з питань правосуддя талюдської гідності 
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незалежності України юридична наука, законодавство, судова практика і, 

таким чином, юридична термінологія формувалися переважно російською 

мовою. Переклад юридичних термінів із російської мови на українську 

відбувався механістичним шляхом(«калькою»), без пошуку питомо 

українських відповідників юридичних термінів чи застосування вимог 

стилістики і граматики української мови. Як наслідок, русизми стали 

невід’ємною ознакою української юридичної літератури, нормативно-

правових актів чи судової практики
290

. 

Усі ці правові вимоги є складними для розуміння присяжними, тому 

законодавець передбачив, що нарадою суду присяжних керує головуючий, 

який послідовно ставить на їх обговорення наступні питання: чи мало місце 

діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа; чи містить це діяння склад 

кримінального правопорушення і якою статтею закону України про 

кримінальну відповідальність він передбачений; чи винен обвинувачений у 

вчиненні цього кримінального правопорушення; чи підлягає обвинувачений 

покаранню за вчинене ним кримінальне правопорушення; чи є обставини, що 

обтяжують або пом’якшують покарання обвинуваченого, і які саме; яка міра 

покарання має бути призначена обвинуваченому і чи повинен він її відбувати; 

чи підлягає задоволенню пред’явлений цивільний позов і, якщо так, на чию 

користь, в якому розмірі та в якому порядку; чи є підстави для застосування 

до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру; чи вчинив 

обвинувачений кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності; чи 

є підстави для застосування до обвинуваченого, який вчинив кримінальне 

правопорушення у стані обмеженої осудності, примусового заходу медичного 

характеру, передбаченого ч. 2 ст. 94 Кримінального кодексу України; чи слід у 

випадках, передбачених ст. 96 Кримінального кодексу України, застосувати 

до обвинуваченого примусове лікування; чи необхідно призначити 

неповнолітньому громадського вихователя; що належить вчинити з майном, 
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на яке накладено арешт, речовими доказами і документами; на кого мають 

бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі; як вчинити із 

заходами забезпечення кримінального провадження. 

Розглянемо тепер, чи можуть присяжні, як непрофесіонали в галузі 

права, дати відповіді на всі ці питання. Вважаємо, що присяжні в силу свого 

процесуального статусу та моделі суду присяжних повинні висловлювати 

свою думку щодо усіх питань, які ставляться на розгляд головуючим суддею. 

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України суд за своїм внутрішнім 

переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому 

дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, 

оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а 

сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв’язку для 

прийняття відповідного процесуального рішення. У тексті присяги 

присяжного, наводиться зобов’язання присяжного «керуватися законом, своїм 

внутрішнім переконанням і совістю». 

Відповідно до п. 4 Рекомендації №R (87)18 коли присяжними 

засідателями або ж засідателями-непрофесіоналами разом з професійними 

суддями визначається ступінь вини, рішення має прийматись простою чи 

кваліфікованою більшістю без будь-яких вимог щодо одностайності
291

. 

Фактична дана рекомендація і була втілена в українське законодавство в ч. 2 

ст. 391 КПК України, згідно якої усі питання поставлені головуючим 

вирішуються простою більшістю голосів, при цьому головуючий голосує 

останнім. 

Переконання присяжного у конкретній справі може бути зумовлене не 

лише сукупністю доказів, а й іншими факторами, які не мають юридичного 

значення: стереотипи, що склалися у присяжного щодо певного кола людей, 

зовнішній вигляд та поведінка обвинуваченого, його реакція на показання 

свідків тощо. 
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Основним же чинником формування внутрішнього переконання є 

особиста совість кожного присяжного. Присяжний самостійно на основі свого 

життєвого досвіду намагається визначити значимість тієї інформації, котра 

йому надається. Продуманість і логічна послідовність, акцентування уваги 

присяжних шляхом постановки питань як професійними учасниками, так і 

головуючим, може сприяти сприйняттю присяжними тієї інформації, що буде 

важливою для постановлення ними рішення за результатами розгляду 

кримінального провадження
292

. 

Можна виокремити чинники, через які, в окремих категоріях справ 

присяжні об’єктивно оцінити обставини досліджуваної події не в змозі. 

Зокрема до таких чинників, на наш погляд, можна віднести: 

1. Брак у окремих кандидатів у присяжні, в ході прийняття підсумкового 

рішення, здорового глузду, життєвого досвіду, сукупності знань, поглядів про 

навколишню дійсність, що використовуються людиною в повсякденній 

життєдіяльності. Також відсутня мотивація на якісний підхід до дослідження 

всіх обставин справи. Зазначена проблема лежить вже в площині механізму 

реалізації якісного відбору і формування колегії присяжних, що не завжди 

вдається зробити, як з об’єктивних, так і з суб’єктивних причин. Судова 

практика свідчить, що основну частину кандидатів у присяжні становлять 

пенсіонери, домогосподарки, працівники ЖЕКів, дитячих садочків і т.п., тобто 

найменш активний соціальний прошарок населення (Див. Додатки 3,4). 

2. Недостатня підготовка сторін процесу до судового розгляду за участю 

присяжних і, як результат, нездатність якісно і доступною мовою викладати 

представлену присяжним інформацію. Причому позиція державного 

обвинувачення в суді безпосередньо залежить від якості проведеного 

досудового слідства, так як його результати дозволяють прокурору в суді 

ефективно обґрунтувати неспроможність версій, висунутих стороною захисту, 

оцінювати і виключати всі недостовірні та сумнівні докази, наявні в 
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матеріалах кримінального провадження. Водночас у низці кримінальних справ 

з об’єктивних причин виконати зазначені вимоги не видається можливим, 

оскільки сам характер вчиненого кримінального правопорушення та предмет 

доказування  інколи настільки часом складний, навіть для професійного 

розуміння, що присяжні в силу відсутності належних юридичних знань просто 

не сприймають доказову інформацію. 

Крім того, з огляду на специфіку складу суду і психологічні особливості 

сприйняття присяжними обставин досліджуваної події, сторонам процесу 

варто володіти психологічними прийомами переконливої мови, які 

дозволяють встановити контакт з присяжними, викликати інтерес і довіру до 

виступаючих. Це можна досягнути, застосовуючи технічні засоби в суді 

(візуальний ряд, презентації, слайди, схеми). Таким чином, можна 

констатувати, що у присяжних набагато більший інтерес викликає 

використання в суді, при здійсненні процесу доказування, елементів наочності 

(безпосереднє заслуховування свідків, перегляд фото-, відео-, аудіозаписів, 

схем, графіків, презентацій). Нехтування такими прийомами може створити 

певні складнощі у вирішенні поставлених перед сторонами завдань, а 

присяжним - винести обґрунтоване і справедливе рішення, керуючись при 

цьому внутрішнім переконанням і совістю. 

3. Брак і складність розуміння інформації, яка поступає присяжним від 

сторін провадження. Практика показує, що, як правило, складність предмету 

доказування виникає у багатоепізодних кримінальних провадженнях, коли від 

присяжних потрібна наявність не тільки життєвого досвіду і здорового глузду 

при прийнятті рішень, а й спеціальних знань в різних сферах людської 

діяльності.  

Крім того, в ході проведеного російськими дослідниками інтерв’ювання 

присяжних було встановлено, що виправдувальні вердикти вони виносять, 

дотримуючись принципу «краще виправдати винного, ніж засудити 

невинуватого». При найменшому сумніві щодо якості проведеного досудового  
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розслідування або в разі нерозуміння викладених сторонами обставин 

присяжні виносять виправдувальний вердикт
293

. 

Під час постановлення вироку судом присяжних потрібно враховувати 

той факт, що, як правило, справи, що розглядається цим судом, є складними, 

викликають суспільний резонанс і призводять до тиску на присяжних як з 

боку суспільства, засобів масової інформації та й у деяких випадках 

професійних суддів, які входять до складу колегії. Перше в Україні 

кримінальне провадження, яке розглядалось судом присяжних викликало 

чималу увагу в громади м. Львова та представників низки всеукраїнських 

організацій. Незважаючи на достатню кількість доказів вини обвинуваченого 

(що було підтверджено судами апеляційної та касаційної інстанції) суд 

присяжних постановив виправдувальний вирок, при чому два професійних 

суді висловили окрему думку, не погоджуючись з присяжними. В ході 

судового розгляду цієї справи, стороною захисту було здійснено низку спроб 

вплинути на формування внутрішнього переконання суду присяжних 

необгрунтовнаою популістською риторикою щодо діяльності правоохоронних 

органів.  

В подальшому після виправдання обвинуваченого тиск продовжувався 

на апеляційний суд, який переглядав вирок суду присяжних. Так,  на адресу 

апеляційного суду 20.03.2014 року був надійшов лист підписаний низкою 

керівників єврейських громадських організацій, зокрема, головою общини 

прогресивного іудаїзму «Тейва», президентом ЛОБО Бней Бріт «Леополіс», 

головою Львівського товариства єврейської культури ім. «Шолом-Алейхема», 

президентом міжнародного центру «Голокост», керівником молодіжного 

центру «Гікель». Зазначені особи, здійснюючи незаконний тиск на суд, 

пишуть: «ми вважаємо, що суд необґрунтовано не взяв до уваги ряд доказів, 

що підтверджують причетність Ш. до злочину. В матеріалах справи є 

достатньо доказів провини Ш. у навмисному вбивстві лікаря. Максимально 
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суворого покарання вимагали у своєму зверненні до суду багато діячів науки 

та культури. Вже не має сумніву в тому, що обставини справи про вбивство Ф. 

спотворюються, замовчуються та ігноруються судовою системою Львова»
294

. 

Крім того, до 25 березня 2014 року до апеляційного суду звернувся президент 

всеукраїнського єврейського конгресу - Рабінович В.З, який на момент 

написання листа був кандидатом в президенти України. Рабінович В.З. у 

своєму зверненні зазначив: «...всеукраїнський єврейський конгрес завжди 

займав активну позицію у питаннях захисту інтересів членів єврейської 

громади України, а тому не може залишитись осторонь справи, яка викликала 

обурення не тільки у громадян єврейського походження, а і у всіх чесних та 

свідомих людей. На наше глибоке переконання, є всі підстави сумніватися в 

обізнаності присяжних, які підтримали виправдання Ш., з правовими 

питаннями та їхній здатності розрізнити докази і емоції»
295

. 

Такі висловлювання громадських діячів фактично створюють у судових 

інстанцій та громадськості враження про неспроможність суду присяжних 

ухвалити об’єктивні рішення, викликають упередженість до суду присяжних 

та зумовлюють відсутність у громадян бажання бути присяжними. 

Присяжний - людина, і, як у будь-якої людини, його свідомість і почуття 

можуть відчувати на собі вплив оточуючого його суспільного середовища. 

Інша справа, що ступінь впливу громадської думки на кожного окремого 

присяжного і, відповідно, сам результат цього впливу бувають різними. Багато 

що залежить від збігу або розбіжності внутрішнього переконання присяжного 

і пануючої в суспільстві думки
296

. 

У разі, коли громадська думка збігається з внутрішнім переконанням 

присяжного, рішення ним приймається відносно легко. Коли ж громадська 

думка суперечить його внутрішньому переконанню, дії присяжного, в 
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залежності від якостей його особистості, можуть розвиватися в двох 

напрямках. 

Перший, який базується на вимогах закону і совісті присяжного, 

передбачає збереження, відстоювання ним свого внутрішнього переконання 

від тиску з боку громадської думки, що, як правило, не обходиться без 

певного внутрішнього напруження духовних сил. 

Другий напрямок полягає в тому, що присяжний, порушуючи закон і 

всупереч своїй совісті, може піти «на поваду»  громадської думки. Мабуть, в 

ще більш складному становищі опиняється присяжний, коли його внутрішнє 

переконання при прийнятті ним рішення у справі потрапляє під вплив відразу 

двох факторів, які суперечать один одному за своїм змістом: по-перше, під 

впливом громадської думки і, по-друге, під впливом такого, що суперечить 

громадській думці – впливу головуючого у конкретному кримінальному 

провадженні.  

Ніхто зі складу суду присяжних не має права утримуватися від 

голосування, крім випадку, коли вирішується питання про міру покарання, а 

суддя чи присяжний голосував за виправдання обвинуваченого. У цьому разі 

голос того, хто утримався, додається до голосів, поданих за рішення, яке є 

найсприятливішим для обвинуваченого. При виникненні розбіжностей про те, 

яке рішення для обвинуваченого є більш сприятливим, питання вирішується 

шляхом голосування. 

Цікавим в цьому плані є досвід Японії. Там діє шефенська модель суду 

присяжних у складі трьох професійних суддів і шести присяжних. Присяжні 

встановлюють факти і застосовують право разом з суддями, а тлумачення 

права – виключна роль суддів. Вирок виноситься простою більшістю голосів. 

Однак в невигідному для підсудного рішенні більшість голосів має включати 

в себе хоча б один голос судді і один голос присяжного. У разі ж вигідного 

для підсудного рішення, наприклад якщо всі присяжні визнають підсудного 

невинним, а всі судді - винним, вирок буде виправдувальним. І навпаки, якщо 

навіть всі судові засідателі визнають підсудного винним, а всі судді - 
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невинним, вирок також буде виправдувальним, тому що немає жодного 

голосу судді за обвинувальний вирок. За цим же принципом вирішується 

питання про міру покарання і про те, чи повинен вирок бути реальним або 

умовним. Що стосується міри покарання, то головуючий показує присяжним 

дані про міру покарання в подібних минулих справах на основі бази даних, 

складеної Верховним Судом Японії. Це графік, який показує розподіл заходів 

покарання, в просторіччі іменується курсом міри покарання. Курс міри 

покарання, звичайно, не має обов’язкової сили для суддів і присяжних, а 

вважається довідковим матеріалом
297

. 

Вважаємо, що цей законодавчий досвід міг би бути використаний і 

вітчизняним законодавцем, а тому ч. 2 ст. 391 КПК України варто сформувати 

в наступній редакції «Вирок виноситься простою більшістю голосів. Для 

ухвалення обвинувального вироку більшість голосів має включати в себе хоча 

б один голос професійного судді і один голос присяжного. Для ухвалення 

виправдувального вироку  достатньо більшості голосів присяжних. За цим же 

принципом вирішується питання про міру покарання та інші питання,  що 

вирішуються судом при ухваленні вироку». 

Кожен із складу суду присяжних в Україні має право викласти письмово 

окрему думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до 

матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення. Характерною 

особливістю окремої думки як судді, так і присяжного є відсутність у неї 

зобов’язуючої юридичної сили. Окрема думка присяжного не породжує  

юридично значимих наслідків ні для сторін у справі, ні для інших суб’єктів 

права. 

З історичної точки зору окрему думку присяжного умовно можна 

вважати результатом розвитку традиційного британського порядку винесення 

рішень в колегіальному складі - seriatim (лат. – «по порядку»)
298

. Даний 
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порядок спочатку зовсім не передбачав винесення письмового рішення і 

становив собою почергове висловлювання суддями своєї позиції. Підсумкове 

рішення визначалося більшістю голосів і в кращому випадку фіксувалося 

юристами, які були присутні на засіданні
299

. 

В літературі виокремлюють два види незгоди судді (присяжного) з 

думкою більшості судової колегії. Перший вид незгоди має місце тоді, коли 

суддя категорично не погоджується з суттю винесеного рішення. Він 

називається окремою думкою («dissenting opinion» в США і багатьох 

англомовних країнах; «votum separatum» у багатьох країнах Східної Європи; 

«Son-dervotum» в Німеччині; «zdanie odrebne» - в Польщі). Заявлення такої 

окремої думки передбачає голосування проти прийнятого рішення. Логічно, 

що сама окрема думка в цьому випадку не повинно обмежуватися простою 

констатацією незгоди з позицією більшості і за ступенем аргументованості не 

повинна поступатися основному рішенню. Як правило, окремі думки 

побудовані на запереченні аргументів, наведених в основному рішенні, однак 

можливі варіанти «незалежного» власного аналізу. 

Другий вид незгоди – «м’який», коли суддя вважає невдалими наведені 

аргументи або вибір способу вирішення процесуальних питань, однак не має 

заперечень проти суті основного рішення. Він називається думкою судді 

(«concurring opinion» - в англомовних країнах). Звісно ж, що в цьому випадку 

у судді є більше свободи розсуду - як в частині змісту, так і в частині 

детальності аргументації
300

. 

Вважаємо, що право присяжного на окрему думку є гарантією 

забезпечення свободи внутрішнього переконання присяжного, його 

незалежності та неупередженості в ході розгляду кримінального провадження.  

У випадку, коли серед більшості складу суду, яка ухвалила рішення, 

відсутні професійні судді, головуючий зобов’язаний надати допомогу 

                                                           
299 Henderson M.T. From Seriatim to Consensus and Back Again: A Theory of Dissent // Public Law and 

Legal Theory Working Paper. – 2007. – №186. – P. 7. 

300 Ултургашев П.Ю. Особые мнения судей в сравнительно-правовом контексте // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2013. – №6. – С. 25. 
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присяжним у складенні судового рішення. З таким положенням 

законодавства, погодитися в повній мірі не можна з наступних міркувань. 

Суддя, який не погоджується з рішенням присяжних має свою сформовану 

думку, а тому надання допомоги, а це фактично написання рішення за 

присяжних, призводить до когнітивного дисонансу суддівського 

внутрішнього переконання та вимогам законодавства. В зв’язку з цим, 

вважаємо, що суддя повинен лише роз’яснити присяжним порядок ухвалення і 

написання рішення, а виготовлення самого тексту рішення має покладатися на 

присяжних. 

В зв’язку з цим, вважаємо за доцільне ч. 5 ст. 391 КПК України викласти 

в наступній редакції:  «У випадку, коли серед більшості складу суду, яка 

ухвалила рішення, відсутні професійні судді, головуючий зобов'язаний 

роз’яснити присяжним порядок ухвалення і написання рішення». 

Чинне законодавство не встановлює жодних особливостей щодо 

апеляційного перегляду рішень ухвалених судом присяжних, що на нашу 

думку фактично нівелює авторитет суду присяжних, оскільки його рішення 

переглядаються професійними суддями в загальному порядку. Варто 

зауважити, що континентальна модель суду присяжних в більшості випадків 

передбачає можливість апеляційного оскарження вироків суду присяжних, 

однак встановлює певні особливості цього перегляду, яким є те, що перегляд 

рішень ухвалених за участю представників народу здійснюється також за їх 

участю. Доцільність запровадження участі присяжних в апеляційному 

провадженні також підтверджують результати анкетування, згідно якого  

92,2% респондентів вважають потрібним залучення присяжних до перегляду 

рішень суду присяжних в апеляційній інстанції.  

В зв’язку з цим доречним видається запровадження такої ж моделі в 

Україні. Таким чином, пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 31 КПК України 

абзацом другим наступного змісту: «Кримінальне провадження в 

апеляційному порядку, у випадку оскарження рішення ухваленого судом 

присяжних, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних 
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суддів та шести присяжних». Запровадження такої моделі розгляду 

апеляційних скарг на рішення суду присяжних буде сприяти ширшому 

залученню присяжних до здійснення кримінального судочинства, надання 

підсудному додаткових гарантій розгляду його справи представниками 

народу, підвищення авторитету суду присяжних та довіри до судової системи 

загалом. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Право присяжного з дозволу головуючого ставити запитання 

обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які 

допитуються, дає можливість  отримати додаткову інформацію про: 

обставини, яким допитувана особа чи не надала значення, чи про які забули 

розповісти або не хотіла про них говорити;  уточнення, деталізацію окремих 

фактів, викладених допитуваною особою не конкретно, а у загальній форміє  

Також варто ставити запитання, які викликають у допитуваної особи 

асоціації і допомагають їй згадати окремі факти, відновити в пам’яті забуті 

події, контрольні запитання – це запитання для перевірки правильності 

інформації, що повідомляється особою. У цьому випадку присяжний запитує 

про джерела, з яких допитувана особа одержала відомості, про час і 

обставини, за яких особа сприймала певну подію, хто може підтвердити 

показання. 

2. Присяжний наділений правом просити головуючого роз’яснити норми 

закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні 

терміни і поняття, зміст оголошених у судовому засіданні документів, ознаки 

злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа. Законодавець закріпив це 

право з урахуванням того, що присяжним може бути пересічний громадянин 

України, який не обов’язково матиме юридичну освіту й відповідні знання у 

галузі юриспруденції. Однак,  головуючий суддя може виявитися 

зацікавленим в певному результаті розгляду кримінального провадження і 

його консультації можуть бути не цілком об’єктивними і коректними. Тому 
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видається доцільним, надати присяжним право звернення за консультацією з 

правових питань до незалежних фахівців, не пов’язуючи такі консультації зі 

справою, у якій бере участь присяжний. 

3. Доцільно розширити сферу участі присяжних в ході застосування 

заходів процесуального примусу, зокрема надавши присяжним право брати 

участь у питаннях, що стосуються обрання, зміни, продовження та скасування 

всіх запобіжних заходів. 

4. Як засвідчує практика, типовим в ході розгляду справи судом 

присяжних є заявлення стороною захисту необґрунтованих клопотань про 

відвід когось з присяжних або всього складу суду присяжних.  При цьому 

всупереч вимогам ч. 4 ст. 80 КПК України заяви про відвід під час судового 

провадження подаються не до початку судового розгляду, а безпосередньо в 

його ході з надуманих підстав, з метою затягування судового розгляду. 

Ще одним способом затягування розгляду справи в суді присяжних є 

неявка захисників у судові засідання без поважних причин.  Судова практика 

правильно вирішує це питання шляхом призначення захисника для 

проведення окремих процесуальних дій. 

5. У кримінально-процесуальному праві історично сформувалися дві 

теорії розподілу компетенції між присяжними і головуючим суддею. Перша 

теорія, загальновідома і найбільш поширена, полягає в тому, що судді 

вирішують питання права, а присяжні - питання факту (de jure respondent 

judices, de facto juratores). 

Інша теорія, що отримала панування в німецькому законодавстві - вини 

та покарання. Відповідно до неї присяжні вирішують питання про винність в 

повному обсязі як з фактичної, так і з правової сторони, а коронні судді 

застосовують до визнаної винуватості передбачене покарання і водночас  

вирішують процесуальні питання, що виникають під час розгляду справи. 

6. Вважаємо правильним підхід українського законодавця до 

закріплення спільної колегії професійних суддів та присяжних, які разом 

досліджують як питання факту так і прав. Така модель цілком вписується в 
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європейську континентальну  модель кримінального процесу та в сучасних 

умовах із врахуванням попередніх наших пропозицій щодо вдосконалення 

суду присяжних дозволить забезпечити належну участь народу  у відправлені 

кримінального судочинства. 

7. Суддя повинен детально роз’яснити присяжним, що мовчання 

обвинуваченого, його відмова від дачі показань ні в якій мірі не повинні 

сприйматися ними як визнання підсудним своєї вини, оскільки відповідно до 

ч. 1 ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову 

давати показання або пояснення щодо себе. Таке право є частиною засади 

свободи від самовикриття, і відповідно до ч. 2 ст. 18 КПК України, кожна 

особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення 

проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також 

бути негайно повідомленою про ці права. 

8. У вирішенні питання про порядок дослідження доказів, прокурор і 

захисник повинні використовувати право вносити пропозиції з цього приводу 

з урахуванням обставин конкретного провадження і особливостей сприйняття 

присяжних, реалізуючи таким чином засаду змагальності. 

Прокурор навіть при прямих доказах винуватості особи може зазнати 

фіаско, якщо не зуміє дохідливо і переконливо довести до присяжних 

доказову інформацію. Великий обсяг інформації багато в чому може 

ускладнити її сприйняття, аналіз, оцінку і, як наслідок, прийняття рішення у 

конкретному кримінальному провадженні. Тому державному обвинувачу 

необхідно представляти інформацію, що міститься в матеріалах 

кримінального провадження, таким чином, щоб учасники судового розгляду, 

зокрема присяжні, отримали повну та об’єктивну картину того, що сталося. 

9. Судові дебати у суді присяжних мають деякі особливості, що 

випливають як безпосередньо з процедури, так і з особливостей її сприйняття 

присяжними: 



204 
  

 межі дебатів повинні встановлюватися межами судового розгляду, що 

особливо важливо для присяжних, які оцінюють фактичні обставини, 

представлені під час судового розгляду; 

 сторони, як обвинувачення, так і захисту, повинні дбати не тільки про 

обґрунтування своєї позиції в процесі, але і про об’єктивність рішення, яке 

буде прийняте судом присяжних; 

 присяжні сприймають і усвідомлюють в ході судових дебатів лише 

таку промову прокурора та захисника, яка проста і доступна для їх розуміння, 

до того ж роз’яснює незрозумілі для них моменти судового розгляду; 

 зростає керівна роль головуючого судді в дебатах сторін під час 

розгляду справи присяжними, коли суддя має право зупинити виступ 

учасника дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі 

кримінального провадження, що здійснюється, чи повторно допустив 

висловлювання образливого або непристойного характеру, і надати слово 

іншому учаснику дебатів. 

10. Однією з важливих практичних проблем буде в майбутньому 

навчання державних обвинувачів судового ораторського мистецтва як засобу 

побудови переконливої обвинувальної промови. 

Актуальність цієї проблеми визначається тим, що від переконливості 

обвинувальної промови залежать ефективність дебатів сторін у суді, здатність 

державного обвинувача виконати своє основне завдання - з позиції 

обвинувачення підвести підсумок судового розгляду. 

Виникаючі у прокурорських працівників труднощі з розглядом 

кримінальних проваджень у суді присяжних досить зрозумілі. Можна 

говорити про відносно новий для практики підтримання державного 

обвинувачення український інститут суду присяжних, про недостатню 

апробацію науково практичних рекомендацій з підтримання державного 

обвинувачення, а також про недостатню підготовку кадрів в питаннях тактики 

і процесу доказування у кримінальних провадженнях, що розглядаються в суді 

присяжних. Однак у цих складних умовах, потрібно застосовувати системний 



205 
  

підхід до представлення матеріалів кримінального провадження присяжним, 

так як їм, як і всім людям, для винесення правильного рішення необхідно 

об’єктивно, послідовно, системно представити інформацію, що міститься в 

матеріалах кримінального провадження. 

11. Переконання присяжного по конкретній справі може бути зумовлене 

не лише сукупністю доказів, а й іншими факторами, які не мають юридичного 

значення: стереотипи, що склалися у присяжного щодо певного кола людей, 

зовнішній вигляд та поведінка обвинуваченого, його реакція на показання 

свідків тощо. 
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ВИСНОВКИ 

У дослідженні проведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає в необхідності 

обґрунтування теоретичних положень щодо формування та функціонування 

суду присяжних в Україні, а також розробці практичних рекомендацій з 

удосконалення практики діяльності суду присяжних. Отримані в процесі 

дослідження результати, реалізована його мета та завдання дають підстави 

прийти до наступних основних висновків: 

1. Суд присяжних зіграв значну роль у формуванні сучасних систем 

кримінальної юстиції, зокрема допомагаючи захищати незалежність судової влади та 

надаючи значущості самій події судового розгляду. У такий спосіб він, безсумнівно, 

сприяв зміцненню процесуальних гарантій обвинуваченого, спрявши формуванню 

моделі змагального судового процесу. У той самий час він посилив засади усності 

провадження, безпосередності і рівності сторін у здійсненні судового розгляду. 

Наявність присяжних справила потужний вплив на форми судового розгляду, 

дослідження у ньому фактів і обставин за допомогою допустимих  доказів і 

забезпечення прав на захист. 

2. Доцільним видається поступове запровадження інституту суду присяжних. 

Можна запропонувати наступну модель участі народу в кримінальному судочинстві 

України: суд присяжних (у складі трьох професійних суддів та шести присяжних) 

розглядає справи про особливо тяжкі злочини, а у всіх кримінальних провадженнях у 

яких може бути призначене покарання понад п’ять років розбавлення волі судовий 

розгляд здійснюється у складі одного професійного судді  та двох присяжних.  Така 

модель участі народу у кримінальному провадженні буде сприяти переважанню 

непрофесійного елементу у здійсненні правосуддя, підвищенню довіри населення до 

судової системи та забезпеченню змагальності у кримінальному провадженні 

3. В українському законодавстві доцільно запровадити таку модель 

судоустрійного етапу формування колегії присяжних: на підставі списку 

виборців адміністративно-територіальної одиниці, на території якої 

знаходиться суд, орган місцевого самоврядування формує список кандидатів у 



207 
  

присяжні, до якого включає осіб, які відповідають вимогам до присяжних. 

Вважаємо, що до списку присяжних не повинні також включатися особи, які 

мають юридичну освіту, оскільки їх участь буде порушувати принцип 

неупередженості залучення народу до здійснення кримінального судочинства. 

Після цього даний список передається у відповідний суд для введення цього 

списку в автоматизовану інформаційну систему, яка відбиратиме з нього 

присяжних. Список присяжних повинний бути сформований із розрахунку не 

менше 50 кандидатів у присяжні на кожен місцевий суд.  

Даний список повинен бути розміщений на сайті відповідного суду, щоб 

особи які включені до списку присяжних могли з ним ознайомитись та за 

наявності підстав подати заяву про їх увільнення від виконання обов’язків 

присяжних.  

4. Для недопущення втручання у роботу присяжного і виключення 

впливу на його свідомість та зміну думки щодо провадження, яке 

розглядається, без дозволу головуючого присяжному забороняється 

спілкування з особами, які не входять до складу суду, щодо суті провадження, 

процесуальних дій, що здійснюються під час нього. 

У зв’язку з цим у судах мають бути створені такі умови, які б дозволяли 

присяжним виконувати свої функції (місця в залі судового засідання як для 

основних, так і запасних присяжних, кімнати відпочинку тощо). 

5. Реальне забезпечення гарантій незалежності та недоторканності 

присяжного має передбачати незалежність і недоторканність як від 

незаконного впливу на них зі сторони злочинних угруповань, інших 

зацікавлених осіб, а також і зі сторони різних державних, у тому числі 

правоохоронних структур, а також громадських формувань та засобів масової 

інформації. Важливою гарантією незалежності та недоторканості, 

забезпечення їх безпеки та членів їх сімей, нарівні з професійними суддями 

буде створення Служби судової охорони зі спеціальним статусом. 

6. Доцільно запровадити в КПК України право сторін кримінального 

провадження заявляти по три  невмотивованих відводи кандидатам у 
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присяжні. Така процедура розширить змагальність сторін в ході судового 

розгляду, надасть можливість сформувати об’єктивну та неупереджену 

колегію присяжних. Звичайно запровадження права на невмотивані відводи, 

призведе до внесення змін в процесуальне законодавство в частині кількості 

осіб, які викликаються в судове засідання. В зв’язку з цим, пропонуємо ч.  1 

ст. 285 КПК України викласти у наступній редакції: «Після призначення 

судового розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю судового 

засідання розпорядження про виклик присяжних у кількості п’ятнадцяти осіб, 

які визначаються автоматизованою системою документообігу суду з числа 

осіб, які внесені до списку присяжних». Статтю 387 ч. 4 КПК України 

доповнити абзацом другим наступного змісту: «Кожна з сторін кримінального 

провадження має право заявити по три невмотивованих відводи кандидатам у 

присяжні». 

7. Під правовим статусом присяжного потрібно розуміти юридично 

закріплене становище громадянина, внесеного до списку кандидатів у 

присяжні і залученого в установленому законом порядку до участі в розгляді 

судом кримінального провадження відповідно до процедури формування суду 

присяжних, що реалізується за допомогою наданих КПК України та іншими 

законами прав і покладених на нього обов’язків. 

8. Складнощі в розумінні присяжними як джерела доказів викликають 

протоколи негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали оперативно-

розшукових заходів. Це зумовлено специфікою цих матеріалів, зокрема 

важливо роз’яснити присяжним, з якою метою в протоколах змінено анкетні 

дані осіб, які брали участь в негласних слідчих (розшукових) діях, щоб 

усунути будь-які сумніви в достовірності цих  документів. Прокурору варто 

роз’яснити присяжним, загальні умови проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Також складнощі виникають в ході дослідження показань, 

які давалися в ході досудового розслідування слідчому судді, оскільки суд 

присяжних безпосередньо не сприймає показання особи. 
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9. Ч. 5 ст. 391 КПК України викласти в наступній редакції:  «У випадку, 

коли серед більшості складу суду, яка ухвалила рішення, відсутні професійні 

судді, головуючий зобов'язаний роз’яснити присяжним порядок ухвалення і 

написання рішення» 

10. Ч. 2 ст. 391 КПК України в наступній редакції «Вирок виноситься 

простою більшістю голосів. Для ухвалення обвинувального вироку більшість 

голосів має включати в себе хоча б один голос професійного судді і один 

голос присяжного. Для ухвалення виправдувального вироку  достатньо 

більшості голосів присяжних. За цим же принципом вирішується питання про 

міру покарання та інші питання,  що вирішуються судом при ухваленні 

вироку». 

11. Потрібно доповнити ч. 2 ст. 31 КПК України абзацом другим 

наступного змісту: «Кримінальне провадження в апеляційному порядку, у 

випадку оскарження рішення ухваленого судом присяжних, здійснюється 

колегіально судом у складі трьох професійних суддів та шести присяжних». 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Склад кандидатів у присяжні за гендерною ознакою на 2012-2014 роки 
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Додаток Б 

 

Склад кандидатів у присяжні за гендерною ознакою на 2014-2016 роки 
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Додаток В 

 

Склад кандидатів у присяжні за родом занять на 2012-2014 роки 

 

 

Рід занять Кількість Відсоткове 

співвідношення 

Працівники ЛКП 

(паспортисти, майстри та 

двірники)  

52 28,9% 

Вчителі  28 15,6% 

Пенсіонери  21 11,6% 

Приватні підприємці 19 10,5% 

Безробітні  18 10% 

Керівники підприємств 13 7,2% 

Робітники  11 6,1% 

Медичні працівники 9 5% 

Працівники дитячих 

дошкільних закладів  

4 2,2% 

Викладачі вузів 3 1,7% 

Юрист  1 0,6% 

Артист театру 1 0,6% 

Всього 180 100% 
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Додаток Г 

 

Склад кандидатів у присяжні за родом занять на 2014-2016 роки 

 

Рід занять Кількість Відсоткове 

співвідношення 

Працівники ЛКП 

(паспортисти, майстри та 

двірники) 

47 31,5% 

Вчителі 35 23,5% 

Пенсіонери 21 14% 

Робітники 16 10,8% 

Керівники підприємств 9 6% 

Приватні підприємці 7 4,8% 

Безробітні 5 3,4% 

Медичні працівники 3 2% 

Працівники дитячих 

дошкільних закладів 

3 2% 

Викладачі вузів 1 0,7 

Юрист 2 1,3% 

Всього 149 100% 
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Додаток Д 

Зведені дані соціологічного опитування професійних суддів місцевих та 

апеляційних суддів  

(90 респондентів з Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської 

областей) 

Питання Кіль-

кість 

% 

 

1. Яка модель суду присяжних на Вашу думку є 

оптимальною в Україні? 

  

а) класична  модель суду присяжних (1 суддя, 12 

присяжних)  

12 13,3 

б) існуюча модель суду присяжних (2 судді, 3 присяжних) 56 62,3 

в) французька модель суду присяжних (1 суддя, 6 

присяжних) 

19 21,1 

г) суд присяжних не потрібний 3 3,3 

2. Чи повинні присяжні разом з суддею розглядати 

питання факту і права, і приймати спільне рішення? 

  

а) так 43 47,8 

б) ні 47 52,2 

3. Чи є необхідним для включення особи у список 

присяжних її добровільна згода? 

  

а) так 87 96,7 

б) ні 3 3,3 
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4. Як ви оцінюєте активність присяжних в ході судового 

розгляду 

  

а) висока активність 5 5,6 

б) присяжні пасивні 31 34,4 

в) активність залежить від обставин справи 43 47,8 

г)  активність присяжних залежить від активності сторін 11 12,2 

5. Чи доцільно залучати присяжних до перегляду 

рішень суду присяжних в апеляційній інстанції? 

  

а) так 83 92,2 

б) ні 7 7,8 

 

 

 

 

 

 

  



216 
  

Додаток Ж 

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо вдосконалення суду присяжних « 

1. ч.  1 ст. 285 КПК України викласти у наступній редакції: «Після 

призначення судового розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю 

судового засідання розпорядження про виклик присяжних у кількості 

п’ятнадцяти осіб, які визначаються автоматизованою системою 

документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних».  

2. Статтю 387 ч. 4 КПК України доповнити абзацом другим наступного 

змісту: «Кожна з сторін кримінального провадження має право заявити по три 

невмотивованих відводи кандидатам у присяжні».   

3. ч. 5 ст. 391 КПК України викласти в наступній редакції:  «У випадку, 

коли серед більшості складу суду, яка ухвалила рішення, відсутні професійні 

судді, головуючий зобов'язаний роз’яснити присяжним порядок ухвалення і 

написання рішення» 

4. ч. 2 ст. 391 КПК України викласти в наступній редакції «Вирок 

виноситься простою більшістю голосів. Для ухвалення обвинувального 

вироку більшість голосів має включати в себе хоча б один голос професійного 

судді і один голос присяжного. Для ухвалення виправдувального вироку  

достатньо більшості голосів присяжних. За цим же принципом вирішується 

питання про міру покарання та інші питання,  що вирішуються судом при 

ухваленні вироку». 

5. Доповнити ч. 2 ст. 31 КПК України абзацом другим наступного 

змісту: «Кримінальне провадження в апеляційному порядку, у випадку 

оскарження рішення ухваленого судом присяжних, здійснюється колегіально 

судом у складі трьох професійних суддів та шести присяжних»   

6. Викласти ч. 1. ст. 185
3 

КУпАП у наступній редакції: «неповага до 

суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, кандидата у 

присяжні, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених 

осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку 

під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про 

явну зневагу до суду або встановлених у суді правил». 
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