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1. Особливі порядки кримінального провадження в суді першої
інстанції: види, завдання, підстави диференціації.

2. Особливості спрощеного судового провадження щодо
кримінальних проступків.

3. Загальні умови та процедурні особливості судового розгляду
кримінального провадження в суді присяжних.

4. Формування суду присяжних. Усунення та заміна присяжних.
5. Спеціальне судове провадження: умови, підстави та особливості

порядку проведення.
6. Провадження на підставі угод у кримінальному судочинстві:

види угод, сторони угод, порядок їх укладення та зміст (окрема
презентація)

ПЛАН ЛЕКЦІЇ



ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ 
ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ: ВИДИ, ЗАВДАННЯ, ПІДСТАВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
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Процесуальна форма – це визначений законом порядок
здійснення кримінального провадження в цілому, порядок і
послідовність виконання необхідних процесуальних дій
та прийняття відповідних рішень.

Хоч процесуальна форма судового розгляду має бути єдиною для будь-яких
видів кримінального провадження, її диференціація (розподілення, зміна) є
таким же ж органічним процесом, що спрямований на раціоналізацію
судових процедур. Такі процедури з однієї сторони мають бути досить
простими і зрозумілими для учасників провадження, позбавлені зайвих
формальностей, якщо йдеться про незначне кримінальне правопорушення і
його очевидний характер. А з іншої – у разі вчинення тяжких правопорушень,
які суттєво зачіпають права та інтереси фізичних і юридичних осіб, ці
процедури потребують посилення процесуальних гарантій для захисту цих
прав та інтересів. Це призвело до виділення у процедурі судового розгляду
особливих порядків провадження, які об'єднані однією умовою –
необхідністю забезпечення ефективного захисту кожного учасника від
незаконного і необґрунтованого обмеження його прав.



Фактори, які враховуються при здійсненні диференціації форми
кримінального провадження в суді першої інстанції:

✓ тяжкість вчиненого особою кримінального правопорушення
(матеріально-правова підстава для запровадження особливих порядків
залежно від ступеня суспільної небезпеки правопорушення, орієнтована на
врахування в процесі судочинства норм ст. 12 КК України);
✓ складність судового розгляду кримінального провадження (залежить
від кількості учасників провадження, їх належності до певних категорій осіб
(неповнолітні, неосудні), їх позиції щодо доведеності фактичних обставин
правопорушення, обсягу й специфіки процесуальних дій, що необхідно
вчинити у провадженні тощо);
✓ наслідки судового розгляду для його учасників (вони можуть
стосуватись як матеріально-правового аспекту у виді судимості, звільнення
від кримінальної відповідальності або застосуванні примусових заходів,
передбачених Розділами 13-1, 14, 14-1 КК України, так і процесуального - у
формі відмови від певного права чи його обмеження (наприклад, права на
апеляційне оскарження));
✓ наявність необхідних і достатніх способів захисту учасниками
провадження їх законних прав та інтересів (зміна порядку здійснення
провадження повинна обов'язково зберігати за учасником його основні
процесуальні права, забезпечувати можливість свідомого вибору щодо
застосування особливих процедур (наприклад, права на суд присяжних)).
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НАПРЯМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ, ЩО 
ПРИЗВОДЯТЬ ДО ПОЯВИ ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

1

Спрощення 
порядку  судового розгляду

Ускладнення
порядку  судового розгляду

▪ відмова учасників від реалізації 
певних процесуальних прав (права 
на участь в судовому  розгляді, 
права на оскарження)
▪можливість пропуску певних 
етапів судового розгляду (судові  
дебати тощо)
▪ відступ від виконання 
процесуальних обов'язків (повного 
і всебічного встановлення 
обставин правопорушення)

▪ розширення кола обов'язкових 
учасників (захисник,   законний 
представник та інші)
▪ обов'язковість вчинення окремих 
процесуальних  дій (призначення 
експертизи,  опублікування 
виклику тощо)
▪ введення до порядку судового 
розгляду додаткових процедур 
(оголошення розшуку, відбір 
присяжних і т.д.) 



ВИДИ ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

1. Спрощені порядки провадження:
✓ спрощене провадження щодо 
проступків (Гл.30 КПК)
✓ провадження на підставі угод   
(Гл. 35 КПК)
✓ провадження у формі 
приватного обвинувачення (Гл. 36 
КПК)

2. Ускладнені порядки провадження 
✓ провадження в суді присяжних 
(Гл.30 КПК)
✓ спеціальне судове провадження 
(ч.3 ст.323 КПК)
✓ провадження щодо 
правопорушень неповнолітніх    
(Гл. 38 КПК)

1. Порядки, які передбачають 
особливості досудового і судового 
проваджень:
✓ Спеціальне провадження (in 
absentia)
✓ провадження щодо 
правопорушень неповнолітніх
✓ провадження у формі приватного 
обвинувачення
✓ спрощене провадження щодо 
проступків

2. Порядки, особливості яких, в 
основному, проявляються в стадії  
судового розгляду
✓ провадження в суді присяжних
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ЗА НАПРЯМОМ ЗМІНИ ПОРЯДКУ 
СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

ЗА СФЕРОЮ ЗАСТОСУВАННЯ 
ОСОБЛИВОГО ПОРЯДКУ 



СПРОЩЕНІ ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ 
В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Запровадження спрощених порядків провадження забезпечує виконання
таких завдань:

❑ швидке і ефективне поновлення прав та законних інтересів учасників
провадження (потерпілого, який отримує бажану сатисфакцію у
максимально стислі терміни, але й підозрюваного чи обвинуваченого,
який зацікавлений не зазнавати істотних обмежень його прав протягом
тривалого періоду здійснення провадження)

❑ процесуальна економія, що проявляється в оптимізації як самої
процедури провадження, так і в раціональному розподілі і
використанні ресурсів органів досудового розслідування, суду ( часу,
навантаження, способів здійснення)

❑ підвищення авторитету органів державної влади у сфері
кримінального провадження, що досягається досягненню швидких
результатів у боротьбі зі злочинність та поновленню правопорядку
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СПРОЩЕНІ ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ 
В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
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Характерні риси спрощених особливих порядків:

1.Відмова від окремих обов'язкових процедур. Зазвичай, пов'язана з відмовою
від здійснення окремих частин судового розгляду (наприклад, в провадженні
щодо угод – від з'ясування обставин провадження шляхом перевірки доказів,
судових дебатів) чи від судового розгляду загалом (спрощене провадження
щодо проступків).

2.Добровільність застосування. Вказує на те, що застосування спрощеної
процедури допускається лише за згодою передбачених законом учасників
провадження (наприклад, для провадження на підставі угод – це сторони угоди:
прокурор і обвинувачений, потерпілий і обвинувачений; для приватного
обвинувачення – потерпілий). Важливо, що згода учасників має бути
добровільною і свідомою.

3.Наявність обмежень щодо можливості оскарження судового рішення, яким
закінчується провадження. Такі обмеження встановлюються ст.394 (ст.424)
КПК України і зводяться до заборони учасникам провадження оскарження в
апеляційному (касаційному) порядку судового рішення з окремих підстав, як
правило, в частині встановлення чи не встановлення фактичних обставин
правопорушення тощо.

4.Можливість повернення до загального порядку провадження. Це залежить
від волевиявлення одного із учасників (наприклад, відмова від угоди) або ж від
рішення суду (ч.3 ст.382, ч.7 ст.474 КПК)



УСКЛАДНЕНІ ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ 
В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Запровадження ускладнених порядків провадження забезпечує виконання
таких завдань:

❑ додатковий захист прав та законних інтересів окремих категорій осіб,
що беруть участь у кримінальному провадженні, але в силу їх
особливого статусу (неповнолітні; особи, що хворіють на психічне
захворювання) чи значимості юридичних наслідків щодо обмеження їх
прав (особи, яким загрожує призначення покарання у виді довічного
позбавлення волі; особи, які не беруть особисту участь у провадженні)
потребують податкових процесуальних гарантій реалізації права на
захист

❑ відновлення режиму законності і правопорядку у державі та
реалізація вимоги про невідворотність кримінального покарання, що
проявляється у можливості виконання покарань чи окремих заходів
кримінально-правового характеру (спецконфіскації) до осіб, які
переховуються, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності
за вчинене діяння.
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УСКЛАДНЕНІ ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ 
В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Характерні риси ускладнених особливих порядків:
1. Запровадження додаткових формальних процедур. Ці процедури покликані
забезпечити максимальні можливості для захисту прав та інтересів особи, щодо якої
здійснюється провадження, і можуть проявлятись у:
▪ залученні до проведення процесуальної дії додаткових учасників (обов'язкова участь

захисника; залучення законного представника; представника служб в справах дітей
тощо),

▪ необхідності встановлення додаткових обставин провадження (наявність психічного
захворювання, умови виховання особи, ухилення від кримінальної відповідальності)

▪ необхідності здійснення процесуальних дій, не передбачених у загальній процедурі
провадження (ініціювання особливої процедури через заявлення клопотань;
публікація виклику; відбір учасників у складі суду тощо)

2. Носять імперативний характер. Застосування таких процедур здійснюється з
огляду на вимогу закону (неповноліття особи) чи наявності передбаченого законом
приводу (клопотання обвинуваченого про розгляд провадження судом присяжних).
При цьому, зазвичай, позиція інших учасників до уваги не береться (для прикладу
дивіться ч. 3 ст.31 КПК).
3. Не допускає повернення до загального порядку провадження за волевиявленням
учасників. Загальний порядок провадження можливий тільки у разі, якщо причина,
яка обумовила застосування особливої процедури припинила існувати
(обвинувачений з'явився до суду , покращився перебіг психічного захворювання).
4. Недопустиме спрощення процедур (скорочений судовий розгляд, укладення
угоди)
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ОСОБЛИВОСТІ   СПРОЩЕНОГО   СУДОВОГО   ПРОВАДЖЕННЯ  ЩОДО 
КРИМІНАЛЬНИХ  ПРОСТУПКІВ

Дане провадження є одним з видів заочного провадження, що здійснюється
судом без залучення його учасників. З поміж інших форм провадження йому
характерне максимальне спрощення процедури судового провадження, що
проявляється у відмові від фактичного проведення стадій підготовчого
провадження і судового розгляду. По-суті, дана процедура є письмовим судовим
провадженням без виклику його учасників, яка здійснюється за наявності
передбачених законом приводу та умов.

Приводом для застосування спрощеного порядку провадження щодо
проступків є направлений до суду прокурором або слідчим за погодженням з
прокурором обвинувальний акт з клопотанням про розгляд обвинувального
акту у спрощеному провадженні. У відповідності до ч.1 ст.302 КПК України це
клопотання є частиною змісту обвинувального акту, хоч, в дійсності, не пов'язане
з формулюванням обвинувачення, а є позицією прокурора щодо можливості
застосування особливої процедури і могло б бути викладене у вигляді окремого
документу.

Особливістю цього обвинувального акту є також розширений перелік його
додатків, якими є письмові заяви підозрюваного, потерпілого, представника
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про згоду з розглядом
обвинувального акту у спрощеному порядку і матеріали досудового
розслідування ( ч.3 ст.302 КПК).

2



2 УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

1. вчинення особою кримінального правопорушення у виді проступку

2. застосовується за ініціативою прокурора або слідчого за його
погодженням

3. згода підозрюваного, а за наявності й потерпілого чи представника
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, на застосування
цієї процедури.

4. очевидність факту вчинення проступку підозрюваним, тобто
обставини правопорушення встановлені сукупністю доказів і відсутні
сумніви, що саме підозрюваний вчинив це правопорушення (беззаперечне
визнання ним винуватості)

Така згода має письмову форму і повинна містити такі елементи: 1) згоду
із встановленими досудовим розслідуванням обставинами; 2)
підтвердження добровільності її надання з викладом інформації про
обізнаність учасника із правовими наслідками згоди у формі обмеження
права на апеляційне оскарження вироку; 3) згоду на розгляд
обвинувальногоакту у спрощеномупорядку.

Згода підозрюваного надається після консультації із захисником і
додатково містить інформацію про повне і беззаперечне визнання ним
винуватості у вчиненні правопорушення. Правильність викладу у згоді
обставин, як видається, повинна підтверджуватисьпідписомзахисника.



ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СУДОМ СПРОЩЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ЩОДО ПРОСТУПКІВ

У цій процедурі немає чітко визначених меж таких стадій кримінального
провадження як підготовче провадження і судовий розгляд, які фактично
об'єднуються законом в одну спрощену процедуру. Проте слід враховувати, що
застосування цієї процедури здійснюється на розсуд суду, а його незгода з
клопотанням прокурора призведе до здійснення розгляду обвинувального акту в
загальному порядку (підготовче провадження → судовий розгляд).

Застосування процедури спрощеного провадження не потребує
винесення судом про це окремого рішення, а відображається у вироку
суду, яким завершується цей особливий порядок розгляду

Отримавши від прокурора обвинувальний акт з клопотанням про його
розгляд в спрощеному провадженні, суд в межах 5 днів повинен лише на основі
аналізу наданих йому матеріалів прийняти одне з двох альтернативних рішень:

1) ухвалу про призначення підготовчого судового засідання, якщо не
погоджується з позицією прокурора; має сумніви, що заява учасників носила
свідомий і добровільний характер; обвинувальний акт складено з порушенням
вимог надалі провадження здійснюється в загальному порядку

2) обвинувальний вирок, яким визнати особу винною у вчиненні проступку і
визначити їй покарання, без призначення і проведення судового розгляду.
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Отож, особливість процедури спрощеного провадження у тому, що вона
зводиться лише до декількох дій та рішень суду:

✓ вивчення та аналіз судом обвинувального акту та доданих до нього
матеріалів провадження з метою формування у судді переконання про
можливість застосування спрощеного порядку провадження

✓ винесення обвинувального вироку за результатами вивчення матеріалів

Мотивувальна частина цього вироку має певні особливості у порівнянні із
загальними вимогами (ч.2 ст.382 КПК): 1) не містить викладу доказів на
підтвердження обставин, які суд вважає встановленими, оскільки вони не
досліджувались судом; 2) містить вказівку на постановлення вироку із
застосуванням процедури, передбаченої ст.382 КПК України, на наявність
письмової згоди учасників провадження; 3) містить виклад обставин, які не
оспорюються учасниками судового провадження.

✓ копія такого вироку не пізніше наступного дня за днем його ухвалення
(тобто не пізніше як на шостий день після отримання судом обвинувального
акту) надсилається учасникам судового провадження

2



Правову основу функціонування суду присяжних у кримінальному
провадженні в Україні складають:

❑ Конституція України (ч.5 ст.124, ч.4 ст.129)
❑ Кримінальний процесуальний кодекс України (ч.3 ст.31, §2 Глави 30)
❑ Закон України “Про судоустрій та статус суддів” (ч.3 ст.5, ч.1,6 ст.15, Глава
3 Розділу 3)

Додатково про окремі питання формування і функціонування суду
присяжних вирішуються у:
✓ Постанові Верховного Суду України у справі № 5-111кс15 від 25.06.2015 року
(п.6) (http://reyestr.court.gov.ua/Review/46449623)
✓ Постанові ВП Верховного Суду № 523/6472/14-к від 12.09.2018 року (п.43-
53,66) (http://reyestr.court.gov.ua/Review/76947335)
✓ Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат, виплати добових
присяжному за час виконання ним обов'язків у суді, затверджений наказом ДСА
№198 від 05 жовтня 2016 року (https://dsa.court.gov.ua/userfiles/Dod_198.pdf)
✓ Ухвалі Львівської міської ради “Про порядок формування та затвердження
списку присяжних і народних засідателів районних судів міста Львова» від
21.05.2015 року (https://www8.city-
adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/9315c344519dd559c2256bb50042bc5c/bce59b8076
5ee5b3c2257e60004bf931?OpenDocument)

3 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО 
РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПРИСЯЖНИХ
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2017 рік 2018 рік 2019 рік

.

Суд присяжних у кримінальних
провадженнях був запроваджений лише
з прийняттям КПК 2012 року. Практика
застосування цього особливого порядку
кримінального провадження за даними
судової статистики досить незначна і
майже незмінна по кількості:
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57 59 56

Суд присяжних не єдина відома українському
кримінальному судочинству форма залучення
представників народу до участі у здійсненні
правосуддя, до 2011 року існувала інша форма
– суд за участю народних засідателів.
З'явившись у 2012 році, суд присяжних, в
дійсності, виявився не дуже вдалою спробою
поєднання рис “класичного суду присяжних” і
“суду за участю народних засідателів” , з
домінуванням все ж рис останнього.
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Склад суду розмежовується на два
складових елементи, що мають різну
компетенцію: суддя, який вирішує
правові питання, і колегія присяжних,
що вирішує лише питання факту

Є альтернативною формою судового
розгляду, яка застосовується за
проханням самого обвинуваченого

Присяжні не беруть активну участь
в дослідженні доказів, зазвичай, без
права задавати запитання

Ускладнена процедура судового
розгляду, яка передбачає його поділ
на дві частини: 1) формування колегії
присяжних; дослідження доказів
щодо фактичних обставин і їх
встановлення у вердикті присяжних;
2) дослідження доказів щодо
правових питань, ухвалення вироку

Обов'язковість врахування суддею
вердикту при винесенні вироку

Присяжні складають із суддями
єдиний склад суду, який спільно
вирішує як питання права, так і
питання встановлення фактичних
обставин

Є альтернативною формою судового
розгляду, яка застосовується за
проханням самого обвинуваченого

Беруть участь в дослідженні судом
доказів, можуть задавати запитання
під час допиту з дозволуголовуючого

Частково ускладнена процедура
судового розгляду через
необхідність відбору присяжних, які
увійдуть до складу суду, наявність
додаткових правил щодо
постановлення вироку, а у всьому
іншому – дотримання загальної
процедури судового розгляду

Вирок суду ухвалюється більшістю
голосів від учасників складу суду



1. Суд присяжних створюється і функціонує лише при місцевому загальному
суді першої інстанції. Для кожного місцевого суду місцевою радою за
поданням територіального (обласного) управління Державної судової
адміністрації України раз на три роки затверджуються списки присяжних з
числа громадян України, що проживають в межах територіальної юрисдикції
цього суду.

2. Розгляд кримінального провадження судом присяжних здійснюється лише,
якщо про це заявив клопотання обвинувачений (в тому числі, один з
декількох), якому може бути призначено покарання у виді довічного
позбавлення волі. Для забезпечення реалізації обвинуваченим цього права
на прокурора (у зв'язку із направленням обвинувального акту до суду) і на
суд (під час підготовчого провадження і судового розгляду) покладено
обов'язок роз'яснити цій особі таке право. Відсутність роз'яснення
розглядається як істотне порушення права на захист.

3. Сторони провадження повинні мати можливість брати участь у відборі
присяжних, чим забезпечується дотримання вимог такої засади
кримінального провадження як право на справедливий судовий розгляд
судом створеним у відповідності до закону.

4. Розгляд питання про необхідність продовження строку тримання під вартою
належить виключно до повноважень головуючого (ч.3 ст.331 КПК)

3 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СУДІ ПРИСЯЖНИХ



Особливості судового провадження за участю суду присяжних частково
проявляються у стадії підготовчого провадження, але здебільшого
стосуються саме судового розгляду. До основних особливостей належить:
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Судовий розгляд розпочинає суд у складі двох
суддів, один з яких виконує обов'язки головуючого.
Інші ж члени складу суду (присяжні) обираються
лише після закінчення підготовчих дій

Відбір здійснюється з поміж 7 кандидатів,
визначених автоматизованою системою
документообігу суду і присутніх у залі судового
засідання. Сторони вправі задавати кандидатам
запитання та заявляти відвід, що вирішується
суддямибез виходу до нарадчої кімнати

Дослідження доказів має такі особливості:
- заборонено проводити огляд на місці
- присяжний може поставити запитання
допитуваному лише з дозволу головуючого

Рішення приймається простою більшістю голосів від
складу суду. Суддя і присяжний вправі утриматись
від голосування лише щодо міри покарання, якщо
він голосував за виправдання обвинуваченого



Відмінною рисою судового провадження за участю суду присяжних є
формування остаточного складу суду лише під час судового розгляду .

Підготовче судове засідання проводить колегіальний суд у складі 3 суддів,
визначених автоматизованою системою документообігу суду
Надходить клопотання обвинуваченого про необхідність здійснення
судового розгляду за участю суду присяжних
Суд у резолютивній частині ухвали про призначення судового розгляду
задовольняє його клопотання
Повторний розподіл суддів автоматизованою системою з поміж тих, що
проводили підготовче судове засідання, з метою залишення лише двох

Відкриття судового засідання і вчинення всіх необхідних підготовчих дій
судом у складі двох суддів
Відбір присяжних з поміж присутніх під час судового засідання кандидатів
Розподіл автоматизованою системою документообігу суду обраних
присяжних до основних чи запасних
Приведення присяжних до присяги

4 ФОРМУВАННЯ  СУДУ ПРИСЯЖНИХ. УСУНЕННЯ ТА ЗАМІНА ПРИСЯЖНИХ.

ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1

2

3

4

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

1

2

3

4



В процедурі формування суду за участю присяжних під час судового розгляду
умовно можна виділити два етапи:

За розпорядженням головуючого з використанням автоматизованої системи
документообігу суду здійснюється відбір 7 кандидатів у присяжні. При цьому
присяжних залучають до здійснення правосуддя у порядку черговості і на строк
не більше одного місяця на рік, за винятком, коли продовження цього строку
зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньою участю.

Кандидат у присяжні інформується про його залучення шляхом направлення
виклику, який він повинен отримати не пізніше як за 5 днів до дати
проведення судового засідання. Одночасно роботодавцю кандидата також
надсилається письмове повідомлення для про залучення особи як присяжного.

ЗУ “Про судоустрій та статус суддів” встановлює дещо інші правила залучення такого
кандидата ніж КПК України: «Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя
суд надсилає присяжному не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання» (
ч.3 ст.67). Проте норма КПК (ст.385) є спеціальною, а тому саме вона підлягає
застосуванню.

Прибуття за викликом є обов'язком кандидата у присяжні. Тому у разі
неможливості виконання обов'язків присяжного він зобов'язаний невідкладно
подати заяву голові суду про звільнення його від виконання обов'язків
присяжного з підстав передбачених ч.2 ст. 66 ЗУ “Про судоустрій та статус суддів”

4

ЗАЛУЧЕННЯ КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ1



Процедуру складають такі дії:

✓ Повідомлення головуючого кандидатам у присяжним про кримінальне
провадження, яке їм необхідно буде розглянути, і про право заявити про
причини неможливості участі у розгляді чи самовідвід, з роз'ясненням
відповідних причин
✓ Опитування головуючим присяжних щодо наявності таких причин. З дозволу
головуючого участь у цьому опитуванні можуть також взяти прокурор,
потерпілий, обвинувачений шляхом задавання запитань.

Закон безпідставно позбавив цього права захисника обвинуваченого!!!
✓ Вирішення судом питання про звільнення від виконання обов'язків
присяжного чи самовідводу, якщо надійшли відповідні заяви. Рішення з цього
питання може прийматись судом негайно на місці без видалення до нарадчої
кімнати і буде занесене до журналу судового засідання.

4

Процедура відбору присяжних може бути
розпочата тільки після закінчення судом
підготовчих дій, що пояснюється залежністю
законності цієї процедури від законності складу
суду (ст.344 КПК), що керуватиме відбором, та
встановленням явки учасників і повідомлення про
їх права.

ВІДБІР ПРИСЯЖНИХ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ2



✓ Заявлення учасниками провадження мотивованих відводів кандидатам у
присяжні , якщо вони є, і їх вирішення судом за правилами що й для
самовідводів.
✓ Надання головуючим розпорядження щодо звернення до автоматизованої
системи документообігу суду для вирішення залежно від обставин наступних
питань:

Виклику додаткових кандидатів у присяжні, якщо з поміж присутніх
кандидатів в результаті самовідводів чи відводів залишилось менше 6.
Судове засідання в такому випадку відкладається для виконання дій
пов'язаних із залученням присяжних. Створюється новий кваліфікований
список кандидатів, до якого входять всі попередні кандидати у присяжні,
що залишилися, та додаткові. Процес відбору розпочинається знову.

Відбору з присутніх кандидатів, кількість яких
перевищує 6, тих, які будуть виконувати функції
присяжних з розподілом на дві групи: основні
присяжні в кількості 3 осіб і запасні присяжні і
кількості 2 осіб

✓ Приведення присяжних до присяги

4
ВІДБІР ПРИСЯЖНИХ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ (продовження)2



Можливість усунення присяжних від участі у кримінальному провадженні
також є однією з особливостей цього особливого провадження, що дозволяє під
час судового розгляду змінювати склад суду.

Підстави усунення присяжного
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Повідомлення 
неправдивої 
інформації

Порушення 
порядку в 
залі суду

Залишення 
зали суду в 

ході  розгляду

Спілкування 
поза судом 
про  справу

Втрата 
неупередженості

Самостійне 
збирання 

відомостей

Розгляд питання про усунення присяжного від виконання обов'язків
здійснюється за ініціативою головуючого судді.

Питання про усунення присяжного розглядається в нарадчій кімнаті всім
складом суду із обговоренням і оцінкою обґрунтованості підстав для його
усунення. Закон не вказує, чи бере участь у цьому розгляді присяжний, якого
пропонується усунути. Як видається, це буде залежати від можливості
забезпечити його присутність (наприклад, коли він залишив під час розгляду зал
судового засідання). Рішення суду про усунення присяжного оформляється
мотивованою ухвалою.



Результатом усунення присяжного від виконання обов'язків чи
неможливості брати участь у складі суду з поважних причин (тяжка хвороба,
необхідність догляду за членом сім'ї тощо ) є заміна присяжного.

Замінити можна лише основного присяжного шляхом введення до
складу суду одного із запасних, про що виноситься ухвала. При цьому
судовий розгляд буде продовжуватись. Відсутність запасних присяжних,
які могли б бути включені до складу суду, унеможливлює заміну.
Наслідком цього буде вже формування нового складу суду за участі
додатково викликаних кандидатів у присяжні і повернення до розгляду
кримінального провадження з початку.
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Спеціальне судове провадження є видом заочного провадження, суть якого
зводиться до здійснення судового розгляду у відсутності обвинуваченого, явку
якого до суду з об’єктивних причин забезпечити неможливо (in absentia, заочне
провадження).

У відповідності до ч. 3 ст.323 КПК підставою здійснення 
спеціального судового провадження є фактичні дані, які 
вказують, що особа з метою ухилитись від притягнення 
кримінальної     відповідальності     переховується     поза 
межами території України. Ці докази мають переконувати 
про    намір    особи    ухилитися    від    правосуддя    та 
підтверджувати факт виїзду особи з території України 
(поштове листування, реєстрацію перетину 
державного кордону тощо).
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1. Особа обвинувачується у вчиненні злочину, який входить до переліку
злочинів, у зв’язку з якими вона може бути застосована.
Цей перелік визначається в ч.2 ст.297-1 КПК:

злочини проти основ національної безпеки (ст.109 -114-1 КК),
злочини, пов’язані з посяганням на життя (ст.115-118, 348, 379, 400 КК),
злочину у сфері економічної безпеки держави (ч.2-5 ст.191, 209 КК),
злочину у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг (ст.364- 370 КК),
злочини, пов’язані із тероризмом (ст.258 - 258-5 КК),
злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
(ст.436- 447 КК).

Проте допускається застосування цієї процедури і щодо злочину, який не
охоплений наведеним переліком, але в силу тісного безпосереднього
зв’язку пов’язаний з таким злочином і повинен розглядатись в одному
кримінальному провадженні.

2. Повноліття обвинуваченого, яке визначається на момент прийняття
рішення про здійснення спеціального провадження.
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3. Оголошення розшуку обвинуваченого (ст. 335 КПК). Для здійснення
спеціального провадження закон вказує на вид такого розшуку –
міждержавний або міжнародний розшук.
Міжнародний розшук може бути
оголошений як постановою слідчого,
прокурора під час досудового
розслідування і тривати на момент
звернення до суду з обвинувальним
актом, так і ухвалою суду. Але цього
недостатньо – необхідно підтвердження
оголошення міжнародного розшуку.

Таким підтвердженням є запит органу досудового розслідування
надісланий до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (п.4.4
Інструкції про порядок використання правоохоронними органами
можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у
попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів). Будь-яких інших
документів, на кшталт витягу з бази розшуку Інтерполу чи довідки-
підтвердження публікації картки оповіщення про розшук, КПК не вимагає.



Спеціальне судове провадження здійснюється за ухвалою суду, винесеної як
під час підготовчого провадження, так і в продовж судового розгляду на
підставі розгляду клопотання прокурора.

Приймаючи рішення про здійснення спеціального судового провадження,
суд зобов'язаний дотриматись певних правил, які забезпечують
обвинуваченому додаткові гарантії забезпечення йому права на захист, а саме:

1) проінформованість особи про факт здійснення щодо неї судового
кримінального провадження. Це забезпечується опублікуванням повістки про
виклик особи до суду, інформації про судові документи, що підлягають
врученню обвинуваченому, у загальнодержавному засобі масової інформації,
яким на даний час є газета
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Водночас, суд здійснює контроль за
виконанням прокурором дій з інформування
особи про її кримінальне переслідування.
Зокрема, прокурор, заявляючи суду
клопотання про здійснення спеціального
провадження, зобов'язаний довести суду, що
обвинувачений знав або повинен був знати
про розпочате кримінальне провадження.



2) право користуватися правовою допомогою захисника, який
обовязково залучається обвинуваченим самостійно, а у разі, якщо він цього не
зробив, за ухвалою суду в порядку безоплатної правової допомоги (ст. 49, 52, ч.3
ст.323 КПК);

3) додаткові вимоги щодо змісту вироку суду.
Так, суд, що виносить вирок за результатами спеціального судового

провадження, зобов'язаний обґрунтувати вчинення стороною обвинувачення
всіх можливих заходів щодо дотримання права обвинуваченого на захист та
доступу до правосуддя (ч. 5 ст.374 КПК).

Крім цього у вироку мало б бути роз'яснено право обвинуваченого просити
про перегляд рішення постановленого за результатами заочного провадження
за його участю. У відповідності до КПК України обвинувачений, щодо якого
вирок було винесено за результатами спеціального судового провадження має
право оскаржити його в апеляційному порядку та поросити суд першої інстанції
поновити строк на подання апеляційної скарги, якщо його було пропущено (ч. 3
ст.400 КПК).

4) у разі явки відсутнього раніше обвинуваченого в судове засідання, суд
повинен розпочати судовий розгляд з початку.
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