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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Конституція України у статтях 124, 127, 129 визначає 

основні засади інституту присяжних в Україні, закріплюючи його як форму 

реалізації безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя, а стаття 22, 

встановлюючи невичерпність прав людини, наділяє її публічним суб’єктивним 

правом бути присяжним. Положення Стратегії розвитку системи правосуддя та 

конституційного судочинства на 2021–2023 рр. свідчать про зацікавленість 

суспільства та публічної влади в посиленні ролі суду присяжних у правосудді. 

Водночас судова статистика демонструє незначну кількість справ, що розглянуті 

судом присяжних: у 2016 – 51 справа, у 2017 – 57, у 2018 – 59, у 2019 – 56, у 

2020 р. розглянуто 44 кримінальних проваджень. Наведені дані свідчать про 

неузгодженість вітчизняного законодавства, яке визначає засади суду присяжних 

та процедур, що забезпечують їх реалізацію.  

Сучасна практика функціонування суду присяжних виявляє проблеми 

організаційно-правового характеру, що пов’язані з недоліками процедури відбору 

присяжних; відсутністю методик попередньої просвіти громадян щодо їхніх 

можливостей з безпосереднього здійснення правосуддя, щодо гарантій, прав, 

обов’язків та відповідальності присяжних; збільшенням кількості фактів 

притягнення присяжних до адміністративної відповідальності за порушення вимог 

фінансового контролю; не облаштованістю приміщень судів для якісної роботи 

суду присяжних; відсутністю коштів для виплати винагороди присяжним та 

забезпечення їм майнових і безпекових гарантій. У результаті органи публічної 

адміністрації, що відповідають за формування списків присяжних, стикаються з 

браком бажаючих бути присяжними та частими фактами складення громадянами 

із себе цих повноважень. Зазначене в сукупності розкриває потенціал публічно-

правових наукових досліджень забезпечення реалізації концепції суду присяжних 

в Україні.  

Науково-теоретичну основу дослідження адміністративно-правового статусу 

присяжного в суді формують результати дослідницьких пошуків таких вчених, як 

В.Б. Авер’янов, А.М. Авторгов, Н.О. Армаш, Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, 

М.Ю. Віхляєв, Н.В. Галіцина, В.В. Галунько, В.М. Гаращук, Д.В. Голобородько, 

І.П. Голосніченко, М.І. Горбач, О.М. Гумін, А.П. Даниленко, В.В. Доненко, 

О.В. Дяченко, Н.І. Золотарьова, В.В. Зуй, В.Ю. Кікінчук, Л.В. Коваль, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Є.В. Курінний, О.С. Лагода, І.М. Лазарєв, 

О.І. Миколенко, Р.В. Миронюк, Т.П. Мінка, В.І. Олефір, Ю.В. Пиріжкова, 

М.П. Пихтін, А.М. Подоляка, Є.В. Пряхін, М.Ф. Стахурський, В.В. Тильчик, 

В.П. Тимошук, А.В. Филатова, Ю.М. Фролов, та інших, котрі вивчали 

адміністративно-правові особливості таких категорій, як правовий статус, гарантії, 

суб’єкт права, процедура, відповідальність, інтерес, що використовуються у 

публічно-правовій сфері. 
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Особливу роль у формуванні авторської концепції змісту адміністративно-

правового статусу присяжного в суді відіграли результати дослідження 

процесуальних механізмів формування та діяльності суду присяжних; кола 

повноважень та гарантій присяжних; іноземного досвіду функціонування суду 

присяжних, проведені такими вченими, як Н.М. Ахтирська, Д.В. Берчук, 

А.Б. Войнарович, І.Р. Волоско, В.В. Городовенко, А.Б. Гринишин, Р.П. Качур, 

Т.С. Нешик, С.Ю. Обрусна, І.О. Русанова, І.Є. Словська, В.В. Смірнова, 

А.А. Солодков, В.М. Тернавська, Л.Р. Шувальська, В.М. Щерба, О.О. Юхно. 

Разом із тим, незважаючи на неспростовну ґрунтовність вказаних робіт, у жодній з 

них не приділено достатньої уваги визначенню особливостей адміністративно-

правового статусу присяжного в суді з урахуванням сучасних процесів 

реформування системи правосуддя в Україні. Розгляд Верховною радою України 

проєктів законів «Про суд присяжних» та «Про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку формування 

списку присяжних», що пропонують новий підхід до реалізації інституту суду 

присяжних в Україні, зумовлює високий ступінь актуальності дослідження 

теоретичних та практичних аспектів адміністративно-правового статусу 

присяжного, що здебільшого визначають порядок формування списку присяжних, 

реалізації їхнього публічного права на участь у судочинстві, забезпечення 

майнових та безпекових гарантій діяльності присяжних, притягнення їх до 

відповідальності та інші напрями взаємодії з органами публічної адміністрації. 

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

виконано згідно з положеннями Указів Президента України від 10 травня 2006 р. 

№ 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів»; 

від 11 червня 2021 року «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та 

конституційного судочинства на 2021–2023 рр.». Дослідження відповідає 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016–2020 рр., затвердженій постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р., комплексним 

науковим проєктам кафедри адміністративного та господарського права 

Запорізького національного університету «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного права 

в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, щоб 

на підставі системного аналізу положень теорії адміністративного права та 

національного законодавства визначити правову природу адміністративно-

правового статусу присяжного в суді, конкретизувати теоретичні засади цього 

інституту та практику його реалізації.  

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі:  
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– здійснити огляд наукових досліджень інституту присяжних; 

– визначити систему нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію 

концепції суду присяжних в Україні; 

– охарактеризувати адміністративно-правову процедуру набуття статусу 

присяжного;  

– сформулювати поняття «адміністративно-правовий статус присяжного» та 

розкрити його правову природу;  

– з’ясувати структуру адміністративно-правового статусу присяжного та 

розкрити зміст його елементів; 

– охарактеризувати адміністративно-правові гарантії присяжних та їхню 

юридичну відповідальність; 

– узагальнити міжнародні засади та іноземний досвід суду присяжних; 

– обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового 

статусу присяжних в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері реалізації інституту 

присяжних в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий статус присяжного в 

суді: теоретичні питання та практика реалізації. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали сучасні 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання, системне застосування яких 

забезпечило розв’язання сформульованих задач і досягнення мети дисертаційної 

роботи. Основним загальнонауковим методом у роботі є діалектичний, за 

допомогою якого досліджено стан наукової думки щодо визначення ознак та 

формулювання ключових категорій адміністративно-правових відносин у сфері 

функціонування суду присяжних (розділ 1). Для розкриття ґенези 

адміністративно-правового статусу присяжного, визначення етапів становлення 

відповідного вітчизняного законодавства та перспектив його вдосконалення 

використано історико-правовий метод (підрозділи 1.2, 2.1). Логіко-юридичний 

метод застосовано для формулювання базових дефініцій дисертації (підрозділ 1.3, 

розділ 2). За допомогою статистичного методу виявлені основні тенденції та 

недоліки практики застосування норм, що визначають процедуру формування 

списку присяжних, реалізацію їхніх прав, гарантій діяльності та виконання ними 

обов’язків, притягнення до адміністративної відповідальності (підрозділи 1.3, 2.2, 

2.3). Метод системного аналізу використано для дослідження досвіду інших країн 

щодо визначення правового статусу присяжних, їхньої взаємодії з органами 

публічної адміністрації, формування та функціонування суду присяжних 

(підрозділ 3.1). Методи моделювання, аналізу та синтезу застосовано для 

розроблення перспективних напрямів подальшого вдосконалення організаційно-

правових засад формування суду присяжних та реалізації адміністративно-

правового статусу присяжних в Україні (підрозділ 3.2).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, процесуальні 

кодекси України, інші закони України, міжнародно-правові акти, ратифіковані 
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Україною, що визначають правовий статус присяжних, нормативно-правові акти 

Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України 

тощо.  

Емпіричну базу дослідження становлять результати вивчення судових рішень 

щодо притягнення присяжних до адміністративної відповідальності за порушення 

вимог фінансового контролю, що містяться в Єдиному реєстрі судових рішень 

України за 2018–2021 рр., матеріали узагальнення судової практики, офіційні 

статистичні дані щодо розгляду та вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин, правова публіцистика, довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 

науковим дослідженням положень адміністративного права, національного 

законодавства, що визначають адміністративно-правовий статус присяжного в 

суді, яке конкретизує теоретичні засади цього інституту та практику його 

реалізації. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема:  

уперше:  

– сформульовано визначення адміністративно-правового статусу присяжного: 

це встановлені матеріальними та процесуальними нормами мета, завдання, 

функції, принципи, права, обов’язки, відповідальність присяжного, порядок 

набуття, зміни та припинення цього статусу, правила взаємодії з іншими 

суб’єктами в публічно-правових відносинах; 

– визначено процедуру формування списку присяжних як нормативно 

визначену послідовно здійснювану діяльність органів публічної адміністрації, що 

має безспірний, публічний, етапний, індивідуальний характер, спрямовану на 

формування та затвердження списків присяжних для реалізації публічного 

інтересу щодо забезпечення участі народу у здійсненні правосуддя; 

удосконалено:  

– теоретичні положення щодо структури адміністративно-правового статусу 

присяжного, яка включає три блоки: цільовий, структурно-організаційний, 

компетенційний;  

– наукові підходи до розмежування понять «процедура формування списку 

присяжних» та «процедура формування суду присяжних», визначено етапи 

реалізації цих процедур;  

 розуміння публічного суб’єктивного права бути присяжним через 

формулювання його поняття як нормативно закріпленої та гарантованої державою 

можливої поведінки громадянина, спрямованої на забезпечення його участі у 

постановленні справедливого судового рішення в судовому процесі через 

представлення публічного інтересу народу України у суді та для забезпечення 

кожній особі у разі вирішення судової справи, в слуханні якої беруть участь 

присяжні, права на справедливий суд; 
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дістали подальшого розвитку:  

– систематизація наукових підходів до визначення змісту адміністративно-

правового статусу присяжного шляхом виокремлення трьох груп досліджень за 

предметно-галузевим критерієм: 1) дослідження, предметом яких є інститут 

присяжних; 2) дослідження, проведені в галузях конституційного, 

адміністративного, цивільного процесуального та кримінально-процесуального 

права; 3) дослідження категорій, що формують концепцію адміністративно-

правового статусу суб’єктів;  

– конкретизація особливостей проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення за статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо присяжних та обставин, що сприяють вчиненню 

присяжними порушень вимог фінансового контролю, передбаченого 

антикорупційним законодавством;  

– наукове обґрунтування пропозицій з внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів»; Кодексу України про адміністративні 

правопорушення; Кодексу адміністративного судочинства України щодо 

запровадження суду присяжних під час розгляду окремих категорій справ, що 

мають суспільне значення, а саме: щодо спорів у сфері комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, розвитку населених пунктів, 

землекористування, охорони навколишнього природного середовища, реалізації 

публічної політики у сферах праці та соціального захисту громадян; до проєктів 

законів України «Про суд присяжних» та «Про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку формування 

списку присяжних». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у:  

– науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

проблемних питань правового регулювання статусу присяжних та функціонування 

суду присяжних;  

– правотворчості – для підготовки пропозицій щодо удосконалення 

законодавства, яким регулюється діяльність органів публічної адміністрації з 

формування списків присяжних та правового статусу присяжних; 

– правозастосуванні – для покращення якості проведення процедури відбору 

присяжних та формування їх списків; інформаційного та організаційно-правового 

забезпечення кандидатів у присяжні та присяжних, реалізації адміністративно-

правових гарантій їхньої діяльності; 

– навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої освіти 

дисциплін «Адміністративний процес», «Адміністративне процесуальне право», 

під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідних 

навчальних курсів, а також статей і наукових повідомлень. 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних конференціях, а 

саме: «Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних 

відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Особливості розвитку публічного та приватного 

права в Україні» (м. Харків, 2021 р.); «Правове регулювання суспільних відносин: 

актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 2021 р.). 

 Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних дисциплін, 

у тому числі 2 статті – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

які містять 8 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 194 сторінки, у тому числі основного 

тексту – 156 сторінок. Список використаних джерел налічує 192 найменування.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, мету і задачі, об’єкт і предмет, методи 

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, наведено відомості про апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретичні засади визначення правової природи 

адміністративно-правового статусу присяжного» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 Стан наукової дослідженості правового статусу 

присяжного» на підставі узагальнених наукових позицій, ретроспективного 

аналізу вітчизняного законодавства та сучасної правозастосовної практики було 

проаналізовано причини та умови виникнення інституту суду присяжних за період 

незалежності України, простежено етапи його модифікації.  

З’ясовано витоки походження категорій «присяжний» та «суд присяжних», 

проаналізовано наукові концепції цих понять, визначено історичні етапи розвитку 

наукової думки щодо формування вітчизняної моделі реалізації безпосередньої 

участі народу у здійсненні правосуддя в Україні через інститут присяжних. 

З’ясовано, що за чинним вітчизняним законодавством присяжний – це 

громадянин віком від тридцяти до шістдесяти п’яти років, який володіє 

державною мовою, постійно проживає на території, на яку поширюється 

юрисдикція відповідного окружного суду, є дієздатним, не має хронічних 

психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків 

присяжного, не має незнятої чи непогашеної судимості, не займає відповідно 

посаду, визначену у п. 4 ч. 2 ст. 65 Законі України «Про судоустрій та статус 

суддів», на якого протягом останнього року не накладалося адміністративне 

стягнення за вчинення корупційного правопорушення, який був відібраний судом 
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із списку присяжних та включений до складу суду із розгляду конкретної справи, 

що зафіксовано у протоколі судового засідання.  

У підрозділі 1.2 «Зміст публічного суб’єктивного права бути присяжним» на 

науково-теоретичному рівні досліджено становлення та систему чинних 

нормативно-правових актів, що визначають етапи формування та реалізації права 

громадян на безпосередню участь у здійсненні правосуддя через інститут 

присяжних.  

Виявлено неузгодження та наявність різних підходів до реалізації концепції 

суб’єктивного публічного права громадянина бути присяжним у положеннях 

міжнародних документів, у Законі України «Про судоустрій та статус суддів», 

Кримінальному процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному 

кодексі України, у проєктах законів України «Про суд присяжних» та «Про 

внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 

удосконалення порядку формування списку присяжних». 

З’ясовано, що за чинним законодавством та згідно із запропонованими змінами 

до них подання своєї кандидатури на присяжного є суб’єктивним публічним 

правом громадянина, а здійснення правосуддя особою, що набула статусу 

присяжного, з моменту принесення відповідної присяги є обов’язком, від якого 

особа може бути звільнена головою суду з обставин, визначених у статтях 65 та 66 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів». 

Запропоновано у проєкті закону України «Про суд присяжних» визначити 

моментом зміни правового статусу кандидата у присяжні на статус присяжного 

принесення ним відповідної присяги, змісту якої необхідно надати універсального 

характеру, прийнятного для будь-якого виду судочинства, та закріпити її у статті 4 

проєкту закону України «Про суд присяжних». 

У підрозділі 1.3 «Адміністративно-правова процедура набуття статусу 

присяжного» досліджено наукові підходи до відбору кандидатів у присяжні та 

сучасну практику формування списків присяжних, конкретизовано ознаки, 

поняття та етапи процедури формування списку присяжних та суду присяжних.  

Конкретизовано етапи формування списку присяжних: 1) визначення 

необхідної кількості присяжних територіальним управлінням ДСА України; 

2) передання даних до органів місцевого самоврядування; 3) розміщення 

оголошення органами місцевого самоврядування про набір кандидатів у присяжні; 

4) отримання заяв із додатками від громадян, що бажають бути присяжними; 

5) перевірка радою їх відповідності визначеним у законодавстві критеріям; 

6) формування списку; 7) затвердження списку; 8) направлення роботодавцям 

вимоги про збереження за їхніми найманими працівниками, що обрані 

присяжними, робочого місця та заробітної плати на час виконання функцій 

присяжних; 9) передання списку присяжних до територіального управління ДСА 

України.  

Виокремлено етапи процедури формування суду присяжних для розгляду 

конкретної справи: 1) виклик присяжних до суду; 2) перевірка присяжних 



8 

представниками сторін та судом на відсутність конфлікту інтересів через зв’язки 

із учасниками судового засідання чи майнову зацікавленість; 3) занесення 

відомостей про обраних присяжних до протоколу судового засідання; 

4) принесення присяги присяжними. Основною різницею між процедурою 

формування суду присяжних та процедурою формування списків присяжних є те, 

що реалізується вона у межах процесуальних відносин.  

Розділ 2 «Становлення та сучасний стан адміністративно-правового 

статусу присяжного в суді» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Ґенеза та зміст адміністративно-правового статусу 

присяжного в суді» проаналізовано наукові концепції понять «правовий статус», 

та «адміністративно-правовий статус», витоки та підстави виокремлення 

адміністративно-правового статусу присяжного, досліджено наукові підходи до 

визначення ознак цієї правової категорії та сформульовано відповідне авторське 

поняття. 

З’ясовано, що адміністративно-правовий статус присяжних реалізується в 

таких суспільних відносинах, з якими пов’язано нарахування та отримання виплат 

за їхню роботу; збереження їхнього робочого місця; забезпечення захисту як 

учасників судочинства, зобов’язання подавати декларації, передбачені 

антикорупційним законодавством; притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю; оскарження рішень 

органів публічної влади щодо невиплачених сум чи незаконного притягнення до 

адміністративної відповідальності.  

Обґрунтовано, що, набуваючи статусу присяжного, фізична особа не втрачає 

свої інші права, тому запропоновано включити до правового статусу присяжного 

всі його види: 1) матеріально-правові статуси: конституційно-правовий 

(виборець); цивільно-правовий (споживач, орендар, продавець), адміністративно-

правовий (суб’єкт звернення для отриманням адміністративних послуг), 

господарсько-правовий (фізична особа підприємець, інвестор); 2) процесуальні 

статуси: кримінально-процесуальний та цивільно-процесуальний, оскільки 

іншими процесуальними кодексами, окрім Кримінального процесуального 

кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України, інститут 

присяжних не врегульований. 

Виокремлено ознаки адміністративно-правового статусу присяжного та 

сформульоване відповідне поняття. 

У підрозділі 2.2 «Структура адміністративно-правового статусу 

присяжного в суді та характеристика його елементів» проаналізовано наукові 

концепції складових елементів адміністративно-правового статусу різних 

суб’єктів, підходи до їх групування та класифікації, розкрито зміст основних та 

додаткових елементів адміністративно-правового статусу присяжних.  

Обґрунтовано різницю між адміністративно-правовим статусом присяжного як 

індивідуального суб’єкта та адміністративно-правовим статусом суду присяжних 

як колективного суб’єкта. 
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Узагальнено наукові підходи до систематизації складників адміністративно-

правового статусу, що дозволило виокремити три основні критерії, за якими вчені 

групують ці елементи: 1) залежно від ролі суб’єкта у сфері публічних відносин: 

загальний та спеціальний; 2) за колом суспільних відносин, в яких проявляється 

статус: 2.1) адміністративно-правовий статус у широкому розмінні, тобто 

сукупність основних і додаткових елементів; 2.2) у вузькому розумінні, тобто 

основні елементи; 3) за напрямом дії елементів на суспільні відносини: 

3.1) цільовий блок; 3.2) структурно-організаційний блок; 3.3) компетенційний 

блок елементів. 

З’ясовано, що, набуваючи статусу присяжного, фізична особа не втрачає свої 

інші права, тому ми вважаємо, що правовий статус присяжних включає загальний 

адміністративно-правовий статус як фізичної особи-громадянина та спеціальні 

правові статуси: кандидата у присяжні, основного присяжного, додаткового 

присяжного, присяжного, до якого застосовано заходи безпеки; присяжного як 

суб’єкта декларування за антикорупційним законодавством; присяжного, що 

притягається до адміністративної відповідальності.  

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові гарантії присяжних та їх 

відповідальність» досліджено правові основи та види адміністративно-правових 

гарантій діяльності присяжних, визначено підстави, особливості та порядок їх 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

Проаналізовано наукові концепції гарантій діяльності суду і суддів, їх 

співвідношення з адміністративно-правовими гарантіями присяжних, розглянуто 

вітчизняні та міжнародні правові акти, які визначають гарантії незалежності 

присяжних, виявлені проблеми їх реалізації.  

Виокремлено три групи адміністративно-правових гарантій присяжних: 

гарантії майнового забезпечення, гарантії незалежності та безпекові гарантії.  

З’ясовано, що закон України «Про запобігання корупції» відносить до 

суб’єктів, на яких поширюється його дія, також присяжних, проте лише під час 

виконання ними обов’язків у суді. На присяжних поширюється обов’язок у 

порядку і в строки, визначені Розділом 7 (ст. ст. 45-52) цього Закону, подати 

електронну декларацію. Натепер судова практика нараховує десятки справ про 

притягнення до адміністративної відповідальності присяжних за несвоєчасне 

подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, та накладення на них штрафу 

відповідно до санкції статті 172-6 КУпАП у розмірі від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Як правило правопорушення, 

відповідальність за яке передбачена статтею 172-6 КУпАП, вчиняється особою 

вперше.  

Розділ 3 «Іноземний досвід та напрями удосконалення правового 

регулювання статусу присяжних в Україні» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародні засади та іноземний досвід функціонування суду 

присяжних» проаналізовано міжнародне законодавство, що визначає гарантії для 
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присяжних, та досвід інших держав щодо відбору присяжних, формування суду 

присяжних та особливостей здійснення ним правосуддя. 

З’ясовано, що інститут присяжних має місце у судовій системі таких країн, як 

Французька Республіка, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Федеративна 

Республіка Німеччина, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії, Сполучені Штати Америки, Канада, Королівство Швеція, Королівство 

Бельгія, Королівство Данія, Королівство Норвегія, Республіка Австрія, Республіка 

Болгарія, Республіка Польща, Російська Федерація, Естонська Республіка, 

Республіка Хорватія, Литовська Республіка, Чеська Республіка та інших. За 

формою реалізації концепції суду присяжних залежно від рівня самостійності 

прийняття рішень присяжними ці країни поділено на три групи: країни, в яких 

діють роздільні колегії (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії, Сполучені Штати Америки, Канада, Республіка Австрія, Королівство 

Швеція); країни, в яких діють спільні колегії суддів та присяжних (Україна, 

Республіка Казахстан, Російська Федерація); країни, в яких функціонують 

роздільно-спільні колегії, тобто за цієї форми після винесення присяжними 

вердикту остаточне рішення приймається спільно з професійними суддями 

(Королівство Бельгія, Королівство Данія, Республіка Австрія, Королівство 

Норвегія, Федеративна Республіка Німеччина, Італійська Республіка, Французька 

Республіка, Грецька Республіка).   

Встановлено, що національне законодавство більшості іноземних держав 

містить положення, що визначають засади функціонування суду присяжних, проте 

ці норми є несистематизованими та містяться у процесуальних нормативно-

правових актах. За критерієм наявності окремого закону, що регламентує порядок 

формування та правовий статус суду присяжних, можна виокремити такі групи 

країн: 1) ті, де окремий закон відсутній, усі положення врегульовані у 

процесуальному законодавстві (Грузія, Турецька Республіка); 2) ті, в яких існує 

окремий закон, що визначає порядок формування суду присяжних, права та 

обов’язки присяжних, а особливості проваджень за участю суду присяжних 

визначаються у процесуальних кодифікованих актах (Сполучені Штати Америки, 

Канада, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Російська 

Федерація, Республіка Казахстан); 3) ті, де правовий статус присяжних 

визначений у загальному законі про судоустрій та процесуальному законодавстві 

(Чеська Республіка, Україна); 4) країни, в яких інститут присяжних не 

запроваджений або скасований (Литовська Республіка, Республіка Вірменія, 

Республіка Польща, Азербайджанська Республіка, Республіка Узбекистан).  

У підрозділі 3.2 «Напрями оптимізації адміністративно-правового статусу 

присяжних в Україні» під час аналізу норм чинного законодавства, вивчення 

практики формування та функціонування суду присяжних, рішень судів, аналізу 

наукових концепцій правового статусу присяжного виявлено недоліки 

забезпечення цієї сфери за організаційним, правовим, інформаційним напрямами 

та запропоновані шляхи їх подолання. 
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Виявлено, що недоліками організаційного характеру при забезпеченні роботи 

суду присяжних є: брак кандидатів у присяжні; недостатнє фінансування витрат, 

пов’язаних із виплатою гонорару присяжним та забезпеченням їхніх майнових і 

безпекових гарантій; низький рівень незалежності присяжних від суддів; не 

облаштованість приміщень судів для присяжних; територіальний фактор; 

відсутність методів оцінки неупередженості присяжних у конкретній справі, їхньої 

зацікавленості та психічного благополуччя; недостатній рівень взаємодії між 

органами місцевого самоврядування, територіальними управліннями ДСА 

України та громадськими організаціями присяжних тощо. 

З’ясовано недоліки інформаційного супроводу реалізації інституту присяжних: 

не надання інформації з боку органів місцевого самоврядування громадянам про 

права, обов’язки та гарантії присяжних; відсутність методичної інформаційної 

супроводжувальної роботи присяжних з боку представників судової влади; 

відсутність допомоги присяжним у заповненні декларації, передбаченому 

антикорупційним законодавством; не ведення аналітичного обліку кількості 

присяжних, результатів їхньої роботи, виплат, здійснюваних їм; недовіра громадян 

до судової влади; відсутність у Державному реєстрі виборців усіх необхідних 

даних для перевірки кандидатів у присяжні та внесення їх до списків присяжних. 

Недоліки правового регулювання полягають у відсутності спеціального Закону 

України «Про суд присяжних»; нормативній невизначеності та неврегульованості 

термінологічного апарату; не відокремленні у законодавстві правового статусу 

кандидата у присяжні, присяжного та суду присяжних; відсутності присяги 

присяжного; відсутності адміністративної відповідальності присяжного та 

кандидата у присяжні за порушення присяги, злісне ухилення від явки до суду та 

за розголошення інформації, що пов’язана з виконанням функцій присяжного; 

розбіжностях між кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним 

регулюванням реалізації інституту присяжних у відповідних судових процесах; 

неврегульованості процедури відбору присяжних. 

Рекомендовано вирішити виявлені проблеми шляхом реалізації комплексу 

організаційно-правових заходів: запровадити універсальний текст присяги; 

провести аналітичну роботу НАЗК та ДСА України щодо проблем, що пов’язані із 

забезпеченням реалізації інституту присяжних; створити підрозділи в 

територіальних управліннях ДСА України з питань присяжних; розробити 

відповідні методичні рекомендації для присяжних; запровадити ведення 

статистики щодо присяжних; уніфікувати загальні положення процесуальних 

кодексів щодо порядку формування суду присяжних, прав та обов’язків 

присяжних та прийняти Закон України «Про суд присяжних».  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у дослідженні на підставі системного аналізу положень 
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теорії адміністративного права та національного законодавства правової природи 

адміністративно-правового статусу присяжного в суді, конкретизовано теоретичні 

засади цього інституту та практику його реалізації. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Запропоновано систематизацію досліджень, що утворюють теоретичні 

засади концепції адміністративно-правового статусу присяжного в суді. Перша 

група представлена дослідженнями, предметом яких є інститут присяжних, а саме 

питання, пов’язані з 1) історією становлення інституту присяжних в Україні 

(Р.П. Качур, М.М. Мацькевич, І.Є. Словська, В.М. Тернавська, Л.Р. Шувальська); 

2) процедурою формування суду присяжних (І.О. Рощина, С.О. Циганій); 

3) процесуальними засадами функціонування суду присяжних (А.В. Бандурович, 

В.С. Канцір, М.І. Карпенко, Т.С. Нешик, В.В. Новоселова, С.Ю. Обрусна, 

А.А. Солодков, В.І. Теремецький, В.М. Тертишник); 4) іноземним досвідом 

реалізації цього інституту (П.Л. Михайлов, В.Д. Мястковецький). Друга група 

робіт виокремлена за критерієм галузі права, в межах якої здійснювалось: 

1) дослідження конституційних, міжнародних та загально-правових аспектів 

інституту суду присяжних (Н.М. Ахтирська, Д.В. Берчук, В.В. Городовенко, 

Л.Р. Шувальська); 2) вивчення правового статусу присяжних та суду присяжних з 

позиції кримінального процесуального права (І.Р. Волоско, А.Б. Войнарович, 

А.Б. Гринишин, В.М. Щерба, О.О. Юхно); 3) аналіз цивільно-процесуальних 

питань функціонування інституту присяжних (В.В. Смірнова). Третю групу 

утворюють дослідження категорій, що формують концепцію адміністративно-

правового статусу суб’єктів (Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк., В.В. Богуцький, 

М.А. Боярцева, А.С. Васильев, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, О.І. Григораш, 

О.В. Дяченко, Н.І. Золотарьова, О.Я. Зубрицька, В.В. Зуй, Т.О. Коломоєць, 

Т.О. Мацелик, В.А. Миколенко, І.Г. Орловська, М.Ф. Стахурський, А.Г. Стеценко 

та інші). 

2. Доведено, що право бути присяжним як публічне суб’єктивне право має такі 

ознаки: його об’єктом виступає право нематеріальної природи, що не має 

майнової цінності; стороною правовідносин, в яких реалізуються це суб’єктивне 

публічне право, є наділений адміністративною владою учасник, а саме місцеві та 

обласні ради, що за поданням територіального управління ДСА України 

формують списки присяжних; громадянинові за умови відповідності його вимогам 

статті 65 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» органи публічної 

адміністрації не можуть відмовити у внесенні до списку присяжних.  

3. Конкретизовано ознаки адміністративної процедури формування списку 

присяжних: 1) за змістом це послідовно здійснювана діяльність органів публічної 

адміністрації, розгляд та вирішення індивідуальних адміністративних справ, не 

пов’язаний із розглядом суперечок або застосуванням заходів примусу, тобто має 

безспірний характер; 2) в її процесі реалізується публічний інтерес щодо 

забезпечення участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних, тобто має 

публічний характер; 3) визначена адміністративно-правовими нормами; 4) метою 
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є формування списку присяжних; 5) індивідуальний характер, оскільки рішення 

внесення особи до списку присяжних стосується конкретної особи; 6) має етапний 

характер; 7) внесення даних осіб, що відповідають вимогам, до списку присяжних, 

що затверджується місцевими чи обласними радами; 8) реалізуються в межах 

адміністративно-правових відносин, що виникають між органами публічної 

адміністрації (органи місцевого самоврядування, територіальні управління ДСА 

України) та громадянами. 

4. Визначено ознаки адміністративно-правового статусу присяжного: 1) за 

змістом це сукупність встановлених матеріальними та процесуальними нормами 

прав і обов’язків; 2) реалізується в системі правовідносин, що пов’язані з 

нарахуванням та отриманням виплат винагороди присяжним; збереженням 

їхнього робочого місця, забезпеченням захисту як учасників судочинства, 

виконанням зобов’язання подавати декларації, передбачені антикорупційним 

законодавством; притягненням до адміністративної відповідальності за порушення 

вимог фінансового контролю; оскарженням рішень органів публічної влади щодо 

невиплачених сум чи незаконного притягнення до адміністративної 

відповідальності; 3) проявляється під час взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, територіальними управліннями Державної судової адміністрації 

України, суддями, працівниками апаратів судів, учасниками судового процесу, 

засобами масової інформації, громадськими організаціями, антикорупційними та 

правоохоронними органами, іншими присяжними; 4) призначення – реалізація 

форми участі народу в правосудді через забезпечення участі громадян у прийнятті 

судових рішень. 

З’ясовано, що загальному адміністративно-правовому статусу присяжного 

відповідає статус основного присяжного, а видами спеціального статусу 

присяжного є: статус кандидата у присяжні; запасного присяжного; присяжного, 

що подав заяву про увільнення його від виконання свої обов’язків; присяжного як 

суб’єкта подання декларації за механізмом здійснення фінансового контролю; 

присяжного, щодо якого порушено провадження за не подання декларації; 

присяжного, що подав заяву на застосування заходів безпеки щодо себе; 

присяжного, щодо якого застосовано заходи безпеки; присяжного, що оскаржує в 

адміністративний суд дії та рішення органів місцевого самоврядування та ДСА 

України щодо невиплати винагороди; присяжний, що пройшов конкурс на посаду, 

зайняття якої є несумісним зі статусом присяжного; присяжний, що має конфлікт 

інтересів через майнову зацікавленість у вирішенні справи чи є близькою особою 

судді чи інших учасників судового процесу. 

5. Систематизовано елементи адміністративно-правового статусу присяжних: 

1) цільовий блок: мета, завдання, функції та принципи; 2) структурно-

організаційний блок: порядок набуття статусу присяжного та увільнення від 

виконання його функцій; заміна на запасних присяжних; припинення виконання 

функцій присяжного; порядок взаємодії із суддями, іншими присяжними, 

територіальними управліннями Державної судової адміністрації України, 
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працівниками апарату суду, правоохоронними органами, сторонами та їхніми 

представниками, експертами, засобами масової інформації, журналістами, 

роботодавцями за основним місцем роботи; контроль та нагляд за діяльністю 

присяжних; гарантії незалежності (від суддів, роботодавців), матеріального 

забезпечення (проїзду, оплати праці), безпекові гарантії (особисті, майнові, 

безпеки сім’ї, приватності); порядок захисту прав присяжного; 3) компетенційний 

блок: права, обов’язки, у тому числі адміністративна відповідальність. 

6. Сформульовано поняття адміністративно-правових гарантій діяльності 

присяжних як систему закріплених у законодавчих актах адміністративно-

правових заходів, умов, засобів, здійснюваних органами публічної адміністрації, 

органами судової влади та правоохоронними органами, спрямованих на створення 

умов для мінімізації та усунення негативних впливів на присяжного під час його 

участі у здійсненні правосуддя та забезпечення постановлення законного й 

обґрунтованого рішення у справі. 

7. Запропоновано запозичити досвід Канади, Сполученого Королівства 

Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки щодо 

встановлення адміністративної відповідальності присяжних за ігнорування 

викликів до суду та за розголошення інформації, отриманої в процесі розгляду 

справи. Обґрунтовано необхідність викласти частину 3 статті 185-3 КУпАП у 

новій редакції: «Злісне ухилення експерта, перекладача, присяжного від явки в 

суд – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян» та доповнити частиною 3 статтю 172-8 КУпАП 

такого змісту: «Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою 

у своїх інтересах чи інтересах інших осіб інформації, яка стала їй відома у зв’язку 

з виконанням обов’язків присяжного, – тягне за собою накладення штрафу від ста 

до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

8. Запропоновано вдосконалити чинне законодавство, а саме: 1) внести зміни 

до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», а саме: 1.1) до частини 

другої статті 63 «Статус присяжного» шляхом розширення обов’язків присяжного, 

що визначаються не тільки пунктами 1, 2, 4-6, а й п. 7 частини сьомої статті 56 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів», а саме обов’язком подавати 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, п. 7 частини сьомої статті 56 цього Закону викласти в такій 

редакції: «7) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за період виконання ними обов’язків у 

суді»; 1.2) п. 5 ст. 65 викласти у новій редакції: «особи, на яких протягом 

останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення 

правопорушення, у тому числі корупційного»; 1.3) у ст. 63 відокремити статус 

присяжного від статусу кандидата у присяжні; 1.4) доповнити ст. 68-1 «Присяга 

присяжного», де закріпити універсальний текст присяги для всіх присяжних, що 

беруть участь в різних судових процесах; 2) КАС України доповнити 

положеннями щодо запровадження інституту присяжних при розгляді 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
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адміністративних справ, що мають суспільну значущість; 3) внести зміни до 

проєкту закону України «Про суд присяжних»: 3.1) доповнити статтю 1 частиною 

2 такого змісту: «Мета діяльності присяжного – це участь у постановленні 

справедливого судового рішення в судовому процесі через представлення 

публічного інтересу народу України у правосудді. Завдання присяжного – 

забезпечення кожній особі у разі вирішення судової справи, в слуханні якої беруть 

участь присяжні, право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, 

гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України»; 

3.2) зміст присяги у статті 13 «Приведення відібраних присяжних до присяги» 

викласти в універсальній формі, прийнятній для всіх видів судочинства. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Онуфрієв В.М. Адміністративно-правовий статус присяжного в суді: 

теоретичні питання та практика реалізації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню наявних у процесуальній 

науці підходів до визначення ознак, сутності, понять, юридичної природи 

адміністративно-правового статусу присяжного в суді. 

Систематизовано наукові підходи до визначення змісту адміністративно-

правового статусу присяжного, сформульовано визначення адміністративно-

правового статусу присяжного, удосконалено теоретичні положення щодо 

структури адміністративно-правового статусу присяжного, визначено процедуру 

формування списку присяжних, розглянуто етапи процедури формування списку 

присяжних та суду присяжних, а також загальний адміністративно-правовий 

статус присяжного як основного присяжного та види спеціального статусу 

присяжного.  

Визначено перспективи удосконалення чинного законодавства та 

законопроєктів шляхом внесення змін до Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів»; Кодексу України про адміністративні правопорушення; Кодексу 

адміністративного судочинства України щодо запровадження суду присяжних при 

розгляді окремих категорій справ, що мають суспільне значення, а саме щодо 

спорів у сфері комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

розвитку населених пунктів, землекористування, охорони навколишнього 

природного середовища, реалізації публічної політики у сферах праці та 

соціального захисту громадян; до проєктів законів України «Про суд присяжних» 

та «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 

удосконалення порядку формування списку присяжних». 

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративно-правовий 

статус, обов’язки, органи публічної адміністрації, права, правосуддя, присяжні,  

публічно-правові відносини, список присяжних, суд присяжних.  

 

Онуфриев В.Н. Административно-правовой статус присяжного в суде: 

теоретические вопросы и практика реализации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право, 

информационное право. – Запорожский национальный университет, Запорожье, 

2021.  

Диссертация посвящена комплексному исследованию имеющихся в 

процессуальной науке подходов к определению признаков, сущности, понятия, 

юридической природы административно-правового статуса присяжного в суде. 
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Систематизированы научные подходы к определению содержания 

административно-правового статуса присяжного, сформулировано определение 

административно-правового статуса присяжного, усовершенствованы 

теоретические положения о структуре административно-правового статуса 

присяжного, определена процедура формирования списка присяжных, 

рассмотрены этапы процедуры формирования списка присяжных и суда 

присяжных, а также общий административно-правовой статус присяжного как 

основного присяжного и виды специального статуса присяжного. 

Определены перспективы усовершенствования законодательства путем 

внесения изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей»; Кодекс 

Украины об административных правонарушениях; Кодекс административного 

судопроизводства Украины о введении суда присяжных при рассмотрении 

отдельных категорий дел, имеющих общественное значение, а именно для споров 

в сфере коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, 

развития населенных пунктов, землепользования, охраны окружающей среды, 

реализации публичной политики в сферах труда и социальной защиты граждан; 

проекты законов Украины «О суде присяжных» и «О внесении изменений в Закон 

Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно усовершенствования 

порядка формирования списка присяжных». 

Ключевые слова: административная процедура, административно-правовой 

статус, обязанности, органы публичной администрации, права, правосудие, 

присяжные, публично-правовые отношения, список присяжных, суд присяжных.  

 

Onufriev V.N. Administrative and legal status of the jury in court: theoretical 

issues and practice of implementation. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law, 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the complex research of the approaches available in 

procedural science to definition of signs, essence, concepts, legal nature of the 

administrative-legal status of the jury in court. 

Scientific approaches to determining the content of the administrative and legal 

status of the jury are systematized by distinguishing three groups of research by subject-

industry criterion: the subject of which is the jury; conducted in the fields of 

constitutional, administrative, civil procedural and criminal procedure law; research of 

categories that form the concept of administrative and legal status of subjects. 

The definition of the administrative and legal status of the jury as the purpose, tasks, 

functions, principles, rights, duties, responsibilities of the jury, the order of acquisition, 

change and termination of this status, rules of interaction with other subjects in public 

law are established relations. 

Improved theoretical provisions on the structure of the administrative and legal 

status of the jury in three blocks: target, structural and organizational, competence, as 
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well as scientific approaches to distinguishing the concepts of “jury list procedure” and 

“jury trial procedure”, identified stages of implementation of these procedures. 

The procedure of forming the list of jurors is defined as normatively defined 

consistently carried out activity of public administration bodies, which has indisputable, 

public, stage, individual character, directed on formation and approval of lists of jurors 

for realization of public interest on ensuring participation of people in administration of 

justice. 

It is proposed to define the public subjective right to be a juror as a normatively 

enshrined and guaranteed by the state possible behavior of a citizen aimed at ensuring 

his participation in a fair court decision in court through the public interest of the people 

of Ukraine in court and to ensure each person in court proceedings. In the hearing of 

which the jury participates, the right to a fair trial. 

The stages of the procedure of forming the list of jurors and the jury, as well as the 

general administrative and legal status of the jury as the main jury, and the types of 

special status of the jury are considered. 

It is proposed to introduce a universal text of the oath; to carry out analytical work of 

public administration bodies on issues related to ensuring the implementation of the 

jury; to create subdivisions in the territorial departments of the State Judicial 

Administration of Ukraine for jurors; develop appropriate guidelines for jurors; 

introduce statistics on juries; unify the general provisions of the procedural codes on the 

procedure for forming a jury trial, the rights and obligations of jurors and adopt the Law 

of Ukraine “On the jury trial”; draw on the experience of Canada, the United Kingdom, 

and the United States in establishing the administrative liability of jurors for ignoring 

subpoenas and for disclosing information obtained in the course of proceedings. 

Prospects for amendments to the Law of Ukraine “On the Judiciary and the Status of 

Judges” have been identified; Code of Ukraine on Administrative Offenses; Of the Code 

of Administrative Procedure of Ukraine on the introduction of a jury trial in certain 

categories of cases of public importance in disputes in the field of communal property, 

housing and communal services, human development, land use, environmental 

protection, implementation of public policy in labor and social protection citizens; Draft 

Laws of Ukraine “On the Jury” and “On the Judiciary and the Status of Judges” on 

Improving the Procedure for Forming a Jury List”. 

Key words: administrative and legal status, administrative procedure, jurors, jury 

trial, justice, list of jurors, public administration bodies, public law relations, 

responsibilities, rights. 
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