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АНОТАЦІЯ 

 

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

теоретичні питання та практика реалізації. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

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, шляхом виокремлення трьох груп досліджень 

за предметно-галузевим критерієм: предметом яких є інститут присяжних; 

проведені в галузях конституційного, адміністративного, цивільного 

процесуального та кримінально-процесуального права; дослідження 

категорій, що формують концепцію адміністративно-правового статусу 

суб’єктів. 

Відображено сучасний стан реалізації права бути присяжним, його вплив 

на формування довіри громадян до судової системи; конкретизовано 

проблеми визначення юридичних фактів із якими пов’язано визначення 

статусу кандидата у присяжні та присяжного та виявлено напрями 

удосконалення вітчизняного законодавства для конкретизації правового 

статусу цих категорій громадян.  

З’ясовано, що за чинним законодавством та за 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 
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якого особа може бути звільнена головою суду  з обставин, визначених у 

статтях 65 та 66 Закону України «Про судоустрій та статус суддів.  

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

такі ознаки: його об’єктом виступає право не матеріальної природи та 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 

Державної судової адміністрації України формують списки присяжних; 

громадянинові за умови відповідності його вимогам статті 65 Закону України 

«Про судоустрій та статус суддів»; органи місцевого самоврядування не 

можуть відмовити у внесенні до списку присяжних. 

Запропоновано визначити публічне суб’єктивне право бути присяжним як 

нормативно закріплену та гарантовану державою можливу поведінку 

громадянина, спрямовану 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, 

при вирішенні судової справа в слуханні якої беруть участь присяжні, права 

на справедливий суд.  

Доведено, що реалізовуючи своє суб’єктивне публічне право громадяни 

позитивно впливають на судову систему, оскільки знижують вплив на 

постановку справедливого рішення різних негативних чинників, беруть 

безпосередню участь у поширенні достовірної інформацію серед свого кола 

свого спілкування про правову систему та учасників судового процесу; 

підвищують рівень довіри суспільства до суду через участь у постановленні 

рішення на підставі власного переконання сформованого з урахуванням 

життєвого досвіду та відчуття справедливості. 

Досліджено наукові теорії та положення нормативно-правових актів, що 

визначають зміст адміністративно-правового статусу присяжного та його 

елементи. Обґрунтована необхідність відокремлення адміністративно-
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правового статусу присяжного як індивідуального суб’єкта та 

адміністративно-правовий статус суду присяжних як колективного суб’єкта.  

Сформульовано 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 із  забезпеченням участі присяжних в судовому процесі; 

3) проявляється при взаємодії із органами місцевого самоврядування, 

територіальними органами Державної судової адміністрації, 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 при прийнятті судових рішень.  

Сформульовано визначення адміністративно-правового статусу 

присяжного як 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. 

Виявлено загальний та спеціальні види адміністративно-правового 

статусу присяжного. Запропоновано виокремлювати  такі види правового 

статусу присяжного як конституційно-правовий; цивільно-правовий, 

адміністративно-правовий, господарсько-правовий; кримінально-

процесуальний та цивільно-процесуальний. З’ясовано, що 

адміністративно-правовий статус присяжних реалізується в таких суспільних 

відносинах, з якими пов’язано нарахування та отримання виплат за їх роботу; 

збереження їх робочого місця; забезпечення захисту як учасників 

судочинства, зобов’язання подавати декларації, передбачені 

антикорупційним законодавством; притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю; оскарження 
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рішень органів публічної влади щодо невиплачених сум чи не законного 

притягнення до адміністративної відповідальності.  

Удосконалено теоретичні положення щодо структури адміністративно-

правового статусу присяжного за трьома блоками: цільовий, структурно-

організаційний, компетенційний, а також наукові підходи до розмежування 

понять «процедура формування списку присяжних» та «процедура 

формування суду присяжних», визначено етапи реалізації цих процедур. 

Запропоновано систематизацію елементів адміністративно-правового 

статусу присяжного за трьома блоками: цільовий блок: мета, завдання, 

функції та принципи; 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, працівниками апарату суду, 

правоохоронними органами, сторонами та їх  представниками, експертами, 

засобами масової інформації, журналістами, роботодавцями за основним 

місцем роботи; контроль та нагляд за діяльністю присяжних; гарантії 

матеріального забезпечення, безпекові гарантії; порядок захисту прав 

присяжного;  компетенційний блок: права, обов’язки, у тому числі 

адміністративна відповідальність.  

Досліджено зміст адміністративно-правової процедури формування 

списку присяжних, висвітлено основних концепцій адміністративно-правової  

процедури, проведено розмежування категорій формування списку 

присяжних та суду присяжних; з’ясовано правові засади, що визначають 

структуру цих процедур за чинним законодавством, іноземним досвідом та у 

проектах законів.  

Виокремлено ознаки адміністративної процедури формування списку 

присяжних: за змістом це послідовно здійснювана діяльність органі 

публічної адміністрації, розгляд та вирішення індивідуальних 

адміністративних справ, не пов’язаний з розглядом суперечок або 
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застосуванням заходів примусу, тобто має безспірний характер; в її процесі  

реалізується публічний інтерес щодо забезпечення участі народу у здійсненні 

правосуддя через присяжних, тобто має публічний характер; визначений 

адміністративно-правовими нормами; метою є формування списку 

присяжних, індивідуальний характер, оскільки рішення внесення особи до 

списку присяжних стосується конкретної особи; має етапний характер; 

внесення даних осіб, що відповідають вимогам,  до списку присяжних та 

затверджується місцевими чи обласними радам; реалізуються в межах 

адміністративно-правових відносин, що виникають між органами публічної 

адміністрації: органи місцевого самоврядування, територіальні управління 

Державної судової адміністрації України, та громадянами.  

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. 

Розглянуто етапи процедури формування списку присяжних та суду 

присяжних, а також загальний адміністративно-правовий статус присяжного 

як основного присяжного, та види спеціального статусу присяжного.  

Запропоновано запровадити універсальний текст присяги присяжних; 

провести аналітичну роботу органів публічної адміністрації щодо проблем, 

що пов’язані із забезпеченням реалізації інституту присяжних; створити 

підрозділи в територіальних управліннях Держаної судової адміністрації 

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»; запозичити досвід Канади, Великої 

Британії, США щодо встановлення адміністративної відповідальності  
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присяжних за ігнорування викликів до суду та за розголошення інформації, 

отриманої в процесі розгляду справи. 

Визначено перспективи 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 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; Проектів Законів України «Про суд присяжних» та «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку формування списку 

присяжних». 

Ключові слова: присяжні, адміністративно-правовий статус, права, 

обов’язки, публічно-правові відносини, список присяжних, адміністративна 

процедура, суд присяжних, органи публічної адміністрації, правосуддя. 

 

SUMMARY 

 

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

theoretical issues and practice of implementation. – Qualification scientific work 

on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of legal sciences in specialty 

12.00.07 – administrative law and process; 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 
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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 current 

state of realization of the right to be a juror, its influence on the formation of 

citizens' trust in the judiciary are reflected; the problems of determining the legal 

facts related to the determination of the status of a jury candidate and the directions 

of improvement of domestic legislation to specify the legal status of these 

categories of citizens are identified. It was found out that according to the current 

legislation and the proposed changes to them, submitting his candidacy for a jury is 

a subjective public right of a citizen, and the administration of justice by a person 

who has acquired the status of a juror since taking the oath is a duty from which a 

person can to be dismissed by the chairman of the court from the circumstances 

specified in Articles 65 and 66 of the Law of Ukraine “On the Judiciary and the 

Status of Judges. 

It is proved that the right to be a juror as a public subjective right has the 

following features: its object is a right of non-material nature and has no property 

value; the party to the legal relationship in which this subjective public right is 

exercised is the participant endowed with administrative power, namely local and 

regional councils, which, at the request of the territorial administration of the State 

Judicial Administration of Ukraine, form lists of jurors; a citizen provided that he 

meets the requirements of Article 65 of the Law of Ukraine "On the Judiciary and 

the Status of Judges"; local governments may not refuse to be included in the list 

of jurors. 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 which the jury, the right to a fair trial, participates. It has been 

proven that by exercising their subjective public law, citizens have a positive 

impact on the judiciary, as they reduce the influence on the fair decision of various 

negative factors, are directly involved in disseminating reliable information among 
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their community about the legal system and litigants; increase the level of public 

confidence in the court through participation in the decision on the basis of their 

own beliefs formed taking into account life experience and a sense of justice. The 

scientific theories and provisions of normative-legal acts that determine the content 

of the administrative-legal status of a jury and its elements are studied. The 

necessity of separating the administrative-legal status of a jury as an individual 

subject and the administrative-legal status of a jury as a collective subject is 

substantiated. 

The features of the administrative and legal status of a juror are formulated: 

1) in terms of content it is a set of rights and obligations established by substantive 

and procedural norms; 2) is implemented in the system of legal relations related to 

ensuring the participation of jurors in the trial; 3) manifests itself in interaction 

with local governments, territorial bodies of the State Judicial Administration, 

judges, court staff, participants in the trial, the media, NGOs, anti-corruption and 

law enforcement agencies, other jurors; 4) appointment - the implementation of the 

form of participation of the people in justice through ensuring the participation of 

citizens in court decisions. 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. The general 

and special types of administrative and legal status of the jury are revealed. It is 

proposed to distinguish such types of legal status of the jury as constitutional and 

legal; civil law, administrative law, economic law; criminal procedure and civil 

procedure. It was found that the administrative and legal status of jurors is realized 

in such public relations, which are associated with the calculation and receipt of 

payments for their work; preservation of their workplace; ensuring protection as 

participants in legal proceedings, the obligation to submit declarations provided by 

anti-corruption legislation; bringing to administrative responsibility for violation of 

financial control requirements; appealing against decisions of public authorities 

regarding unpaid amounts or unlawful bringing to administrative responsibility. 
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Theoretical provisions on the structure of the administrative and legal 

status of the jury have been improved in three blocks: target, structural and 

organizational, competence, as well as scientific approaches to the distinction 

between "jury procedure" and "jury procedure", stages of implementation of these 

procedures. The systematization of the elements of the administrative and legal 

status of the jury in three blocks is proposed: the target block: purpose, tasks, 

functions and principles; structural and organizational block: the procedure for 

acquiring the status of a juror and dismissal from performing his functions; 

replacement by spare jurors; termination of the functions of a juror; the procedure 

for interaction with judges, other jurors, territorial departments of the State Judicial 

Administration of Ukraine, court staff, law enforcement agencies, parties and their 

representatives, experts, the media, journalists, employers at the main place of 

work; control and supervision over the activities of juries; material security 

guarantees, security guarantees; the procedure for protecting the rights of the jury; 

competence unit: rights, responsibilities, including administrative liability. The 

content of the administrative-legal procedure of forming the list of jurors is 

studied, the basic concepts of the administrative-legal procedure are covered, the 

categories of forming the list of jurors and the jury are distinguished; clarified the 

legal framework that determines the structure of these procedures according to 

current legislation, foreign experience and draft laws. The features of the 

administrative procedure of forming the list of jurors are singled out: in terms of 

content it is a consistently carried out activity of public administration bodies, 

consideration and resolution of individual administrative cases, not related to 

disputes or coercive measures, ie indisputable; in its process the public interest in 

ensuring the participation of the people in the administration of justice through 

juries is realized, ie it has a public character; determined by administrative and 

legal norms; the purpose is to form a list of jurors, individual in nature, because the 

decision to include a person in the list of jurors applies to a specific person; has a 

staged character; inclusion of these persons who meet the requirements in the list 

of jurors and approved by local or regional councils; are implemented within the 
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framework of administrative and legal relations that arise between public 

administration bodies: local governments, territorial departments of the State 

Judicial Administration of Ukraine, and citizens. 

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 justice. 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 jury 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 settlements 

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 ”.  
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Key words: jurors, administrative and legal status, rights, responsibilities, 

public law relations, list of jurors, administrative procedure, jury trial, public 

administration bodies, justice. 
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ВСТУП 

 

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.  
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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.  

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 
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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. N 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:  

 – здійснити огляд наукових досліджень інституту присяжних;  

– визначити систему нормативно-правових актів, що забезпечують 

реалізацію концепції суду присяжних в Україні;  
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– 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 



21 

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 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:  
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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;  

дістали подальшого розвитку:  

– систематизація наукових підходів до визначення змісту 

адміністративно-правового статусу присяжного шляхом виокремлення трьох 

груп досліджень за предметно-галузевим критерієм: 1) дослідження, 
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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;  
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– 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.  

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. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ 

ПРИРОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ПРИСЯЖНОГО 

 

1.1 Стан наукової дослідженості правового статусу присяжного 

 

Вивчення історичної спадщини у вигляді емпіричних знань, що 

містяться у законодавчій базі та працях відомих українських та іноземних 

юристів стосовно судочинства за участю суду присяжних у поєднанні з 

аналізом вітчизняного та зарубіжного чинного законодавства, що регулює 

діяльність інституту суду присяжних, наголошує В.М. Щерба, має 

забезпечити використання накопиченого століттями юридичного досвіду для 

сприяння правильній побудові й ефективному функціонуванню інституту 

суду присяжних та уникненню тих помилок, що мають місце в історії даного 

судового інституту [189, с. 63]. 

Реалізація концепції правової держави та сучасні демократичні процеси, 

що відбуваються в Україні обумовлюють необхідність підвищення рівня 

довіри суспільства до судової влади. Сучасна людиноцентристька доктрина, 

що стала основою вітчизняного адміністративного права в результаті 

реалізації антропологічної засади європейської інтеграції, визначає, що 

головною цінністю суспільних відносин є людина. В.Б. Авер’янов, зазначає, 

що відповідно до ідеології людиноцентризму або «людино-орієнтованої» 

ідеології, держава має «служити» інтересам громадян, тобто діяти заради і в 

ім’я приватних осіб шляхом всебічного забезпечення пріоритету їх прав, 

свобод та інтересів у публічній сфері [1, с.12].  

Вибір людиноцентризму, наголошує Є.В. Курінний, є цілком логічним 

та закономірним з огляду на Конституцію України, де людина 

проголошується найвищою соціальною цінністю, та систематичними 

запевненнями керівництва держави у відданості демократичним 

загальноєвропейським цінностям [76, с. 12]. О.В. Гладка вважає, що 
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людиноцентризм - це не лише вимога «служити» особистості, звернута до 

держави, а ще й безумовний обов’язок країни реалізовувати це завдання у 

терміни і спосіб, які визначені Конституцією та законами України [33, c. 69]. 

Проте, наголошує цей науковець, що люденоцентризм неможливий без 

безпосередньої участі самої людини у цьому процесі, оскільки не буде мати 

плідних результатів [33, c. 69]. Як стверджує О.В. Гладка, людиноцентризм 

має стати в нашій державі базисом для побудови нової моделі розуміння, 

визнання правового поля людиною таким, в якому її життя благополучне, 

впорядковане. Саме тоді, коли людина відчує, що держава побудована та 

весь державний апарат управління налаштовані на поліпшення та 

максимальне забезпечення гідного життя цієї людини, - дотримання прав 

інших людей, повага до них, та виконання покладених законом на неї 

обов’язків, стане для всього суспільства природнім [33, c. 73]. 

На наш погляд, концепція суду присяжних повністю співвідносить із 

людиноцентристькою моделлю вітчизняного адміністративного права, 

оскільки дозволяє створити умови для всебічного дослідження обставин 

справи, у яких беруть присяжні та реалізовувати право самих громадян брати 

безпосередню участь у процесі правосуддя, що передбачено Конституцією 

України.  

Шлях становлення правового регулювання концепції суду присяжних в 

Україні з часу її незалежності визначався різними стратегічними нормативно-

правовими актами. На наш погляд, можна виокремити наступні шість етапів 

розвитку вітчизняного законодавства, що визначає вектори розвитку та 

реалізації інституту присяжних в Україні.  

Перший історичний етап бере відлік з моменту прийняття Концепції 

судово-правової реформи в Україні 1992 року [128]. В.М. Щерба зазначає, що 

з цього періоду незалежності України розпочалося відновлення 

демократичних принципів функціонування держави. У 1992 р. була прийнята 

Постанова «Про Концепцію судово-правової реформи в Україні», якою було 

проголошено напрям на світову практику демократизації правосуддя [128]. 
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Після прийняття у 1992 р. Закону України «Про судоустрій» суд присяжних 

було визначено як одну із можливих форм здійснення правосуддя [189, c. 45]. 

Концепцією судово-правової реформи в Україні, що була затверджена 

Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року  N 2296-XII 

визначались засади діяльності судових засідателів : 1) одним з основних 

принципів судово-правової реформи визнавався розгляд   окремих   категорій 

судових    справ    суддями одноособово,  а  також  колегіями  професійних 

суддів та суддями з розширеною колегією судових засідателів; 2) обласні та  

прирівняні  до  них  суди розглядали кримінальні справи про певні категорії 

тяжких злочинів, в тому  числі  справи, що  підлягають  розгляду  суддями  

розширеною   колегією   судових засідателів та окремі категорії цивільних  

справ; 3) існував особливий статус справ, розглянутих  суддями  з участю 

судових засідателів при їх перегляді вищою інстанцією  військової  юстиції 

[128].  

Другий етап відзначився прийняттям у 1996 році Конституції України, 

яка вже закріпила у статті 124 право Народу безпосередньо брати участь у 

здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних; стаття 127 

визначала, що правосуддя  здійснюють  професійні  судді  та,  у визначених  

законом  випадках,  народні  засідателі  і   присяжні, а ст. 129 вказувала на те, 

що правосуддя  здійснюють  професійні  судді  та,  у визначених  законом  

випадках,  народні  засідателі  і   присяжні [72]. З наведеної  інформації 

можна зробити висновок, що у цей період існували інститути присяжного та 

народних засідателів. Водночас, фактори неякісного організаційно-правового 

забезпечення діяльності народних засідателів, судових засідателів та 

присяжних, недостатній рівень правової регламентації їх статусу, низький 

рівень  соціально-економічної захищеності, відсутність гарантій безпеки, 

відігравали важливу роль у загальній неефективній роботі цих учасників 

правосуддя в Україні. 

Рада суддів України, підтримуючи ідею розроблення і затвердження 

Концепції подальшого здійснення судово-правової реформи в Україні, 
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прийняла 26 травня 2006 р. рішення про необхідність виключення з 

Конституції України положення про участь у судочинстві присяжних [126, с. 

6]. 

Тому третій етап ми пов’язуємо із прийняттям Концепцію 

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів у 2006 році. З метою утвердження в 

Україні   верховенства  права  та впровадження  європейських стандартів у 

національну систему судового устрою і судочинства  Указом Президента 

України від 10.05.2006 року № 361/2006 було схвалено Концепцію 

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів [127]. Цим документом попередню 

Концепцію судово-правової  реформи 1992 року, було визнано такою, що 

практично втратила значення програмного документа після прийняття 

Конституції України 1996 року. 

Концепцію вдосконалення судівництва  для утвердження справедливого 

суду в Україні  відповідно до європейських стандартів закріпила наступні 

засади інституту присяжних: 1) в окружних кримінальних судах для розгляду  

кримінальних  справ, які  на  даний  час  підсудні  апеляційним  судам  як 

судам першої інстанції,  та інших категорій складних кримінальних справ, які 

запропоновано утворити цією концепцією мав би функціонувати суд 

присяжних; 2)  діяльність суду  присяжних потребує врегулювання на 

законодавчому рівні, передбачивши  його  використання   лише   в   окремих   

категоріях кримінальних  справ; 3) обвинувачений  повинен був мати право 

вибирати: його справу розглядатиме  суд  присяжних  чи  колегія  

професійних суддів; 4) функції  присяжних  мали бути  відокремлені від 

функцій професійного судді; 5) присяжні вирішували у  своєму  вердикті  

лише питання  юридичного факту,  а професійний суддя на основі вердикту 

присяжних і норм кримінального права постановляли вирок; 6) за виклик до 

суду присяжних повинен був відповідати апарат суду [127]. З наведеної 
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інформації, спостерігаємо, що у цей період було закладено організаційні 

засади реалізації інституту присяжних, більшість з яких працюють і зараз. 

Судова реформа 2010 р., зазначає В.М. Щерба, кардинально змінила 

позицію законодавця на інститут присяжних. Вона відродила ідею 

впровадження в Україні суду присяжних. Відразу дві конституційні норми – 

ст. 124 й 127 Конституції України – закріплюють таку безпосередню форму 

народовладдя, як можливість здійснення правосуддя судом присяжних [72]. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р., як 

спеціальний закон, що закріплює засади організації судочинства повинен був 

визначити порядок створення і розгляду справ судом присяжних [132]. 

Проте, застерігає В.М. Щерба, вказаний закон не містив конкретних 

положень щодо діяльності інституту присяжних (окрім положення про 

посвідчення присяжного), натомість детально регламентував діяльність 

народних засідателів, які залучаються до здійснення правосуддя. Цікавим є 

те, що народні засідателі мають ту саму правову природу і процесуальний 

характер як і присяжні, тому зовсім незрозуміло за яким критерієм 

законодавець розмежовує ці два інститути. Чинний на той момент 

Кримінально-процесуальний кодекс 1960 р. не передбачав безпосередньої 

участі народу у здійсненні правосуддя шляхом залучення присяжних чи 

навіть народних засідателів [189, c. 58].  

Судова реформа 2010 р. значною мірою змінила місце і роль судової 

влади в загальній системі державної влади, істотно вплинула на зміст і 

спрямованість вітчизняного судочинства, по-новому визначила статус суддів, 

порядок забезпечення (кадрового, організаційного, фінансового, матеріально-

технічного, інформаційно-технічного) діяльності судів і суддів вважає 

В.М. Щерба. Слід погодитись із його думкою про те, що нинішня ситуація у 

сфері правосуддя свідчить про те, що судова реформа не розв’язала ключові 

проблеми, наявні у вітчизняному судочинстві до її проведення, оскільки 

залишається критично низький рівень довіри громадян до суду; залежність 

судів і суддів; порушення розумних строків розгляду судами справ (судова 
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тяганина); надзвичайно висока завантаженість судів; необов’язковість 

виконання судових рішень (тривале їх виконання або взагалі невиконання), 

що набуло системного характеру; політизованість процедури формування 

суддівського корпусу; хронічне недофінансування судової влади; 

неналежний рівень кваліфікації значної частини суддівського корпусу; 

високий рівень корупції в судах [189, c.59]. 

Четвертий  етап становлення законодавства, що визначає правовий 

статус присяжних пов’язаний із прийняттям Кримінального процесуального 

кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [75]. Інститут народних 

засідателів у кримінальному судочинстві був ліквідований Законом України 

«Про внесення змін до Кримінально-процесуального  кодексу України щодо 

участі народних засідателів» від 19 травня 2011 р.. При цьому, зазначає 

В.М. Щерба, був впроваджений інший механізм колегіального розгляду 

кримінальних  справ. Дійсно частиною 2 статті 17 КПК України 

регламентовано, що кримінальні  справи про злочини, за які законом 

передбачено покарання у виді позбавлення  волі на строк більше десяти 

років, розглядаються в суді першої інстанції  колегіально судом у складі 

трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про  такий розгляд, а про 

злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у 

виді довічного позбавлення волі, – у складі трьох осіб  незалежно від 

наявності клопотання підсудного про такий розгляд [120; 189, c. 59].  

13 квітня 2012 р. був прийнятий новий КПК України, який визначив  

порядок кримінального провадження на території України з 19 листопада  

2012 р. [75]. Одним з основних напрямів реформування кримінального 

судочинства стало деталізування правового регулювання провадження в суді 

присяжних, а саме порядок провадження; роз’яснення права на суд 

присяжних; процедура виклику присяжних; права і обов’язки присяжного; 

відбір присяжних у суді; приведення їх до присяги; відводи присяжним; 

усунення присяжного; порядок наради і голосування в суді присяжних тощо. 
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П’ятий етап пов’язаний, на наш погляд із прийняттям Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки, затвердженого  Указом Президента України від 20 травня 

2015 року № 276/2015. Цей документ визначив також, що для підвищення 

ефективності правосуддя та оптимізація повноважень судів різних 

юрисдикцій необхідне поступове впровадження та розширення застосування 

суду присяжних, а удосконалення процесуального забезпечення 

справедливості і права на захист під час кримінального провадження 

обумовлює дальший розвиток інституту суду присяжних та його 

застосування [130]. Протягом цього періоду були прийняті Закону України 

«Про судоустрій та статус суддів від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, що 

визначив ключові елементи правового статусу присяжних, реалізація яких 

поширювалась на цивільний та кримінальний процес.   

Шостий, останній етап ми пов’язуємо із прийняттям Стратегії розвитку 

системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 11 червня 2021 року 

№ 231/2021. Урядовий кур'єр від 15.06.2021. № 113. Ця Стратегія внесла 

деякі корегування в засади інституту присяжних. Так цим документом одним 

із важливих напрямів покращення доступу до правосуддя визначено 

необхідність запровадження інституту суду присяжних, який вирішуватиме 

питання винуватості (вини) особи у вчиненні злочинів, за які законом 

передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі (як перший етап 

запровадження), віднесення в подальшому до повноважень суду присяжних 

вирішення питання винуватості (вини) особи у вчиненні злочинів, за які 

законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 

років; встановлення процесуальних запобіжників безсторонності присяжних 

та запровадження перехідного періоду для впровадження цього інституту 

безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя [131]. 

Важливою подією на цьому сучасному історичному етапі становлення 

законодавства про присяжних ми вважаємо є подання до Верховної Ради 
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України чотири законопроекти: Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення участі присяжних у 

здійсненні правосуддя. 2710 від 02.01.2020 [134]; Проект Закону про 

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

удосконалення порядку формування списку присяжних» № 2709 від 

02.01.2020 [135]; Проект Закону України «Про суд присяжних» № 3843 від 

14.07.2020 [137]; Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя» № 4190 від 

05.10.2020 [138]. Ці законопроекти покликані сформувати цілісну 

нормативно-правову базу для активізації інститут присяжних в систему 

судочинства України.  

Наявність у тексті чотирьох концепцій удосконалення системи 

правосуддя 1992, 2015, 2006 та 2021 року свідчить про визначення 

важливості для формування правової держави в Україні інститутів судових 

засідателів та присяжних як форми реалізації участі народу у правосудді. 

Водночас, висвітлення положень зазначених концепцій дозволяє зробити 

висновок про певну еволюцію інститутів судових та народних засідателів в 

інститут присяжних. З іншого боку підняття питання необхідності 

нормативно-правового регулювання інституту присяжних та посилення його 

впливу на систему судочинства на протязі майже тридцяти років свідчить 

про відсутність цілісної узгодженої концепції суду присяжних в Україні.  У 

зв’язку із зазначеним наукова спільнота ґрунтовно вивчає правовий інститут 

суду присяжних та питання пов’язані із його функціонуванням. 

Історіографія кроссекторальних наукових досліджень інституту суду 

присяжних, включає групи наукових робіт, які хоча і ґрунтуються на 

поєднанні прийомів теорії держави і права та галузевих юридичних наук, 

проте ним притаманна певна повторюваність наукових питань. На підставі 

цієї закономірності й було запропоновано систематизацію досліджень, що 
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утворюють теоретичні засади концепції адміністративно-правового статусу 

присяжного в суді.  

Перша група представлена дослідженнями, предметом яких є інститут 

присяжних. Загальні питання правового статусу присяжних, порядку їх 

обрання, виконання покладених обов’язків та відповідальність досліджували 

такі вчені як І.Р. Волоско [30], А.В. Грубінко [39], С.О. Іваницький [51], 

В.В. Колюх, Ю.В. Лисюк, О.О. Овсяннікова, М.М. Олашин, М.В. Оніщук 

[100], І.О. Рощина [143], Л.Р. Шувальська [184] та інші. Водночас, ці вчені не 

приділяли достатньо уваги дослідженню правової природи суб’єктивного 

публічного права бути присяжним. Метою дослідження робіт цієї групи 

вчених було з’ясування  змісту суб’єктивного публічного права бути 

присяжним, з’ясування юридичних фактів, із якими пов’язано порушенні 

відповідного провадження та його реалізація, розмежування правового 

статусу кандидата в присяжні та присяжного у кримінальному та цивільному 

процесі, виявлення недоліків вітчизняного законодавства у цій сфері та 

формулювання пропозиції перспективного удосконалення правового 

регулювання реалізації суб’єктивного публічного права бути присяжним.  

Такі вітчизняні науковці як Н.М. Ахтирська [12], Д.В. Берчук [14], 

А.Б. Войнарович [29], В.В. Городовенко [36], А.Б. Гринишин [38], 

В.В. Смірнова [154]; В.М. Щерба [189], О.О. Юхно [188] та інші приділяли 

достатньо уваги питанням формування оптимальних процесуальних 

механізмів діяльності суду присяжних, дослідженню кола повноважень та 

гарантій діяльності присяжних; вивченню іноземного та вітчизняного досвіду 

запровадження цього інституту, моделювання різних шляхів побудови, 

ефективного функціонування інституту суду присяжних та уникненню 

помилок, що мали місце  у вітчизняній правозастосовній судовій практиці.  

Теоретичні засади та особливості адміністративних процедур, що мають 

місце в різних сферах діяльності органів публічної адміністрації вивчали 

Н.О. Армаш [5], Н.В. Галіцина [31], В.В. Галунько [6], В.Ю. Кікінчук [63], 

Т.О. Коломоєць [69], О.С. Лагода [77], І.М. Лазарєв [78], О.І. Миколенко [88], 
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В.І. Олефір [4], Ю.В. Пиріжкова [5], М.П. Пихтін [4], В.П. Тимошук [3], 

А.В. Филатова [170], Ю.М. Фролов [171] та інші. Водночас вони не 

досліджували прядок формування списку присяжних та утворення суду 

присяжних у конкретній справі за чинним законодавством та поточними 

проектами законів, що знаходяться на розгляді Верхньої Ради України,  не 

розглядали адміністративні процедури у цій сфері. Проте їх роботи стали 

базисом для з’ясування авторської концепції змісту адміністративно-правової 

процедури формування списку присяжних та суду присяжних. Роботи 

зазначених вчених були використані у дисертації для висвітлення основних 

концепцій адміністративно-правової процедури, розмежування категорій 

формування списку присяжних та суду присяжних, з’ясування правових 

засад, що визначають структуру цих процедур за чинним законодавством. 

Аналіз робіт цієї категорії дозволив також зорієнтуватись в іноземному 

досвіді та у проектах законів, що розглядаються у цій сфері, а також 

запропонувати зміни до законодавства з метою усунення виявлених на 

практиці недоліків. 

Цю групу вчених нами було запропоновано поділити на декілька підгруп 

за предметом дослідження. До першої підгрупи були віднесені дослідження 

Р.П. Качура [58], І.Є. Словської [152], В.М. Тернавської [164], 

Л.Р. Шувальської [183], які опікувались питаннями історії становлення 

інституту присяжних в Україні. Друга група вчених досліджувала процедуру 

формування суду присяжних представниками цієї групи є І.О. Рощина та 

С.О. Циганій [143]. Третя група дослідників вивчала процесуальні засади 

функціонування суду присяжних. До них належать роботи таких вчених як 

А.В. Бандурович [56], В.С. Канцір [55], М.І. Карпенко [56], Т.С. Нешик [95], 

В.В. Новоселова [97], С.Ю. Обрусна [98], А.А. Солодков [159], 

В.І. Теремецький, В.М. Тертишник. Іноземний досвід реалізації цього 

інституту вивчали, наприклад П.Л. Михайлов [89] та В.Д. Мястковецький 

[93].  
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Друга група робіт виокремлена за критерієм галузі права. Вітчизняні 

науковці приділяють увагу питанням формування оптимальних 

процесуальних механізмів діяльності суду присяжних у соціально-

економічних і політико-правових умовах сьогодення, дослідженню кола 

повноважень та гарантій діяльності присяжних; вивченню іноземного досвіду 

та вітчизняного досвіду запровадження цього інституту, моделювання різних 

шляхів побудови, ефективного функціонування інституту суду присяжних та 

уникненню помилок, що мали місце  у вітчизняній правозастосовній судовій 

практиці. Таким чином дослідження зазначених питань у сфері 

кримінального процесуального права проводили такі вчені як І.Р. Волоско 

[30], А.Б. Войнарович [29], А.Б. Гринишин [38], В.М. Щерба [189], О.О. 

Юхно [188]; цивільно-процесуальні питання функціонування інституту 

присяжних аналізувала В.В. Смірнова [154; 155]; конституційні, міжнародні 

та загально правові аспекти досліджували Н.М. Ахтирська [12], Д.В. Берчук 

[14], В.В. Городовенко [36],  Л.Р. Шувальська [184]  та інші. Дослідження 

конституційних, міжнародних та загально-правових аспектів інституту суду 

присяжних проводили Н.М.  Ахтирська, Д.В. Берчук, В.В. Городовенко, 

Л.Р. Шувальська.  

Третю групу утворюють дослідження категорій, що формують 

концепцію адміністративно-правового статусу суб’єктів. Так, категорії 

правового статусу та адміністративно-правового статусу фізичних та 

юридичних осіб, вивчались ґрунтовно такими вченими як В.Б. Авер’янов 

[26], А.М. Авторгов [2], Д.М.Бахрах [3], Ю.П. Битяк [15], В.В. Богуцький 

[15], М.А. Боярцева [22], А.С. Васильев [24], В.М. Гаращук [15], І.П. 

Голосніченко [7], М.І. Горбач [35], О.І. Григораш [37], А.П. Даниленко [41], 

О.В. Дяченко [15], Н.І. Золотарьова [7], О.Я. Зубрицька [50], В.В. Зуй [15], 

Л.В. Коваль [64], Т.О. Коломоєць [69], Т.О. Мацелик [85], В.А. Миколенко 

[88], І.Г. Орловська [101], А.М. Подоляка [106], Є.В. Пряхін [40], М.Ф. 

Стахурський [7], А.Г. Стеценко та іншими. Водночас, науковою спільнотою 

адміністративно-правові аспекти статусу присяжних досліджені не 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шувальська%20Л$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шувальська%20Л$
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достатньо. Тому метою вивчення робіт цієї групи стало з’ясування змісту 

категорії адміністративно-правовий статус присяжного та його 

співвідношення із поняттям правовий статус, висвітлення наукових підходів 

до категорій правовий статус та адміністративно-правовий статус; з’ясування 

правових засад, що визначають статус присяжних; відокремлення основного 

та спеціального статусу присяжного, основних та запасних присяжних, суду 

присяжних та формулювання пропозиції перспективного удосконалення 

правового регулювання адміністративно-правового статусу присяжного; 

висвітлення наукових підходів до структури правового статусу та 

адміністративно-правового статусу; з’ясування елементів, що визначають 

структуру статусу присяжних; формулювання пропозицій перспективного 

удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу 

присяжного. 

Наведені результати теоретико-правового аналізу історіографії наукових 

досліджень у сфері правового регулювання інституту присяжних, суспільних 

відносин за їх участю, їх правового статусу, дозволять зробити наступні 

висновки:  

1) концепція адміністративно-правового статусу присяжного в суді 

потребує подальшого дослідження, зокрема щодо науково-обґрунтованих 

підходів до визначення функцій, принципів, гарантій, засад організаційно-

правового забезпечення функціонування суду присяжних, з’ясування  змісту 

їх юридичної відповідальності;  

2) основи цих питань закладено у  дисертаційних роботах таких 

науковців, як: Русанова І. О. «Проблеми організації суду присяжних в 

Україні» (2003); Іваницький С. О. «Формування складу народних засідателів 

у судочинстві України» (2006); Тернавська В. М. «Інститут суду присяжних в 

Україні (історико-правовий аспект)» (2007); Войнарович А. Б. «Участь 

народу в здійсненні правосуддя у кримінальних справах за законодавством 

України» (2011); Качур Р. П. «Правові та організаційні засади діяльності суду 

присяжних в Україні» (2013); Солодков А.А. «Теоретичні основи та практика 
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здійснення провадження в суді присяжних в Україні» (2015); Волоско І.Р. 

«Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльності» (2017);  

3) запропоновано систематизацію досліджень, що утворюють теоретичні 

засади концепції адміністративно-правового статусу присяжного в суді на 

такі групи: 

3.1) віднесено роботи науковців, предметом дослідницької роботи яких є 

інститут присяжних, а саме питання, пов’язані із 1) історією становлення 

інституту присяжних в Україні; 2) процедурою формування суду присяжних; 

3) процесуальними засадами функціонування суду присяжних; 4) іноземним 

досвідом реалізації цього інституту; 

3.2) охоплена критерієм галузі права в межах якої здійснювалось 

дослідження: 1) аналізувались конституційних, міжнародних та загально-

правових аспектів інституту суду присяжних; 2) вивчались правовий статус 

присяжних та суду присяжних з позиції кримінального процесуального 

права; 3) досліджувались цивільно-процесуальні питання функціонування 

інституту присяжних; 

3.3) утворили дослідження категорій, що формують концепцію 

адміністративно-правового статусу різних суб’єктів: індивідуальних та 

колективних; 

4) було виокремлено основні шість етапів розвитку національного 

законодавства, що визначає правові засади інституту присяжних в Україні, 

стартовими точками відліку кожного історичного етапу стали нормативно-

правові акти, що вносили значні корегування до механізму реалізації цього 

інституту або визначали напрямок розвитку та реалізації на декілька років 

вперед.  

Перший історичний етап розпочався з 1992 року прийняттям Постанови 

Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. «Про Концепцію судово-

правової реформи в Україні», у якій було визначено засаді інституту судових 

засідателів, що став праобразом інституту присяжних на теренах незалежної 

України.  
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Другий етап пов’язаний із прийняттям у 1996 році Конституції України, 

яка у статтях 124, 127, 129 закріпила у право народу безпосередньо брати 

участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. У 

цей період існували інститути присяжного та народних засідателів.  

Третій етап – схвалення Указом Президента України від 10.05.2006 року 

№ 361/2006 Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, яка 

закріпила нові засади інституту присяжних в Україні та визначила 

необхідність законодавчого врегулювання суду присяжних. Проте Закон 

України «Про судоустрій та статус суддів» 2010 року регламентував 

діяльність як присяжних так і народного засідателя.  

Четвертий етап пов’язаний із прийняттям у 2012 році Кримінального 

процесуального кодексу України, що детально регламентував правовий 

статус суду присяжних у кримінальному процесі.  

П’ятий етап пов’язаний із прийняттям у 2016 році Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів», що визначив загальні засади інституту суду 

присяжних, що поширювались на цивільний та кримінальний процеси, а 

також визначали основні положення правового статусу присяжних.  

Шостий етап ми пов’язуємо із прийняттям у 2020 році Стратегією 

розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 

роки, розробкою та поданням до Верховної Ради України проектів законів 

«Про суд присяжних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя», 

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

щодо удосконалення порядку формування списку присяжних», Ці документи  

тільки зараз реалізують вимоги чотирьох концепцій з удосконалення 

судоустрою  щодо нормативно-правового закріплення правового статусу 

суду присяжних в окремому законі.  
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1.2 Зміст публічного суб’єктивного права бути присяжним 

 

Довгий час соціологічні дослідження свідчили про низький  рівень 

довіри громадян до судів. Сучасні реформи сфери судочинства спрямовані на 

підвищення рівня довіри громадян до судової влади через покращення рівня 

фаховості, незалежності та справедливості суддів. За висновками 

масштабного соціологічного дослідження «Ставлення громадян України до 

судової системи», проведеного Громадською організацією Український 

центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова у 

2020 році  вперше за багато років було зафіксовано факт, що частка тих, хто 

вважає, що рішення судів були законними і справедливими, перевищила 

частку тих, хто думає інакше. Водночас виявлено таку тенденцію, що  рівень 

довіри громадян, які мають власний нещодавній досвід спілкування з судами, 

є значно вищим, баланс довіри з боку цих громадян до судів та судової 

системи є позитивним, тобто число тих, хто довіряє судам, є вищим, ніж 

число тих, хто не довіряє. Проте, більшість громадян не мають особистого 

досвіду спілкування з судами і визначають своє ставлення до судової системи 

на підставі чужого досвіду або інформації в ЗМІ, а тому ставлення населення 

в цілому до судової системи є негативним, а рівень довіри є одним з 

найнижчих серед державних та соціальних інституцій [49; 180].  

Науковці та правотворці вишукують шляхи зміни цієї ситуації на краще. 

Один з таких напрямів був визначений ще у Концепції вдосконалення 

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 

європейських стандартів, яка визначила суд присяжних як напрям 

підвищення  рівня довіри суспільства до судочинства [126]. Водночас, на наш 

погляд, участь присяжних у здійсненні правосуддя дозволяє звичайним 

громадянам, що належать до їх оточення, отримувати достовірну інформацію 

про судовий процес, поведінку суддів, прокурорів, адвокатів, підсудних та 

інших учасників судового провадження  з перших вуст.  
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У сучасних умовах, наголошує І.Р. Волоско, суд присяжних здатний 

захистити судову систему від деяких тенденцій, що виникають у 

суддівському корпусі, які можуть підірвати справедливу систему оцінки 

кримінальної відповідальності та покарання [30, c. 70]. Слід підтримати 

думку цієї вченої, що інститут присяжних дозволить знизити рівень впливу 

на суд таких негативних чинників як залежність суддів від органів 

виконавчої влади або від політичних партій; від громадської думки; від 

класових, етнічних або соціальних протирічь; належності суддів до 

правлячого класу, основної етнічної групи або соціальної еліти тощо. 

Перепоною до встановлення істини по справі та винесення 

справедливого рішення є не тільки залежність суддів від різних владних 

структур. Цьому заважають також, на думку І.Р. Волоско  формалізованість в 

ході відправленні правосуддя або професійна деформація суддів в результаті 

багаторічної судової практики; надмірна бюрократизація судової влади, що 

полягає, наприклад, у прийнятті судових рішень під впливом бажання 

піднятися по кар’єрній драбині; надлишковий судовий формалізм у процесі, 

практиці і мові судочинства [30, c. 70]. Підтвердження цієї думки знаходимо 

у  звіті за результатами дослідження «Ставлення громадян України до 

судової системи», проведеного Центром Разумкова. У цьому документі 

відображено результати узагальненні відповідей громадян щодо того чим, на 

їх думку, найчастіше керуються судді при винесенні судового рішення. Так, 

респонденти вважали, що судді найчастіше керуються власною вигодою 

(34,8%), рідше висловлювалася думка, що - законом (13,3%), обставинами 

справи (11,7%), майновим та/або посадовим становищем сторін (14,2%). Ще 

рідше громадяни відповідали, що судді керуються вказівкою голови суду 

(7,6%), політичною ситуацією в державі (5,1%) [49]. Тому слід погодитись із 

позицією І.Р. Волоско, інститут присяжних слід розглядати як елемент 

сучасних судових реформ, спрямованих на підвищення рівня довіри 

громадян до судів.  
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Натомість на думку авторів Проекту Закону «Про внесення змін до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення 

порядку формування списку присяжних» інститут суду присяжних 

покликаний забезпечити надійний захист основних прав, свобод і законних 

інтересів обвинуваченого (підсудного) від незаконного і необґрунтованого 

засудження, зменшити ймовірність висунення незаконного та 

необґрунтованого обвинувачення, що в свою чергу сприятиме збільшенню 

правосудних рішень, зменшенню корупційних проявів в судах, підвищення 

довіри до судочинства [113]. Розробка цього законопроєкту є презентацією  

позиції більшості науковців, які вважають, що введення на процесуальному 

рівні інституту присяжних є шляхом до позбавлення правосуддя від корупції 

та адміністративного тиску [184].  

Конституція України у статтях 124, 127 та 129 визначає основні засади 

інституту присяжних в Україні, закріплюючи його як форму реалізації 

безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя [72]. Водночас 

відсутність окремого Закону України, що визначав би основні засади 

реалізації інституту присяжних свідчить про певну незрілість сучасної 

вітчизняної концепції  суду присяжних. Наразі продовжуються дискусії щодо 

змісту інституту присяжних та його правової природи як права чи як 

обов’язку громадян. Про існуючі неузгодження та наявність різних підходів у 

цій сфері науковців, практиків, політиків та представників громадськості 

свідчать відмінності, що прослідковуються у визначеннях поняття 

присяжних в міжнародних документах, у Законі України «Про судоустрій та 

статус суддів» [133] та у проєкті Закону України «Про суд присяжних» [137].  

Так, Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією «присяжний засідатель» закріплює, що присяжним є особа, 

визначена в національному законодавстві держави-сторони цього Протоколу,  

яка не є професійним юристом, що діє як член колегіального органу, який 

несе відповідальність за прийняття рішення про вину особи, що 

обвинувачується в суді [45]. Стаття 63 Закону України «Про судоустрій та 
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статус суддів» визначає, що присяжним є особа, яка у випадках, визначених 

процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із 

суддею або залучається до здійснення правосуддя. Також у статті 65 цього 

Закону зазначено, що 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 

[133].  

Проект Закону України «Про суд присяжних» пропонує визначати 

присяжного як громадянина України, який залучається до здійснення 

правосуддя у випадках і порядку, визначених цим Законом [137]. Автори 

Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку формування списку 

присяжних» пропонують визначити у законодавстві, що присяжним є 

громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає 

на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, 

якщо інше не визначено законом, та включений до списку виборців, 

відповідає вимогам, що визначаються до присяжних законом, та якого 

залучають до здійснення правосуддя. При цьому пропонується в перелік осіб, 

що можуть бути присяжними, включити усіх осіб, включених до реєстру 

виборців, за виключенням осіб, що не відповідають вимогам, які встановлені 

до присяжних процесуальним законом [113].  

У Проекті Закону «Про суд присяжних» у статті 5 пропонується 

закріпити, що здійснення правосуддя громадянином України, якого обрано 

як присяжного, є не лише правом, а й  конституційним та громадянським 

обов’язком. Водночас, залишено право громадян подавати свою кандидатуру 

на присяжного, оскільки у статті 7 проекту зазначено, що присяжним може 

бути громадянин України, який досяг двадцяти одного року, постійно 

проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, 

якщо інше не визначено законом [137]. З наведеного можна зробити 

висновок, що за чинним законодавством та за запропонованими змінами до 
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них подання своєї кандидатури на присяжного є суб’єктивним публічним 

правом громадянина, а здійснення правосуддя особою, що набула статусу 

присяжного з моменту принесення відповідної присягу є обов’язком, від 

якого може бути звільнена головою суду  з обставин, визначених у статтях 65 

та 66 Закону України «Про судоустрій та статус суддів.  

Підтримує правову природу права бути присяжним і Л.Р. Шувальська, 

на думку якої відповідно до статті 22 Конституції України, права людини, 

передбачені Розділом ІІ цієї Конституції, не є вичерпними, тому можна 

припустити, що і у звичайної людини є право судити [184]. 

Концепція суб’єктивних публічних прав, зазначає А.В. Чуб, є для 

української адміністративно-правової науки відносно новим правовим 

інститутом. На думку цього науковця суб’єктивні публічні права надають 

своєму  носію право вимагати від суб’єкта публічної влади певної поведінки, 

тобто роблять тотожними в правовому аспекті позиції владних і невладних 

учасників публічно-правових відносин. А.В. Чуб наголошує, що конструкція 

суб’єктивного публічного права надає приватній особі права, а органи 

публічної влади наділяє обов’язком реалізувати ці права чи сприяти їх 

реалізації. Цей науковець визначив «суб'єктивні публічні права приватної 

особи» як нормативно закріплених та гарантованих державою міри та 

можливості поведінки (діяльності) особи, спрямованих на забезпечення 

ефективності впровадження принципів здійснення публічного управління, 

керуючись концепцією «good governance» [178, c. 31-32].  

При визначенні права бути присяжним як публічного суб’єктивного 

права громадян та відокремлення його від приватного права, на наш погляд, 

необхідно керуватись висновками, зробленими А.А. Смірновим. Так, цей 

вчений вважає, що головними їх відмінностями цих видів є такі: по-перше, 

об’єкти суб’єктивних публічних прав, як правило, нематеріальної природи, 

тоді як об’єкти суб’єктивних приватних прав можуть бути матеріальними та 

нематеріальними, але завжди матимуть визначену майнову цінність.  По-

друге, стороною правовідносин, в яких реалізуються суб’єктивні публічні 
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права, має бути наділений адміністративною владою учасник, тоді як 

учасники відносин навколо суб’єктивних приватних прав – фізичні та 

юридичні особи [153, с. 111]. Право бути присяжним – це право не 

матеріального характеру, не дивлячись на те, що присяжному призначають 

певні виплати за виконання таких функцій, призначення яких забезпечити 

можливість дістатися до суду та брати участь у судовому засіданні 

присяжного.   

Т.О. Мацелик як ознаку суб’єктивного публічного права визначає 

можливість особи – суб’єкта права, вимагати певної поведінки у випадку 

приватноправових відносин – від іншої фізичної або юридичної особи, а у 

випадку публічних – від органів публічної адміністрації, інших підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності, які виконують публічні 

функції [86, с. 69]. Таким чином, громадянинові за умови відповідності його 

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

місцевого самоврядування не можуть відмовити йому у внесенні до списку 

присяжних. Таким чином, право бути присяжним як включає в себе 

можливості  поводити себе відповідним чином (право на свої дії); вимагати 

відповідної поведінки від інших суб’єктів (право на чужі дії); звертатися до 

держави за захистом свого юридичного права, що відповідає концепції 

суб’єктивного публічного права [6, с. 129]. 

Громадянин набуває за чинним законодавством суб’єктивного 

публічного права бути присяжним з моменту набуття ним якостей, що 

визначені у Законі України «Про судоустрій та статус суддів» у ст. 65, тобто 

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 
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стягнення за вчинення корупційного правопорушення. Та за умови 

відсутності обставини подання заяви присяжного про вивільнення його від 

виконання відповідного обов’язку у зв’язку із тим, що 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; займає посаду 

керівника або заступника керівника органу місцевого самоврядування; має 

релігійні переконання та вважає для себе неможливою участь у здійсненні 

правосуддя; інші поважні причини [133]. 

При визначенні правової природи суб’єктивного публічного права бути 

присяжним слід зауважити про момент його реалізації. Для Кримінального 

процесу існує нормативне визначення цього моменту, що пов’язаний із таким 

юридичним фактом як складення присяги згідно статті 388 Кримінального 

процесуального кодексу України [75]. 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. Господарським процесуальним кодексом та 

Кодексом адміністративного судочинства не регламентована можливість 

залучення до участі в судочинстві присяжних.  

Водночас під час участі присяжних у справах окремого провадження в 

межах цивільного процесу, а саме щодо обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 

цивільної дієздатності фізичної особи; надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності;  усиновлення;  надання особі психіатричної допомоги 

в примусовому порядку; примусову госпіталізацію до протитуберкульозного 

закладу, складення ними присяги законом не передбачено  [175; 155, с. 1]. 

Тому цивілісти, такі як В.В. Смірнова, доречно ставлять питання про 

моменту набуття особою правового статусу присяжного під час участі у 

розгляді справ окремого провадження. Цей науковець вважає, що доцільно на 

законодавчому рівні встановити, що особи, включені до списку присяжних, є 
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кандидатам у присяжні, які надали письмову згоду бути присяжними, однак 

ще не реалізували своє право на участь у здійсненні правосуддя шляхом 

безпосереднього розгляду конкретної справи у суді. Водночас моментом 

набуття кандидатом у присяжні статусу присяжного пропонує визнати 

момент отримання останнім письмового запрошення для участі у розгляді 

конкретної судової справи в якості присяжного [155, c. 3; 154, c. 18].  

Ми не погоджуємось із такою пропозицією, оскільки отримання 

запрошення ще не гарантує безпосередньої участі присяжного у судовому 

засіданні, оскільки на цей час можуть виникнути перепони для цього і за 

рішенням голови суду він буди увільнений від виконання обов’язків 

присяжного. Все ж таки , вважаємо що у цій ситуації доречніше застосувати 

аналогію із ст. 57 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», за якою 

особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після 

складення присяги судді. Тобто у проекті Закону України «Про суд 

присяжних» доречно визначити моментом зміни правового статусу 

кандидата у присяжні на статус присяжного з моменту принесення 

відповідності присяги.  

Враховуючи зміни процесуального законодавства, що відбулися у 2017 

році [118], що стосувались універсалізації принципів судочинства та 

провадженням системи електронного судочинства на всіх стадіях процесу і 

переходу до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, 

створення можливості дистанційної участі в судовому процесі, подання 

різних документів, ознайомлення із справою. Як зазначає Блінова Г.О., 

відповідно до зазначеного Закону, система організації судочинства в Україні 

зазнала певних змін, оскільки забезпечила обмін документами в електронній 

формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, а також 

фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у 

судовому засіданні в режимі відео конференції тощо [17, c. 73].  

У статті 4 проекті Закону України «Про суд присяжних», зазначено, що 

Лаву суду присяжних складають вісім присяжних, які відібрані в порядку, 
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встановленому цим Законом, та приведені до присяги, а у статті 13, що 

відібраних основних і запасних присяжних головуючий суддя приводить до 

присяги [137]. Водночас зміст такої присяги відповідає статті 388 

Кримінального процесуального кодексу України, а на наше переконання, 

враховуючи сучасні тенденції у сфері правосуддя, повинен мати 

універсальний характер для будь якого виду судочинства .  

Таким чином було з’ясовано, що про існуючі неузгодження та наявність 

різних підходів до концепції суб’єктивного публічного права бути 

присяжним  свідчать правові норми в міжнародних документах, 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». 

Право бути присяжним як публічне суб’єктивне право має такі ознаки:  

- його об’єктом виступає право не матеріальної природи та 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 Державної судової 

адміністрації України формують списки присяжних;  

- громадянинові за умови відповідності його вимогам статті 65 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» органи місцевого самоврядування 

не можуть відмовити у внесенні до списку присяжних. 

Пропонуємо розуміти публічне суб’єктивне право бути присяжним як 

нормативно закріплену та гарантовану державою можливу поведінку 

громадянина, спрямовану 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, 
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при вирішенні судової справа в слуханні якої беруть участь присяжні, права 

на справедливий суд. 

З наведеного можна зробити висновок, що за чинним законодавством та 

за 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. 

 

1.3 Адміністративно-правова процедура набуття статусу 

присяжного 

 

Законотворці, науковці, представники громадських організацій вказують 

на те, що інститут присяжних в Україні ще формується, особливо це 

стосується його адміністративно-правового забезпечення.  

На розгляді Верховної Ради України знаходиться законопроект «Про 

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

удосконалення порядку формування списку присяжних» № 2709 [135], 

основною метою якого є спрощення порядку формування списку присяжних 

шляхом виключення місцевих рад з цієї процедури [113]. Його розробники 

вважають, що в Україні, яка задекларувала проєвропейський шлях розвитку, 

реалізація конституційної догми щодо участі народу у здійсненні правосуддя 

через суд присяжних– не забезпечена, у тому числі через не досконалу 

процедуру їх відбору.   

Відсутній єдиний підхід як до правового статусу присяжного так і до 

процедури його набуття. Відтак, Асоціація присяжних України фіксує ряд 

проблем організаційно-правового характеру, що заважають реалізації 

концепції суду присяжних в Україні. Так, органи місцевого самоврядування, 

які затверджують списки присяжних, стикаються із браком заяв з боку 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67834
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громадян, які бажають стати присяжними, що є наслідком незнання ними 

своїх можливостей щодо безпосереднього здійснення правосуддя, 

відсутності у них інформації щодо прав, обов’язків та відповідальності 

присяжних. Водночас, громадські організації, учасники яких можуть стати 

джерелом поповнення списків присяжних, не проявляють активність в 

реалізації цієї форми безпосереднього здійснення народовладдя. 

С.А. Саханенко наголошує також на тому, що проблеми під час формування 

списків присяжних виникають через відсутність ефективної методики 

попередньої просвіти громадян, що виявили бажання увійти до списків 

присяжних, внаслідок цього до списків присяжних нерідко потрапляють 

випадкові особи, у тому числі родичі суддів та працівників апарату судів, 

низько-мотивовані працівники комунальних підприємств тощо. Це, на думку 

президент Асоціації присяжних України, призводить до залежності 

присяжних від професійних суддів, значного затягування судового розгляду 

справ за участю присяжних, а у деяких випадках до неможливості 

сформувати суд присяжних взагалі [147]. Зазначені проблеми мають 

організаційно-правовий характер та проявляються на етапі формування 

списку присяжних.  

При з’ясуванні особливостей адміністративно-правових відносин у сфері 

формування та функціонування суду присяжних важливо виокремлювати 

певні етапи.  А.Б. Войнарович зазначав, що цей процес включає 

судоустрійний етап формування складу присяжних: визначення критеріїв 

підбору присяжних, складання та затвердження їх списків і формування 

складу присяжних як етап відправлення правосуддя, тобто формування лави 

присяжних для розгляду конкретної справи [29, с. 73]. Таким чином, можна 

стверджувати, що основне коло адміністративно-правових відносин має 

місце на першому етапі, тобто при формуванні списків кандидатів у 

присяжні, на іншій стадії діяльність суду по формуванню складу суду 

присяжних врегульовується процесуальними кодексами. Точніше, детальну 

регламентацію по формуванню суду присяжних містить Кримінальний 
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процесуальний кодекс України, на відміну від Цивільного процесуального 

кодексу України.  

Згідно Конституції України право бути присяжним це публічне право 

громадян, а процедура формування списку присяжних та набуття статусу 

присяжних виходячи з врегульованого Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів» порядку носить адміністративно-правовий характер. Виходячи 

із зазначеного  доречно розглянути загальні засади, що визначають правову 

природу процедур, спрямованих на їх реалізацію.  

На думку В.М. Бевзенко , Ю.П. Битяка,  В. М. Гаращука, О.В. Дьяченко, 

А.Т. Комзюка,  Лагоди О. С., Р.С. Мельника, В.П. Тимошука та інших, 

модель реалізації суб’єктивних публічних прав є за своїм змістом 

«адміністративно-процедурною». Зазначені вчені вважають, що  саме 

адміністративна процедура у найбільш загальному розумінні являє собою 

встановлений адміністративно-правовими нормами порядок розгляду та 

вирішення справи адміністративним органом [77, с. 4; 70; 3, с. 25; 8, с. 276]. 

Такої ж позиції дотримуються і В.В. Галунько, Ю. Тихоміров та Е.В. 

Талапіна, О.І. Миколенко, Г.В. Філатова. За визначеннями адміністративної 

процедури цих науковців можна узагальнити, що це за своїм змістом : 

встановлений законодавством порядок розгляду і розв’язання органами 

публічної адміністрації індивідуальних адміністративних справ з метою 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 

нормального функціонування громадянського суспільства та держави» [4, 

с.276]; нормативно врегульована послідовно здійснювана діяльність органів 

виконавчої влади із реалізації прав та обов’язків, що забезпечує порядок 

прийняття владних управлінських рішень посадовими особами розгляду й 

вирішення адміністративних справ [162, с.4]; врегульована адміністративно-

процедурними нормами послідовність дій суб’єктів нормотворчої і 

правозастосовної діяльності, структурованих відповідними процедурними 

відносинами, щодо прийняття нормативно-правових актів управління та 

вирішення адміністративних справ [88, с.29]; нормативно-правове 
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закріплення певних видів діяльності, що реалізуються в межах 

адміністративних правовідносин і відбиваються в певній, встановленій 

законом, правовій формі [170, с. 92]. Т. О. Коломоєць визначаючи правову 

природу адміністративної процедуру, відзначила, що вона не є рухом або 

діяльністю, а утворює собою процесуальні етапи здійснення розвитку 

відповідного явища [5, с.240].  

Н.В. Галіцина зазначає, що проаналізувавши велику кількість правових 

досліджень, можна визначити основні сутнісні характеристики процедури: 

1) наявність низки послідовних дій; 2) спрямованість на досягнення певного 

результату (оформлення, виконання, здійснення, обговорення будь-якої 

справи). Узагальнюючи Н.В. Галіцина вважає, що процедуру в такому 

контексті можна трактувати як офіційно встановлений порядок виконання 

певної діяльності; відповідно, з юридичної точки зору визначальною 

характеристикою цього порядку дій виступає його регламентованість та 

закріпленість правовими нормами [31, с. 166]. 

Ю.М. Фролов вважає, що преважна більшість визначень 

адміністративних процедур розглядаються як нормативно встановлений 

порядок послідовно здійснюваних дій органів виконавчої влади, 

спрямований на прийняття владних управлінських рішень і реалізацію 

повноважень посадових осіб, не пов’язаний з розглядом суперечок або 

застосуванням заходів примусу [171, c. 695]. Цей науковець основних 

визначальних ознак, які характеризують поняття «адміністративна 

процедура», відніс такі: «1) публічний характер та особливий суб’єктний 

склад; 2) нормативний характер; 3) індивідуальний характер; 4) безспірний 

характер – предметом адміністративної процедури є індивідуальні 

адміністративні справи, в яких не вирішуються суперечки і не розглядаються 

скарги осіб на дії та рішення публічної адміністрації; 5) стадійний характер; 

6) особлива спрямованість.  

Ю.М. Фролов визначив адміністративну процедуру як встановлений 

адміністративно-процесуальними нормами порядок розгляду та вирішення 
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органами виконавчої влади та місцевого самоврядування індивідуальних 

адміністративних справ [171, c. 695] 

Згідно проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» 

адміністративна процедура це визначений законодавством порядок 

здійснення адміністративного провадження, яке у свою чергу є 

урегульованим адміністративною процедурою процесом розгляду справи, 

прийняття та виконання адміністративного акту [117]. 

І.М. Лазарев виокремлює такі види адміністративних процедур : 

1) правонаділяючі; 2) пов’язані із забезпеченням виконання обов’язків 

громадянами та їх організаціями; 3) ліцензійно-дозвільні; 4) реєстраційні; 

5) контрольно-наглядові; 6) державно-заохочувальні. На його думку, ці види 

демонструють змістову наповненість адміністративно-процедурної 

діяльності, що здійснюються органами публічної влади у відносинах із 

громадянами, щодо реалізації суб’єктивних публічних прав останніх [78, 

с. 53]. Процедури формування списку присяжних, формування суду 

присяжних та  набуття громадянином статусу присяжного можна віднести до 

правонаділяючих та пов’язаних із забезпеченням виконання обов’язків 

громадянами та їх організаціями.  

Згідно чинного законодавства, а саме ст. 65 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» громадянин набуває за чинним законодавством 

суб’єктивного публічного права бути присяжним якщо відповідає 

встановленим вимогам та дав згоду на внесення його до списку присяжних 

[133]. Право бути присяжним як публічне суб’єктивне право має такі ознаки: 

його об’єктом виступає право не матеріальної природи та 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» 
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органи місцевого самоврядування не можуть відмовити у внесенні до списку 

присяжних. 

Відповідно до ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

для затвердження списку присяжних територіальне управління ДСА України 

звертається з поданням до відповідних місцевих рад, які формують і 

затверджують його у кількості, зазначеній у поданні. У випадку неприйняття 

місцевою радою протягом двох місяців з моменту отримання подання 

рішення про затвердження списку присяжних, територіальне управління 

ДСА України звертається з поданням щодо затвердження списку присяжних 

до відповідної обласної ради [133]. 

Список присяжних затверджується на три роки і передається до 

відповідного окружного суду, в тому числі в електронній формі. При цьому, 

відповідно до ч. 1 ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку 

і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція 

відповідного окружного суду. Після відбору основних присяжних обирається 

двоє запасних присяжних, які під час судового засідання постійно 

перебувають на відведених їм місцях і до ухвалення вироку можуть бути 

включені до складу основних присяжних у разі неможливості кого-небудь з 

останніх  продовжувати участь у судовому розгляді (ч. 8, 10 ст. 387 КПК 

України). Після закінчення відбору кожен із присяжних складає присягу [62]. 

Відповідно,  з цього моменту вони набувають статусу присяжних.  

В інших країнах є свої особливості процесу формування суду 

присяжних, що різняться як умовами, яким повинні відповідати кандидати у 

присяжні  так і безпосередньо самою процедурою обрання присяжних. 

Наприклад, у Сполученому Королівстві кандидатами у присяжні можуть 

бути особи віком від 18 до 70 років, які проживатимуть у Сполученому 

Королівстві не менше ніж 5 років і повинні бути включеною до списків 

виборців. У разі відповідності зазначеним критеріям вони потенційно можуть 

брати участь у судових засіданнях [16].  
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У США кваліфікаційні вимоги до присяжних наступні: громадянство 

США; вік 18 років і старше; знаходження в судовому окрузі не менше одного 

року; достатнє володіння англійською мовою, щоб заповнити кваліфікаційну 

форму присяжного; відсутність дискваліфікованого психічного або фізичного 

стану; в поточний період часу не підлягати покаранню до позбавлення волі 

на строк більше одного року; ніколи не бути засудженим за злочин або  коли 

права громадян були відновлені на законних підставах [52].   

Пропозиції розробників законопроекту «Про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку 

формування списку присяжних» № 2709 [135] полягають в тому, щоб осіб 

присяжних обирати з Єдиного державного реєстру виборців. Ця практика є 

поширеною у світі. Так, наприклад, для внесення громадян до списків 

присяжних у США, кожний окружний суд випадковим чином обирає імена 

громадян зі списків зареєстрованих виборців та людей з водійськими 

посвідченнями, які проживають у цьому окрузі. Після того до потенційних 

присяжних засідателів направляється форма для їх попередньої оцінки, де 

необхідно відповісти на питання про громадянство, інвалідність, здатність 

розуміти англійську мову, а також чи є у них якісь інші умови, що не 

дозволяють їм бути присяжним засідателем. Якщо опитані особи визнаються 

кваліфікованими на підставі опитування, суд видає наказ про їх зарахування 

до списків присяжних [52; 16]. Таким чином, за практикою, що поширена у 

США, кандидатів ку присяжні беруть із реєстру виборців, а юридичним 

фактом, з яким пов’язано набуття ними правового статусу присяжного, є 

наказ суду про зарахування кандидата у присяжні до списків присяжних.  

Аналогічний механізм відбору присяжних в частині збору інформації 

щодо них пропонують розробники законопроекту «Про суд присяжних». У 

ст. 11 цього проекту закону зазначено, що Головуючий суддя, який отримав у 

провадження справу, яка підлягає розгляду судом присяжних, протягом 

одного робочого дня від дня розподілу справи направляє заявку до 

територіального управління ДСА України про виклик до суду кандидатів у 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67834
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присяжні в кількості тридцяти осіб. У свою чергу Територіальне управління 

ДСА України після отримання заявки від судді протягом робочого дня за 

допомогою автоматизованої системи шляхом випадкового автоматизованого 

відбору формує та направляє судді список кандидатів до Лави присяжних. 

Вже суд надсилає кандидату в присяжні письмове запрошення та Анкету 

кандидата у присяжні рекомендованим поштовим відправленням із 

повідомленням про вручення не пізніше, ніж за 10 календарних днів до 

початку судового засідання. Автори законопроєкту визначають зміст такого 

запрошення : інформація про права та обов’язки присяжного, вимоги до 

нього, а також підстави для увільнення від виконання обов’язків присяжного. 

Форму Анкети кандидата у присяжні, яка містить питання щодо освіти, 

досвіду роботи та біографічних відомостей кандидата у присяжні, за цим 

законопроєктом, затверджує ДСА України [137]. 

У цій статті зазначено, що одночасно із запрошенням надсилається 

письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи до виконання 

обов’язків присяжного, а роботодавець зобов’язаний вивільнити кандидата в 

присяжні і присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі 

здійснення правосуддя [137]. Проте автори законопроекту не розглядають 

ситуації, коли кандидат у присяжні не відповідає вимогам законодавства, має 

обставини для увільнення його від виконання таких функцій чи просто не 

бажає заповнювати таку анкету і ставати присяжним. З огляду на поточний 

стан державних баз даних, рівень недовіри громадян до судової влади та 

існуючі недоліки в реалізації гарантій присяжних, зазначені ситуації можуть 

негативно впливати на формування складу суду присяжних.  

Для виявлення таких обставин автори іншого законопроєкту «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні 

правосуддя» № 4190 від 05.10.2020  пропонують реалізації положення статті 

75 КПК та виключення  сумнівів в упередженості присяжного проєктом 
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Закону пропонується внести зміни до статті 385 КПК, якими надати право 

сторонам кримінального провадження  попередньо підготувати запитання до 

осіб, внесених до списку присяжних у формі анкети для визначення їх 

об’єктивності та неупередженості при розгляді відповідного кримінального 

провадження. Зазначена анкета надсилається особі, внесеній до списку 

присяжних, разом з письмовим викликом та має бути вручена зазначеній 

особі під розписку не пізніше ніж за десять днів до початку судового 

засідання. 

Особа, внесена до списку присяжних, зобов’язана протягом трьох днів з 

дати отримання анкети заповнити її та повернути суду. У свою чергу суд на 

наступний день після отримання анкет від зазначених осіб надсилає їх копії 

стороні захисту та стороні обвинувачення [136]. 

Водночас у законопроєктах не передбачено визначення питання 

психологічного стану присяжних, наявності потенційного конфлікту 

інтересів через майнову зацікавленість у вирішення справи, що буде 

розглядатись, родинні зв’язки із учасниками процесу, особисті чи політичні 

переконання, психологічні установки через те, наприклад, що сам присяжний 

був жертвою аналогічного злочину тощо. Тому З.Ф. Дільна правильно 

зазначає, що значення для ефективного здійснення присяжними своїх 

повноважень має також і підхід до їх відбору, за яким до такого процесу слід 

залучати відповідних фахівців-консультантів, які матимуть обов’язково 

психологічну освіту [44, c. 219]. 

Згідно проєкту Закону України «Про суд присяжних» суд надсилає 

список кандидатів у присяжні разом із заповненими ними анкетами 

кандидата у присяжні стороні захисту та стороні обвинувачення не пізніше 

ніж за п’ять днів до початку судового засідання. Такий механізм дозволяє 

сторонам оцінювати присяжних та у судовому засіданні, де відбуватиметься 

відбір присяжних зможуть підготувати та поставити відповідні запитання, що 

дозволять виявити обставин, які можуть перешкоджати кандидату в присяжні 

та заявити йому відвід. Формування лави присяжних є завершеним після 
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відбору присяжних у встановленій законодавством кількості. Після відбору 

до Лави присяжних основних присяжних здійснюється відбір двох запасних 

присяжних у порядку, визначеному для добору основних присяжних.  

Прізвища й імена  відібраних основних і запасних присяжних заносяться до 

протоколу судового засідання в тому порядку, в якому їх було відібрано.  

Якщо за результатами добору не було сформовано Лаву присяжних чи не 

було обрано запасних присяжних, територіальне управління ДСА України за 

вказівкою головуючого судді, додатково надає суду для виклику кандидатів у 

присяжні в кількості, яка має бути кратною трьом вакансіям, і процедура 

добору продовжується [137]. Таким чином, документом, що фіксує обраних 

присяжних є протокол судового засідання. 

Відповідно до законодавства Франції, присяжним може бути особа, 

старша 23 років, яка є фізично здатною виконувати обов'язки журі, проте 

вимоги щодо психологічного стану особи або терміну проживання на 

території держави не встановлено. Проте у Франції до процедури відбору 

кандидатів у присяжні залучаються місцеві муніципалітети, що обирають 

відповідних осіб зі списку виборців. Як зазначає А. Біла мерія безпосередньо 

надсилає поштою листа про явку особам, які є в цьому підготовчому списку, 

для перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам, після чого особи 

вносяться у річний список альтернативних присяжних. Про цей перелік 

присяжних повідомляють міським головам кожного муніципалітету. Саме 

мер відповідальний перед судом за список альтернативних присяжних. А. 

Біла наголошує, що процедура дещо схожа, але якщо за англо-

американською системою відбором займаються суди, то за континентальною 

це можуть здійснювати місцеві муніципалітети [16]. Таким чином за 

континентальною системою відбору присяжних активну участь в цьому 

процесі беруть органи місцевого самоврядування. Наразі в Україні діє 

континентальна система відбору присяжних, яку намагаються змінити автори 

законопроєктів «Про суд присяжних» та «Про внесення змін до Закону 
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України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку 

формування списку присяжних». 

Представники наукових кіл, працівники судової сфери, політики та 

правозахисники не дійшли згоди щодо того як відбирати присяжних в 

Україні. Наприклад, під час обговорення законопроекту «Про внесення змін 

до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення 

порядку формування списку присяжних» № 2709 [135], представники ДСА 

України висловили критичні зауваження щодо зміни алгоритму формування і 

затвердження списку присяжних, що пропонує цей законопроєкт. Свою 

позицію, що обґрунтовує їх заперечення щодо реалізації пропозиції 

законопроекту вони пояснили незгодою із перекладенням роботи з 

підготовки списків присяжних на територіальні відділення ДСА України, та 

формуванням списків шляхом отримання відповідної інформації з 

Державного реєстру виборців. Наразі Держаний реєстр виборців, на думку 

представників ДСА України, містить не всі відомості, які необхідні для того 

щоб визначитися, чи відповідає кандидат встановленим вимогам до 

присяжного, а саме не можливо встановити його дієздатність, судимість, 

стаж роботи, місця роботи та обмеження щодо можливості бути присяжним 

[46]. Дійсно, Закон України «Про Державний реєстр виборців» визначає, що 

в такому реєстрі містяться лише : 1) ідентифікаційні персональні дані 

виборця; 2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування 

виборця; 3) службові персональні дані [122]. Таким чином, дистанційно 

використовуючи лише дані Державного реєстру виборців працівники 

територіальних управлінь ДСА не зможуть сформувати якісні списки 

присяжних.  

Представники ДСА доречно зауважили, що у законопроєкті № 2709 

[135] не визначено кількість осіб, з яких необхідно утворити такі списки, 

тобто необхідно буде включати всіх громадян, що проживають на певній 

території та відповідають критеріям встановленим у Законі України «Про 

судоустрій та статус суддів», або лише окремих. Невирішеним також 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67834
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67834
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залишається питання територіального фактору. Так, територіальні 

управління ДСА розміщуються в обласних центрах, а місце проживання 

присяжного може знаходитися на значній відстані від обласного центру і 

навряд громадяни будуть  спеціально долати таку відстань  для того, щоб 

надати згоду на включення до списку присяжних [46]. Таким чином ще 

залишається багато неврегульованих законодавством аспектів щодо 

формування суду присяжних.  

Водночас, слід наголосити, що законопроєкт «Про суд присяжних» у 

ст. 31 передбачає обов’язок посадових осіб та керівників підприємств, 

установ та організацій надавати за запитом територіального управління ДСА 

України необхідну інформацію для складання списків кандидатів у присяжні. 

А за ненадання, відмову в наданні, надання неповної або спотвореної 

інформації, а також  надання інформації поза встановленими строками, 

посадові особи і керівники підприємств, установ та організацій, згідно з цим 

законопроєктом, несуть відповідальність [137]. На наш погляд, для 

впровадження цієї норми, ми вважаємо, необхідно відповідні зміни внести і 

до ст. 212-3 КУпАП.  

Водночас цей законопроєкт у ст. 11 «Виклик кандидатів у присяжні» 

визначає, що ДСА України є відповідальною за формування та ведення 

Реєстру кандидатів у присяжні — на підставі даних Державного реєстру 

виборців та інших державних реєстрів. Водночас, сама процедура 

формування списків присяжних не визначена, а вказано лише, що порядок 

надання ДСА України інформації із Державного реєстру виборців та інших 

державних реєстрів про кандидатів у присяжні встановлюється Кабінетом 

Міністрів України, а порядок функціонування системи випадкового/сліпого 

автоматизованого відбору кандидатів у присяжні для їх виклику в судове 

засідання встановлюється ДСА України [137]. Тобто такий порядок ще 

повинен бути розроблений.  

В результаті проведеного дослідження необхідно виокремити такі 

ознаки адміністративної процедури формування списку присяжних:  
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1) за змістом це послідовно здійснювана діяльність органі публічної 

адміністрації, розгляд та вирішення індивідуальних адміністративних справ, 

не пов’язаний з 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, оскільки;  

3) визначений адміністративно-правовими нормами;  

4) метою 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 

та затверджується місцевими чи обласними радам;  

8) реалізуються в межах адміністративно-правових відносин, що 

виникають між органами публічної адміністрації: органи місцевого 

самоврядування, територіальні управління ДСА, та громадянами. 

Етапами формування списку присяжних є:  

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 відповідності їх визначеним у законодавстві 

критеріям;  

6) формування списку;  

7) затвердження списку;  
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8) направлення роботодавцям вимоги про збереження за їх найманими 

працівниками, що обрані присяжними робочого місця та заробітної плати на 

час виконання функцій присяжних;  

9) передання списку присяжних до територіального управління ДСА 

України.  

Наступні етапи вже відносяться до процедури формування суду 

присяжних ля розгляду конкретної справи, та включають в себе такі етапи як:  

1) виклик присяжних до суду;  

2) перевірка представниками сторін та судом присяжних на відсутність 

конфлікту інтересів через зв’язки із учасниками судового 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.  

Таким чином, процедура формування суду присяжних це нормативно-

визначена процесуальна діяльність суду та учасників судового процесу, 

спрямована на виявлення обставин, що виключають участь присяжного із 

затвердженого відповідними місцевими радами списку, у розгляді конкретної 

справи та включення його до складу суду присяжних,  зафіксованого у 

протоколі судового засідання.  

Процедура формування списку присяжних це нормативно-визначена 

послідовно здійснювана діяльність органі публічної адміністрації, що має 

безспірний, публічний, етапний, індивідуальний  характер, спрямована на 

формування та затвердження списків присяжних для реалізації публічного 

інтересу щодо забезпечення участі народу у здійсненні правосуддя.   
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Висновки до розділу 1 

 

1. 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 із списку 

присяжних та включений до складу суду із розгляду конкретної справи, що 

зафіксовано у протоколі судового засідання.  

2. 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 
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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».  

3. 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:  
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1) виклик присяжних до суду;  

2) перевірка присяжних 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. 
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РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРИСЯЖНОГО В 

СУДІ 

 

2.1 Ґенеза та зміст адміністративно-правового статусу присяжного в 

суді 

 

Суспільство вимагає незалежного та неупередженого правосуддя, що  є 

надійною основою для захисту інтересів громадян, суб’єктів 

господарювання, інвесторів, територіальних громад та держави в цілому. 

Сучасний етап реформування судової системи в Україні, що пов’язаний із 

прийняттям Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного 

судочинства на 2021-2023 роки, продовжує історично сформовані вектори 

розвитку інституту присяжних в Україні, оскільки його, як і у попередніх 

стратегіях, визначено одним з напрямів покращення доступу до правосуддя 

[131; 127].  

В. М. Щерба та О. О. Юхно провівши монографічне дослідження думки 

юристів щодо запровадження інституту присяжних, виявили, що 59,2 % 

адвокатів, 47,0 % прокурорів і 37,2 % суддів, а також  86,2 % пересічних 

громадян підтримують поступове впровадження, розширення й  

удосконалення застосування суду присяжних [188, c. 6]. Водночас, 

реалізувати такі плани можливо лише через підвищення рівня довіри 

потенційних присяжних до системи судоустрою, чітких визначених на 

законодавчому рівні їх прав та обов’язків, гарантій незалежності, безпеки та 

матеріальної винагороди для них. Ці заходи потребують відповідного 

фінансового забезпечення.  

Представники Державної судової адміністрації України при обговоренні 

проектів законів «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» щодо удосконалення порядку формування списку присяжних» 

№2709 [135] та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67834
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щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя» №2710 [135], 

зазначили, що збільшення кількості присяжних потягне за собою додаткове 

істотне навантаження на Державний бюджет, в першу чергу в частині оплати 

винагороди присяжних. Організаційними перепонами на шляху збільшення 

кількості присяжних також є не облаштованість приміщень судів де відсутні 

кімнати для відпочинку та обговорення судового процесу присяжними, а 

також витрати, пов’язані із забезпеченням працівниками апаратів судів 

присутності збільшеної кількості присяжних в судових засіданнях [46]. Як 

свідчить практика апарати судів не справляються із якісним інформаційним 

та організаційним забезпеченням поточної кількості присяжних, про що 

свідчать факти неспроможності формування списків присяжних, затягування 

розгляду справ, часті випадки складення присяжними повноважень з себе. 

На сьогодні склалася ситуація, коли громадяни, що набули статусу 

присяжних замість реалізації належних гарантій їх незалежності, 

притягаються до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання 

без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та накладення на них штрафу 

відповідно до статті 172-6 КУпАП.  

При переважній відсутності бажання громадян брати участь у роботи 

суду присяжних, факти притягнення їх до адміністративної відповідальності 

та накладення штрафу більшого за отримані виплати за участь у здійсненні 

правосуддя є перешкодою на шляху до реалізації концепції суду присяжних в 

Україні. 

Зазначене свідчить про важливість питання конкретизації 

адміністративно-правового статусу присяжних в суді, дослідженні 

організаційно-правових засад їх взаємодії із територіальними управліннями 

Державної судової адміністрації України, органами місцевого 

самоврядування, апаратами судів, засобами масової інформації та 

учасниками судового процесу. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67835
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Оскільки негативні наслідки для реалізації ідеї суду присяжних 

виникають через не достатній рівень організаційного, інформаційного  

забезпечення та недоліків правового регулювання у адміністративній сфері,  

тому є потреба у розробці сучасного підходу до адміністративно-правового 

статусу присяжного в Україні.  

Саме слово «присяжні» говорить про те, що ці люди дають присягу з 

приводу того, що виноситимуть рішення щодо вчиненого кримінального 

правопорушення об’єктивно і справедливо. Це все ж таки накладає 

відповідальність на присяжних у кожному судовому процесі (передусім 

перед їх власною совістю) судити відповідно до закону. В нашій судовій 

системі суддя один раз на життя дає обіцянку дотримуватись закону при 

винесенні рішення чи ухвали. При цьому, присяжний є серйозним 

контролером діяльності професійного судді при розгляді кримінального 

провадження [187, с. 162–165]. 

Чинне законодавство України визначає присяжного як особу, яка у 

випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи 

у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя 

[133]. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією визначає «присяжного засідателя» як особу, визначену в 

національному законодавстві держави-сторони цього Протоколу, але в будь-

якому разі особу, яка не є професійним юристом, що діє як член 

колегіального органу, який несе відповідальність за прийняття рішення про 

вину особи, що обвинувачується в суді [45]. Проект Закону України «Про суд 

присяжних» пропонує визначати присяжного як громадянина України, який 

залучається до здійснення правосуддя у випадках і порядку, визначених цим 

Законом [137]. Тобто єдиною об’єднуючою ознакою в цих визначеннях є 

залучення особи до здійснення правосуддя. 

Громадянин для того, щоб набути правового статусу присяжного 

повинен відповідати  якостям, що визначені у ст. 65 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів», а саме: 1) громадянство України, 2) вік від 
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тридцяти до шістдесяти п’яти років, 3) володіння державною мовою, 4) 

постійне проживання на території, на яку поширюється юрисдикція 

відповідного окружного суду, 5) дієздатність, 6) відсутність хронічних 

психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків 

присяжного, 7) відсутність незнятої чи непогашеної судимості, 8) не займати 

посади визначені у п. 4 ч. 2 ст. 65 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів», а саме народного депутату України, члену Кабінету Міністрів 

України, судді, прокурора, працівника правоохоронних органів (органів 

правопорядку), військовослужбовця, працівника апарату суду, іншого 

державного службовця, посадової особи органів місцевого самоврядування, 

адвоката, нотаріуса, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Вищої ради правосуддя, 9)  протягом останнього року на нього не 

накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення [133]. Особа, що відповідає цим якостям проходячи 

процедуру відбору та складає присягу набуває правового  статусу 

присяжного. Щодо останнього юридичного факту, ми погоджуємось із 

думкою В.М. Щерби, що саме слово «присяжні» говорить про те, що ці люди 

дають присягу з приводу того, що виноситимуть рішення щодо вчиненого 

кримінального правопорушення об’єктивно і справедливо [190]. Тому і 

вважаємо за необхідне гармонізувати цивільно-процесуальне та кримінально-

процесуальне законодавство в частині принесення присяги присяжними у 

судовому процесі перед слуханням справи.  

З огляду на зазначене можна стверджувати, що правове регулювання 

статусу присяжного в Україні не має достатнього рівня систематизації. Права 

та обов’язки присяжного прописані у Законах України «Про судоустрій та 

статус суддів», «Про запобігання корупції», до них застосовуються також 

положення Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів», у Кримінальному процесуальному кодексі 

України, Цивільному процесуальному кодексі України тощо. Тому доречною 

щодо присяжних буде думка В.М. Щерба, який вважає, що правовий статус є 
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специфічною якісною характеристикою, яка визначає положення суб’єкта у 

тій чи іншій системі суспільних економічних, соціальних, політичних, 

міжнародних, правових відносин через правове встановлення його прав та 

обов’язків, закріплення в судочинстві гарантій забезпечення прав та 

виконання обов’язків та відповідальність суб’єкта [190]. 

В.М. Щерба, наполягає, що статус присяжного є не лише правовим, але 

й кримінально-процесуальним, під яким цей науковець пропонує розуміти 

статус суб’єкта у кримінально-процесуальних відносинах, який утворюють 

його права, обов’язки, гарантії їх забезпечення та відповідальність [190, c. 64- 

67]. Слідуючи за логікою цього вченого, видається можливим виокремити 

також цивільно-правовий статус присяжного, регулювання якого 

здійснюється Цивільному процесуальним кодексом України, і відрізняється 

від Кримінального процесуального кодексу.  

На підтвердження цієї позиції свідчить думка Т.О. Мацелик, що на 

визначення особливостей правового статусу суттєво впливає його 

класифікація. Так, за характером правового регулювання виділяють 

загальний, галузевий і спеціальний правовий статус суб’єкта права. 

Загальний правовий статус визначається нормами всіх галузей права, 

галузевий – конкретної галузі права, а спеціальний – нормами спеціального 

законодавства [85, с. 98]. Таким чином, аналізуючи чинне законодавство, 

коло прав та обов’язків присяжних, надані їм гарантії та їх юридичну 

відповідальність, слід наголосити на упущенні сучасною науковою 

доктриною важливої складової правового статусу присяжних, а саме 

адміністративно-правової. 

У чинному законодавстві відсутня конкретизація елементів складу 

адміністративно-правового статусу присяжного у одному нормативно-

правовому акті, ці положення мозаїчно відображені у матеріальних та 

процесуальних нормах, закріплених в значній кількості нормативно-правових 

актах. Визначити коло пошуку відповідних правових норм дозволяють 
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наукові концепції правового та адміністративно-правового статусу різних 

суб’єктів. 

Аналізуючи поняття правового статусу, слід зазначити, що взагалі 

термін «статус» походить від латинського «status» і означає стан, положення, 

позицію у будь-якій структурі, системі [166, с. 426]. У великому 

енциклопедичному словнику правовий статус визначено як «встановлене 

нормами права становище його суб’єктів, сукупність їх прав і обов’язків» 

[20, с. 655]. Відтак, статус варто розглядати як якісну характеристику 

суб’єкта, яка свідчить про наявність у його носія певних можливостей, прав, 

привілеїв та обов’язків. Що стосується поняття «правовий статус», то воно є 

одним із фундаментальних у юридичній науці, оскільки дає можливість 

визначити місце суб’єкта права в системі суспільних відносин, його права і 

обов’язки стосовно інших суб’єктів [189, c. 71]. 

Наукові підходи до визначення змісту категорії «правовий статус» 

базуються на його лексичному значенні. Словник визначає термін «статус», 

що  походить від латинського «status», як стан, положення, позицію у будь-

якій структурі, системі, а правовий статус як встановлене нормами права 

становище його суб’єктів, сукупність їх прав і обов’язків [20, с. 655]. На 

думку В.М. Щерби, статус це якісна характеристика суб’єкта, яка свідчить 

про наявність у його носія певних можливостей, прав, привілеїв та 

обов’язків, а поняття «правовий статус» дає можливість визначити місце 

суб’єкта права в системі суспільних відносин, його права і обов’язки 

стосовно інших суб’єктів [190]. Найпоширенішими є концепції О. В. Зайчука,  

Н. М. Оніщенко, С.А. Комарова, М.I. Матузова, які визначають правовий 

статус як «систему законодавчо встановлених і гарантованих державою прав, 

свобод, законних інтересів і обов’язків особи»? «систему прав, свобод і 

обов’язків, які знайшли своє чітке правове закріплення в нормах права, що 

визначають політико-правовий стан особи», «сукупність прав, свобод, 

обов’язків і законних інтересів особи, що визнаються і гарантуються 

державою» [163, с. 78, 79].  
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Розширює це поняття за рахунок долучення відповідальності до складу 

правового статусу О.Ф. Скакун, яка визначає  правовий статус особи як 

систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою 

прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як 

суб’єкт права (тобто як такий, що має правосуб’єктність) координує своє 

поведінку в суспільстві. З наведеного можна зробити висновок, що стабільно 

до структури правового статусу науковці відносять законні права та 

обов’язки, що утворюють основну частину цієї категорії. До варіативної 

частини правового статусу утворюють  додаткові елементи:  інтереси, 

свободи, відповідальність, можливості, привілеї. 

Часто в науковій літературі зустрічається синонімічне використання 

таких понять як «правовий статус» та «правове положення». Водночас такі 

науковці як Р.О. Халфіна, Д.Я. Лазур, М.В. Вітрук, М.І. Матузов, 

В.О. Патюлін, що досліджували взаємозв’язок цих категорій, виявили певні 

їх змістовні особливості: 1) у разі, якщо особа бере участь у суспільних 

відносинах, то мова йде про її правове положення, тоді як у разі, якщо 

суб’єкт стає суб’єктом правовідносин незалежно від його волевиявлення, а 

виходячи із змісту його компетенції, то необхідним є застосування категорії 

«правовий статус» [174, с. 123]; 2)  правовий статус є характерним для 

характеристики статики суспільних відносин, тоді як динаміка суспільних 

відносин втілюється у правовому положенні особи [79, с. 48-49]; 3) правове 

положення складається із сукупності основних суб’єктивних прав та 

обов’язків, що належать громадянину і визначають його найбільш загальне 

правове відношення з державою, як  людини, громадянина, іноземця, особи 

без громадянства [9, с. 619; 27, с. 169].  

Т.О. Мацелик, підтримуючи концепцію С.С. Алексєєва, з цього приводу 

зазначає, що обсяг поняття «правовий статус» нерівнозначний обсягу 

поняття «правове положення». Правовий статус являє собою «ядро правового 

положення», але сам по собі він статичний. Для дієвості правового статусу 

необхідна відповідна передумова: та чи інша особа має володіти здатністю до 
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участі в конкретних правовідносинах. Така здатність особи виражається в її 

правосуб’єктності, вважає Т.О. Мацелик [85, с. 94]. Таким чином, можна 

зробити проміжний висновок, що правове положення суб’єкта охоплює 

найширше коло його прав та обов’язків та характеризується динамікою їх 

реалізації, а правовий статус відображає статику прав та обов’язків суб’єкта 

правовідносин, що утворюють його компетенцію.  

Проте, позиція законодавця свідчить про синонімічне використання 

термінів «правовий статус» та «правове положення», що відображено у таких 

вітчизняних законах : «Про статус народного депутата України», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про судоустрій і статус 

суддів», а також у Європейській Хартії про статус суддів [47]. 

На підставі цього, вважаємо за можливе підтримати пропозицію 

І.О. Хайдарової, яка досліджуючи адміністративно-правовий статус Вищого 

антикорупційного суду, пропонує не здійснювати суттєве розмежування 

понять «правове положення» та «правовий статус», оскільки на її думку це  

призведе лише до ускладнення категоріального апарату. Вона пропонує  

використовувати як основний термін «правовий статус» звертаючись до 

категорії «правове положення» як до синоніму, оскільки саме такого 

трактування дотримується законодавець [173, c. 66]. 

Підтримуючи статичний характер правового статусу, В.М. Щерба 

вважає, що правовий статус є специфічною якісною характеристикою, яка 

визначає положення суб’єкта у тій чи іншій системі суспільних економічних, 

соціальних, політичних, міжнародних, правових відносин через правове 

встановлення його прав та обов’язків, закріплення в судочинстві гарантій 

забезпечення прав та виконання обов’язків та відповідальність суб’єкта [190].  

В.М. Щерба, наполягає, що статус присяжного є не лише правовим, але 

й кримінально-процесуальним, під яким цей науковець пропонує розуміти 

статус суб’єкта у кримінально-процесуальних відносинах, який утворюють 

його права, обов’язки, гарантії їх забезпечення та відповідальність [190, c. 64; 

57, c. 67]. Слідуючи за логікою цього вченого, видається можливим 
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виокремити також цивільно-процесуальний статус присяжного, регулювання 

якого здійснюється Цивільному процесуальним кодексом України, і 

відрізняється від Кримінального процесуального кодексу.  

На підтвердження цієї позиції свідчить думка Т.О. Мацелик, що на 

визначення особливостей правового статусу суттєво впливає його 

класифікація. Так, за характером правового регулювання виділяють 

загальний, галузевий і спеціальний правовий статус суб’єкта права. 

Загальний правовий статус визначається нормами всіх галузей права, 

галузевий – конкретної галузі права, а спеціальний – нормами спеціального 

законодавства [85, с. 98]. Таким чином, аналізуючи чинне законодавство, 

коло прав та обов’язків присяжних, надані їм гарантії та їх юридичну 

відповідальність, слід наголосити на упущенні сучасною науковою 

доктриною важливої складової правового статусу присяжних, а саме 

адміністративно-правової їх складової.  

Наприклад, Т.О. Коломоєць вважає, що категорія адміністративно-

правовий статус представляє собою сукупність суб’єктивних прав і 

обов’язків, що реалізуються у рамках як адміністративних правовідносин, так 

і поза ними [69, c. 64]. З позиції Б. М. Бахраха, «адміністративно-правовий 

статус індивідуального суб’єкта – правове положення громадян в її 

відносинах із суб’єктами виконавчої влади, врегульоване нормами 

державного і адміністративного права. Він є складовою частиною загального 

правового статусу громадянина» [13, с. 50]. С.Г. Стеценко визначає 

адміністративно-правовий статус органу публічної адміністрації як 

сукупність прав, обов’язків та гарантій їх реалізації, що визначені у 

нормативних актах [160, c. 90]. В.А Миколенко вважає, що адміністративно - 

правовий  статус – це  наявність  у  конкретної  особи суб’єктивних  прав  і  

обов’язків,  передбачених нормами адміністративного  права  [88,  c.  14]. Під 

адміністративно-правовим статусом О. І. Григораш пропонує розуміти 

«комплекс конкретно визначених установлених законом й іншими 

нормативно-правовими актами сукупність суб’єктивних прав і обов’язків 
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особи, що гарантують її участь в управлінні державними справами й 

задоволення публічних та особистих інтересів через діяльність державної 

влади й органів місцевого самоврядування [37, с. 67-68]. М. А. Боярцева 

адміністративно-правовий статус громадянина визначає як встановлену 

законами та іншими нормативно-правовими актами систему прав та 

обов’язків громадянина, які реалізуються через суспільні відносини в сфері 

державного управління, та забезпечуються системою юридичних гарантій на 

участь в управлінні державними справами і задоволенні публічних та 

особистих інтересів через діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування [22]. І.Г. Орловська пропонує адміністративно-

правовий статус основних юридичних спеціальностей, таких як судді, 

прокурори, адвокати та нотаріуси, визначати через сукупність встановлених 

та закріплених законами та іншими нормативно-правовими актами прав, 

свобод, обов’язків, що гарантують участь суддів, прокурорів, адвокатів та 

нотаріусів в управлінні державними справами й задоволення публічних та 

особистих інтересів через діяльність державної влади й органів місцевого 

самоврядування [101, c. 207]. 

Конкретизувала ознаки адміністративно-правового статусу суб’єкта 

адміністративного права Т.О. Мацелик, визначивши такі: 1) урегульованість 

адміністративно-правовими нормами; 2)  визначення меж діяльності суб’єкта 

щодо інших осіб; 3)  визначення сфери його реалізації у межах таких блоків 

правовідносин: публічне управління; відносини адміністративних послуг; 

відносини відповідальності публічної адміністрації за неправомірні дії або 

бездіяльність; відносини відповідальності суб’єктів суспільства 

(індивідуальних і колективних) за порушення встановленого публічною 

адміністрацією порядку і правил; 4) структурованість [84, с. 78]. 

Важливими характеристиками адміністративно-правового статусу, що 

мають значний вплив на формування концепції відповідного статусу 

присяжного є думка О.Я. Зубрицької. Ця вчена наголошує, що 

адміністративно-правовий статус визначає особу як суб’єкта 
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адміністративного права, а також характеризує її в якості активного учасника 

суспільних відносин, які виникають, розвиваються та припиняються у сфері 

публічного управління у взаємодії з іншими публічними інституціями. Вона 

доводить, що  особа може не лише впливати (бути активним учасником) на 

суспільні процеси, але й бути об’єктом впливу (пасивним учасником). У 

такому випадку мова йде про вплив управлінських рішень через правові акти 

на поведінку конкретних людей в процесі здійснення публічних повноважень 

та при вступі в публічні відносини, а також здатність нести адміністративну 

відповідальність та бути підданим адміністративним стягненням [50, c. 178]. 

Зазначене характерне і для адміністративно-правового статусу присяжних, 

які є в першу чергу фізичними особами.  

Враховуючи те, що присяжні є фізичними особами, то необхідно 

наголосити на наукових підходах до їх правового статусу. А. С. Васильев 

зазначає, що загальний адміністративно-правовий статус громадян 

доповнюється, залежно від соціальної ролі індивідуального суб’єкта, 

спеціальними адміністративно-правовими статусами. Взагалі, зауважує цей 

вчений, в науковій літературі не вироблено єдиної точки зору щодо 

співвідношення загального і спеціального адміністративно-правового статусу 

індивідуальних суб’єктів [24].  

Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук, О.В. Дяченко, В.В. Зуй, 

Н.І. Золотарьова І.П. Голосніченко, Л.В. Коваль, М.Ф. Стахурський, 

схиляються до того, що адміністративно-правовий статус громадянина 

поділяється на зальний і спеціальний [15, с. 24; 64, с. 46; 7]. Інші науковці 

вважають, що адміністративно-правовий статус громадянина є складним 

юридичним утворенням, яке містить в собі чотири елементи:  перша частина 

-права і обов’язки, що утворюють правовий статус особи, друга – статус 

громадянина, третя – соціальний статус (правові статуси 

військовослужбовців, учнів, робочих, пенсіонерів і т. п.), четверта – 

особливий статус (сукупність прав і обов’язків, яких особа набуває по своєму 

бажанню: мисливця-любителя, водія-любителя і т. п.) [92, с. 12]. Водночас, 
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найбільш поширеною в юридичній науці є позиція першої групи вчених, які 

вважають, що  спеціальний адміністративно-правовий статус характерний 

для певних груп громадян і закріплює особливість їх правового положення у 

сфері державного управління. 

Таким чином набуваючи статусу присяжного, фізична особа не 

втрачає свої інші права, томи ми вважаємо, що правовий статус 

присяжних включає 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; 

- цивільно-процесуальний, оскільки іншими процесуальними 

кодексами ніж Кримінальний процесуальний кодекс України та 

Цивільний процесуальний кодекс України інститут присяжних не 

врегульований.  

Правовий статус фізичної особи, що виконує обов’язки присяжного, 

може змінюватись в цивільно-правовій, господарсько-правовій, сімейно-

правовій сферах без впливу на його кримінально-процесуальний чи 

цивільно-процесуальний статус. Водночас, такі юридичні факти 

адміністративно-правової сфера як отримання мандату народного депутату 

України, зайняття посади членів Кабінету Міністрів України, судді, 

прокурора, працівника правоохоронних органів (органів правопорядку), 

військовослужбовця, працівника апарату суду, іншого державного 

службовця, посадової особи органів місцевого самоврядування, адвоката, 

нотаріуса, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради 

правосуддя, а також  накладення адміністративного стягнення за вчинення 
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корупційного правопорушення є тими обставинами, що унеможливлюють 

набуття громадянином  статусу присяжного та є підставами для його 

припинення. Зазначене доводить про необхідність виокремлення 

адміністративно-правового статусу присяжного.  

З урахуванням зазначеного можна визначити наступні 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 із  нарахуванням 

та отриманням виплат винагороди присяжним; збереженням їх робочого 

місця, забезпечення захисту як учасників судочинства, виконанням 

зобов’язання подавати декларації, передбачені антикорупційним 

законодавством; притягненням до адміністративної відповідальності за 

порушення вимог фінансового контролю; оскарження рішень органів 

публічної влади щодо невиплачених сум чи не законного притягнення до 

адміністративної відповідальності;  

3) проявляється при взаємодії із 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 при прийнятті судових рішень. 

Таким чином, можна запропонувати визначити  адміністративно-

правовий статус присяжного як 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.  
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Загальному адміністративно-правовому статусу присяжного відповідає 

статус основного присяжного, а видами спеціального статусу присяжного є:  

- кандидат у присяжні;  

- запасний присяжний;  

- присяжний, що подав заяву про увільнення його від виконання свої 

обов’язків;  

- присяжний як суб’єкт подання декларації за механізмом здійснення 

фінансового контролю;  

- присяжний, щодо якого порушено провадження за не подання 

декларації;  

- присяжний, що подав заяву на застосування заходів безпеки щодо 

себе;  

- присяжний щодо якого застосовано заходи безпеки;  

- присяжний, що оскаржує в адміністративний суд дії та рішення 

органів місцевого самоврядування та Державної судової адміністрації 

України щодо невиплати винагороди;  

- присяжний, що пройшов конкурс на посаду, зайняття якої є не 

сумісним із статусом присяжного;  

- присяжний, що має конфлікт інтересів через майнову зацікавленість 

у вирішенні справи чи є близькою особою судді чи інших учасників 

судового процесу.   

 

2.2 Структура адміністративно-правового статусу присяжного в суді 

та характеристика його елементів 

 

Багаторічні спостереження науковців, результати соціологічних 

опитувань, що проводяться вітчизняними і міжнародними інституціями, 

відображені у антикорупційних стратегіях та їх проєктах, демонструють 

проблему корумпованості судової влади в Україні. Так, у Антикорупційній 

стратегії на 2014-2017 роки зазначалось, що за даними соціологічних 
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досліджень, проведених міжнародними інституціями, найкорумпованішою 

сферою українці вважають судову владу (66 %). Результати аналогічних 

досліджень Українського центру економічних і політичних досліджень імені 

Олександра Разумкова свідчать, що  47 % опитуваних вважають, що судова 

влада тотально охоплена корупцією. За даними Світового Індексу 

Правосуддя (World Justice Project - Rule of Law Index), Україна у сфері 

«відсутність корупції» в судовій системі зайняла 94 місце з 99 

проаналізованих країн. Не тільки громадяни, а також представники сфери 

господарювання підтвердили недовіру до судів через їх корумпованість, що 

відобразилось у негативних показниках судового індексу, який визначається 

Європейською бізнес-асоціацією [114].  

За останні декілька років система органів протидії корупції зазнала 

значного покращення в частині конкретизації їх повноважень, напрацювання 

алгоритмів виявлення, документування, протидії та притягнення до 

юридичної відповідальності осіб, що вчинили корупційні правопорушення та 

правопорушення пов’язані із корупцією. Водночас, при підготовці 

Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки виявилось, що ситуація у 2019 

році у сфері запобігання та протидії корупції у судовій сфері суттєво не 

змінилась. Так, у пояснювальній записці до проєкту Закону «Про засади 

державної антикорупційної політики на 2020—2024 роки» № 4135 від 

21.09.2020 зазначено, що громадяни, підприємці, інвестори другою за 

масштабністю проблемою після військових дій на сході України вважають  

корупцію у судовій сфері, а шляхами вирішення цієї проблеми є 

демонстрація ефективних антикорупційних зусиль щодо притягнення до 

відповідальності за корупцію суддів та «перезавантаження» судової системи 

[114].  

Одна з основних проблем судової реформи, на що звертають увагу як 

науковці так і практики  - це функціонування суду присяжних, як основний 

спосіб народовладдя у сфері правосуддя [62]. Судом присяжних у 2020 році 

розглянуто лише 44  кримінальних проваджень, у 2019 – 56, у 2018 – 59, у 
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2017 – 57, 2016 – 51 [99]. Проте сучасні тенденції реформування правової 

системи свідчать про зацікавленість суспільства в реалізації положень 

Конституції щодо участі громадян у здійсненні правосуддя через інститут 

присяжних. 

У чинному законодавстві відсутня конкретизація елементів складу 

адміністративно-правового статусу присяжного у одному нормативно-

правовому акті. Ці положення мозаїчно відображені у матеріальних та 

процесуальних нормах, закріплених в значній кількості нормативно-правових 

актах. Визначити коло пошуку відповідних правових норм дозволяють 

наукові концепції структури правового та адміністративно-правового статусу 

різних суб’єктів. 

Вчені, такі як І. Й. Магновський, виокремлюють у структурі правового 

статусу такі найбільш важливі елементи: правові норми та відносини, 

свободи, права, обов’язки, гарантії, законні інтереси; правосуб’єктність, 

юридичну відповідальність [190, c. 64; 82, c. 20]. Розширили цей перелік В.М. 

Манохін, який запропонував включити до правового статусу завдання, 

основні функції, права й обов’язки [83, с. 97–99], а О.В. Петришин – 

юридичні державно-владні повноваження [103, с. 41]. Таким чином, 

розглядаючи поняття та зміст правового статусу присяжних необхідно 

виходити з того, що його елементи доречно поділити на дві групи: 1) основні: 

норми права, визначені законодавством права, обов’язки, гарантії, юридична 

відповідальність; 2) додаткові: суспільні відносини, свободи, законні 

інтереси; правосуб’єктність, завдання та функції.  

Такі представники адміністративно-правової науки як Ю.П. Битяк, 

В. М. Гаращук, О.В. Дьяченко вважають, що адміністративно-правовий 

статус особи включає: 1) публічні суб’єктивні права та юридичні обов’язки; 

2) обсяг і характер правосуб’єктності; 3) адміністративну відповідальність; 4) 

у деяких випадках – дисциплінарну відповідальність посадових осіб 

публічної адміністрації [8, с. 148-152]. В цьому векторі наукової думки 

висловлюють свою позицію і А. М. Подоляка, який вважає, що  
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адміністративно-правовий статус складається із прав та обов’язків, 

правозастосування та особливості юридичної відповідальності суб’єкта права 

[106, с. 13] та  А. М. Авторгов, який до елементів адміністративно-правового 

статусу особи відносить її правосуб’єктність, права та обов’язки, юридичну 

відповідальність [2, с. 10-11]. Інші науковці розширюють коло елементів 

адміністративно-правового статусу та, до сукупності правових елементів  

адміністративного-правового статусу суб’єктів  адміністративного права  

включають ще  й правове  становище суб’єкта  права,  що  відображає  його 

взаємини  з суспільством  і  державою  [32]. Не погоджується з цими вченим 

М.І. Горбач, який обґрунтовує свою позицію тем, що  правове становище за 

своїм змістом  є правами,  свободами  та обов’язками [35, c. 39]. 

Погоджуючись із М.І Горбачем, приходимо до проміжного висновку, що 

термін «правове становище» не є обов’язковим та визнаним більшістю 

вчених елементом категорії адміністративно - правовий статус.  

М.І. Горбач виокремлює основні та додаткові елементи адміністративно-

правового статусу. Він вважає, що права  та обов’язки є основними  

комплексними  елементами адміністративно – правового статусу, оскільки 

вказують на його цілісну складову, без жодного  з них він не може існувати. 

Додатковими елементами М.І. Горбач вважає можуть бути 

правосуб’єктність, правове  становище, повноваження,  компетенцію,  

завдання, функції, місце і роль, призначення,  індивідуальні  особливості, 

громадянство, проте не всі вони мають  стабільний характер [35, c. 38].  

О.М. Гумін та Є.В. Пряхін, відносячи до структури адміністративно-

правового статусу правосуб’єктність, права, обов’язки та юридичну 

відповідальність, застерігають, що ці елементи повинні бути визначені 

нормами адміністративного права та реалізуватися у взаємовідносинах з 

органами публічної влади, оскільки адміністративно-правові відносини  

існують  тільки  там,  де один із суб’єктів є суб’єктом владних повноважень. 

Також ці вчені наголошують, що для національного законодавства  

залишається  проблемним те, що у нормативно-правових актах в основному 
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йдеться не окремо про права та обов’язки, а про «повноваження» [40, c. 36]. 

Аналогом терміну «повноваження» є «компетенція». 

В. В. Галунько, П. В. Діхтієвський, О. В. Кузьменко демонструють 

взаємозв’язок адміністративно-правового статусу та адміністративної 

правосуб’єктності в такий спосіб: у сфері публічного управління 

правосуб’єктність приватних осіб має як загальні ознаки, так і ознаки, що 

дозволяють розмежовувати цих осіб. На підставі цього адміністративну 

правосуб’єктність запропоновано диференціювати на загальну 

адміністративну правосуб’єктність індивідуальних суб’єктів 

адміністративного права та спеціальну адміністративну правосуб’єктність 

індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Як загальну ознаку 

науковці пропонують статус громадянина, з яким пов’язаний найбільш 

розповсюджений набір прав та обов’язків; спеціальними можуть бути 

статуси із територіальною ознакою (наприклад, мешканці територій з 

особливим правовим режимом), за ознакою членства в конкретних 

адміністративних колективах (службові особи, студенти тощо), за ознакою 

наявності адміністративної опіки (безробітні, багатодітні тощо), тобто 

залежно від конкретного спеціального статусу правосуб’єктність індивіда 

доповнюється низкою спеціальних прав або обов’язків [6, с. 125]. 

М.І. Горбач наголошує, що саму  пособі  правосуб’єктність не можна 

відносити до елементів  адміністративно-правового статусу, адже вона є його 

підґрунтям  (передумовою)  і  аж  ніяк  не  є складовою, проте на наш погляд, 

до вагомого елементу адміністративно-правового статусу слід віднести 

підстави  та  порядок  виникнення  та припинення правосуб’єктності. Адже 

безглуздо  говорити  про  будь-який статус особи, якщо вона ще «не 

народилася», в нашому дослідженні з погляду права не існує, або якщо вона 

перестала існувати, як суб’єкт адміністративного  права.  Наприклад, людина  

отримує  загальну  правосуб’єктність  з  моменту  відділення плоду від 

матерії, а втрачає її з моменту смерті [35, c. 32]. 
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Деяка частина вчених, зазначаэ М.І. Горбач, схиляються до того, що 

завдання та функції потрібно також віднести до елементів, адміністративно-

правового статусу. Проте цей науковець не підтримує такий підхід, адже 

завдання, відповідно до тлумачного словника української мови – це наперед 

визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін., або 

мета, до якої прагнуть, те, що хочуть здійснити [35, с. 33]. Відповідно термін 

функція, означає: робота кого-, чого-небудь, обов'язок, коло діяльності 

когось, чогось, призначення, роль чого-небудь. Він наводить приклад, що 

основними завданнями та функціями системи управління охороною праці є: - 

відпрацювання заходів, що стосуються державної політики з охорони праці 

на регіональному і галузевому рівнях; - підготовка, прийняття і реалізація 

заходів із забезпечення безпечних умов праці, утримання у належному стані 

обладнання, споруд, інженерних мереж; організація і проведення навчання 

працівників охороні праці та проведення професійного відбору; облік, аналіз 

і оцінка стану умов безпеки праці; забезпечення страхування працівників від 

нещасних випадків на виробництві та від профзахворювань [35, с. 33]. Тому, 

схожі за своєю сутністю завдання та функції М.І. Горбач відносить віднести 

до додаткових елементів адміністративно-правового статусу. 

Такі науковці як Д.П. Калаянов, С.М. Остюченко, А.А. Аносенков, 

вважають, що «компетенція це сукупність юридично встановлених 

повноважень, прав та обов’язків певного державного органу (органу 

місцевого самоврядування) або посадової особи, які визначають його місце в 

системі державних органів; сукупність (перелік) прав та обов’язків чи 

сукупність повноважень або прав;  компетенція – це сукупність владних 

повноважень з вказівкою підвідомчості; компетенція окреслює коло та зміст 

правового впливу, який може здійснюватися складними адміністративними 

системами на ті чи інші об’єкти управління» [54].  

М.І. Горбач у своїх дослідженнях намагається відокремити додаткові 

елементи адміністративно-правового статусу від основних. І обґрунтовує 

необхідність віднесення до додаткових елементів адміністративно-правового 
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статусу такі як  правосуб’єктність, правове становище, повноваження, 

гарантії компетенція, адміністративно-правова відповідальність, юридичне 

явище, завдання та функції [35, c. 39]. Цей вчений водночас звертає увагу та 

відзначає важливість підстав і порядку виникнення та припинення 

правосуб’єктності, як базису правового статусу. На його думку порядок  

виникнення  та  припинення  правосуб’єктності суб’єктів адміністративного  

права  є  вагомим  елементом адміністративно-правового  статусу так 

суб’єкта  адміністративного права, коли він створюється,  або  припиняє  своє  

існування [35, c. 37]. Висновки до який прийшов М.І Горбач дозволяють 

йому сформулювати цілісну концепцію класифікації елементів 

адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права : «1) 

основні елементи – є права та обов’язки, як комплексні елементи 

адміністративно-правового статусу, що виділяють його цілісну складову, без 

жодного з елементів якого він не може існувати; 2) додаткові елементи – такі, 

як правосуб’єктність, правове становище, повноваження, гарантії 

компетенція, адміністративно-правова відповідальність, юридичне явище; 3) 

спеціальні елементи – спеціальними елементами адміністративно-правового 

статусу є всі елементи, що характеризують, певний окремий суб’єкт 

адміністративного права» [35, c. 39]. 

Інший підхід до структури адміністративно-правового статусу 

виявляють Ю.П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук, Голосніченко І. П., 

О.В. Дяченко, Н.І. Золотарьова, В.В. Зуй, Л.В. Коваль, М.Ф. Cтахурський та 

інші, які виокремлюють загальний та спеціальний адміністративно-правовий 

статус громадян, який залежить від соціальної ролі індивідуального суб’єкта. 

О. Морошко як представник цієї групи вчених вважає, що «адміністративно-

правовий статус громадянина є складним юридичним утворенням, яке 

містить в собі чотири елементи: перша частина прав і обов’язків є правовим 

статусом особи, друга – статус громадянина, третя – соціальний статус 

(правові статуси військовослужбовців, учнів, робочих, пенсіонерів і т. п.), 

четверта – особливий статус (сукупність прав і обов’язків, яких особа 



85 

набуває по своєму бажанню: мисливця-любителя, водія-любителя і т. п.)» 

[92, с. 12]. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук, О.В. Дяченко, В.В. 

Зуй, Л.В. Коваль, І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова 

доводять, що адміністративно-правовий статус громадянина поділяється на 

зальний і спеціальний [15, с. 24; 64, с. 46; 7]. Таким чином, М.І. Горбач, 

підсумовує, що  найбільш поширеною в юридичній науці є думка, що 

спеціальний адміністративно-правовий статус характерний для певних груп 

громадян і закріплює особливість їх правового положення у сфері 

державного управління [35, c. 37]. 

На наш погляд, усі акценти у цьому питанні розставляє В.Б. Авер’янов, 

оскільки цей вчений вказав на необхідність розрізнення двох самостійних 

понять: правовий статус у широкому розумінні та правовий статус у 

вузькому розумінні як співвідношення цілого та частини [26, c. 156-162]. На 

думку В.Б. Авер’янова головними складовими елементами правового статусу 

органу державної влади є компетенція, тобто права та обов’язки, а 

додатковими важливими елементами є завдання, функції, характер 

взаємовідносин з іншими органами, місце в ієрархічній структурі органів 

виконавчої влади тощо. Водночас В.Б. Авер’янов підтримує теорію, що 

адміністративно-правовий статус складається з трьох блоків елементів: 

цільовий блок, структурно-організаційний блок, компетенційний блок [26, c. 

156-162, 247].  

Слід зауважити, що ґрунтовний та системний підходи до змісту 

адміністративно-правового статусу як до адміністративно-правової категорії 

В.Б. Авер’янова, підтримують й інші вчені. Так,  Даниленко А.П., 

спираючись на зазначену вище концепцію сформулював власне визначення 

адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як 

«зовнішній вираз їх діяльності, що складається з цільового блоку (мета, 

завдання, функції та принципи діяльності), структурно-організаційного блоку 

(порядок створення, реорганізації, ліквідації, організаційна побудова, 
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лінійної та функціональної підпорядкованості, порядок взаємодії та 

координації) та компетенційного блоку (права та обов’язки)».  

На думку А.П. Даниленко цільовий блок розкриває призначення 

(основну мету) діяльності органу місцевого самоврядування, визначає 

основні принципи (загально-правові та спеціальні) функціонування. 

Структурно-організаційний блок адміністративно-правового статусу органу 

місцевого самоврядування, вважає А.П. Даниленко, включає два елементи: 

структурний, що визначає структуру органу, схему організаційного 

підпорядкування структурних одиниць, схему розподілу функціональних та 

посадових обов’язків, а також та організаційний, який розкриває порядок 

реалізації процедур щодо створення, реорганізації, ліквідації, а також 

реалізації процедур внутрішньої та зовнішньої взаємодії тощо. 

Компетенційний блок включає права та обов’язки органу місцевого 

самоврядування [41, с. 189]. Наведена наукова концепція, на наш погляд 

найґрунтовніше систематизує елементи адміністративно-правового статусу. 

Застосовуючи аналогію та спираючись на правові норми, що визначають 

статус суду присяжних та присяжного, вважаємо, що необхідно 

відокремлювати адміністративно-правовий статус присяжного та суду 

присяжних, останній слід розглядати як колегіальний орган.  

Основна мета інституту присяжних визначена Конституцією України, 

згідно 124 статі якої, народ безпосередньо бере участь у здійсненні 

правосуддя через присяжних [72]. Стаття 1 Закону України «Про судоустрій 

та статус суддів» визначає також цю мету : Судову владу реалізовують у 

визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у 

рамках відповідних судових процедур [133]. Тобто інститут присяжних це 

основний спосіб народовладдя у сфері правосуддя. На наш погляд, основна 

мета присяжного – це участь у постановленні справедливого судового 

рішення в судовому процесі через представлення публічного інтересу народу 

України у правосудді. Тому пропонуємо Проєкт Закону України «Про суд 

присяжних» доповнити відповідною метою роботи присяжних.  
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Згідно ст. 2 «Завдання суду» Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, 

забезпечує кожному 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. Таким чином, це завдання покладається і на присяжних, а 

саме забезпечення кожній особи, при вирішенні судової справа 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. Також присяжні можуть забезпечувати громадський 

контроль за судочинством, сприяти підсиленню принципів змагальності та 

прозорості правосуддя, викорінення «обвинувального» ухилу суду тощо. 

Таким чином, суд присяжних може підвищити довіру до судів. 

Обовязки присяжного визначені у Законі Укрїани «Про судоустрій та 

статус суддів» : 1) справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і 

вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил 

судочинства; 2) дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі 

виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності 

з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості 

суспільства в чесності та непідкупності суддів; 3) виявляти повагу до 

учасників процесу; 4) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, 

що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і 

закритого судового засідання; 5) виконувати вимоги та дотримуватися 

обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції [133].  

Частина 1 ст. 386 КПК України «Права і обов’язки присяжного» 

визначає, що присяжний 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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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. Водночас присяжний 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 

[75]. 

У Проекті Закону України «Про суд присяжних» розширено перелік 

прав та обов’язків присяжного. Так, стаття 9 «Права присяжного, кандидата у 

присяжні» визначає, що присяжний має право: 1) заявляти самовідвід від 

участі в розгляді кримінального провадження з поданням доказів, що 

підтверджують неможливість участі в розгляді кримінального провадження; 

2) робити нотатки під час судового засідання; 3) брати участь в обговоренні 

судової справи в складі Лави присяжних в нарадчій кімнаті; 4) отримувати 

грошову винагороду і фінансове відшкодування за виконання обов’язків 

присяжного. Відзначимо також, що передбачено право кандидата у присяжні 
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на грошову винагороду і фінансове відшкодування витрат на прибуття та 

участь у доборі складу Лави присяжних.  

Водночас стаття 10 «Обов’язки присяжного, кандидата у присяжні» 

розширює і коло таких обов’язків присяжного та кандидат у присяжні. Так 

вони  зобов’язані: 1) у дводенний строк із дня отримання запрошення до суду 

у якості присяжного заповнити та передати до суду Анкету кандидата у 

присяжні для з’ясування безсторонності у розгляді справи; 2) вчасно 

з’явитися на запрошення суду для участі у відборі до Лави присяжних та для 

участі в судовому засіданні; 3) вчасно з’явитися для участі в розгляді судової 

справи; 4) правдиво відповісти на запитання головуючого судді та сторін у 

судовому провадженні щодо можливих підстав увільнення від обов’язків 

присяжного в розгляді судової справи, заявити про наявний чи потенційний 

конфлікт інтересів; 5) брати участь у судовому засіданні; 6) безсторонньо і 

справедливо брати участь у розгляді судової справи з дотриманням засад і 

правил судочинства; 7) дотримуватися правил судової етики; 8) 

додержуватися встановленого порядку в судовому засіданні; 9) не 

відлучатися без дозволу головуючого із залу судового засідання під час 

судового розгляду; 10) не спілкуватися з присяжними та іншими особами під 

час судового засідання, якщо це порушує порядок у судовому засіданні; 11) 

не контактувати з особами, які не належать до складу суду стосовно судової 

справи; 12) не збирати відомості, що стосуються судової справи; 13) не 

розголошувати відомості щодо судової справи, які стали відомі присяжному 

у зв’язку з виконанням його обов’язків; 14) не давати коментарів стосовно 

судової справи; 15) під час перебування в нарадчій кімнаті у складі Лави 

присяжних голосувати за вердикт суду присяжних; 16) не розголошувати 

таємницю нарадчої кімнати [137]. Наведена інформація свідчить на корить 

зазначеного законопроєкту, оскільки ґрунтовніше деталізує правовий статус 

присяжного, що на наш погляд і забезпечує його реалізацію ним прав та 

обов’язків.  
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Одним з аспектів забезпечення прозорості, демократичних цінностей під 

час правосуддя є забезпечення доброчесності присяжних за допомогою 

такого інструментів як фінансовий контроль та декларування.  

Реалії сьогодення свідчать, що у сфері правового регулювання та 

реалізації обов’язку подання декларацій присяжними є проблеми. Наприклад, 

у 2019 році тільки в Харківській області мережа антикорупційних центрів 

виявила 50 фактів не подання присяжними декларацій за 2018 рік, про що 

направила лист до Національного агентства з питань запобігання корупції 

[23]. За 2019 та 2020 роки кількість справ про притягнення до 

адміністративної відповідальності збільшується, проте НАЗК не веде облік 

осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за порушення вимог 

фінансового контролю. Така аналітико-інформаційна робота ведеться 

фрагментарно, проте її результати свідчать про масштаби проблеми. Так, за 

даними НАЗК тільки за квітень 2021 року до Реєстру корупціонерів внесено 

520 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні 

правопорушення (126 кримінальної та 394 адміністративної 

відповідальності), серед яких 20 – присяжні [192].  

На сьогодні 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 суди беруть до 

уваги визнання порушником своєї вини, щире каяття, перше притягнення до 

адміністративної відповідальності, його майновий стан як обставини, що 

пом’якшують відповідальність і накладають штраф у розмірі п`ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.) та судовий збір в 

середньому до 500 грн. Самі ж виплати за виконання функцій присяжного 

складають до 1000 грн. на місяць, як наприклад засвідчено у Постанові 

Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської 
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області від 11 травня 2021 року у справі № 207/1183/21, а саме 693,39 грн, а 

штраф разом із судовим збором правопорушниця сплатила на суму 1304 грн 

[108]. Таким чином, через не по інформованість та відсутність відповідного 

інструктажу громадянина, що проявив активну громадянську позицію 

взявши участь у правосудді як присяжний, відриваючись від своїх 

професійних занять, в результаті отримав статус правопорушника, втратив 

кошти та був внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані із корупцією правопорушення, що тягне негативні 

наслідки для його потенційного працевлаштування на посади державної 

служби чи в органах місцевого самоврядування. 

На наш погляд, ситуація, що склалася у сфері забезпечення дотримання 

вимог фінансового контролю щодо присяжних потребує аналізу з метою 

виявлення причин та умов, що їй сприяють, а також напрямів зниження рівня 

реалізації корупційних ризиків у діяльності присяжних.  

Відповідно до п.1 ст.11 Конвенції ООН проти корупції, учасницею якої є 

і Україна, ураховуючи незалежність судової влади та її вирішальну роль в 

боротьбі з корупцією, кожна держава-учасниця згідно з основоположними 

принципами своєї правової системи й без шкоди для незалежності судових 

органів уживає заходів щодо підтримання чесності й непідкупності 

представників судової влади та запобігання будь-якій можливості для 

корупції серед них. Такі заходи можуть уключати правила, що стосуються 

поведінки представників судової влади [71]. Згідно Додаткового протоколу 

до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, що був підписаний 15 

травня 2003 року та ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 року 

No 253-V кримінальним законодавством повинна встановлюватись 

відповідальність за хабарництво національних та іноземних присяжних 

засідателів [45; 53]. Таким чином, присяжні є суб’єктами, що можуть бути 

схилені зацікавленими особами до корупційних правопорушень.  

Згідно Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу 

з корупцією «присяжний засідатель» вважається особа, визначена в 
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національному законодавстві держави-сторони цього Протоколу, але в будь-

якому разі включає в себе особу, яка не є професійним юристом, що діє як 

член колегіального органу, який несе відповідальність за прийняття рішення 

про вину особи, що обвинувачується в суді [45]. Стаття 63 Закону України 

«Про судоустрій та статус суддів» визначає, що Присяжним є особа, яка у 

випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи 

у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя 

[133]. Проект Закону України «Про суд присяжних» пропонує визначати 

присяжного як громадянина України, який залучається до здійснення 

правосуддя у випадках і порядку, визначених цим Законом [137]. З огляду на 

наведені визначення присяжного, можна констатувати відсутність єдиної 

концепції цього інституту у вітчизняному законодавстві. Одним з наслідків, 

якої є парадоксальна ситуація, пов’язана із тим, що суспільно активні 

громадяни, що подають свої кандидатури для участі у правосудді як 

присяжні при сучасній неякісній інформаційній та роз’яснювальній політиці 

органів судової влади та антикорупційних органів отримують неприємності у 

вигляді притягнення до адміністративної відповідальності за неподання чи 

невчасне подання декларацій.  

Сучасний механізм запобігання та протидії корупції проходив багато 

етапів становлення, кількість та тривалість яких науковців визначається по-

різному. Водночас, як зазначає Г.О. Блінова [18, c. 63], на кожному із етапів 

процес формування антикорупційного механізму переживав певні кризисні 

стани, пов’язані із політичними, економічними чи соціальними процесами, 

останній з яких був обумовлений Рішенням Конституційного Суду від 27 

жовтня 2020 р. №13-р/2020 [141], що був подоланий Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо 

відновлення інституційного механізму запобігання корупції» [133]. Тому 

присяжним слід пам’ятати про свій правовий статус під час виконання 

функцій з правосуддя та про вимоги до них, встановлені Законом України 

«Про запобігання корупції». 
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Для антикорупційного законодавства важливим є розмежування понять 

«кандидат у присяжні» і «присяжний». І.Р. Волоско наголошує, що ці 

суб’єкти мають різний правовий статус, а саме 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 згідно статті 388 Кримінального 

процесуального кодексу 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. Як вважає вчена, у цій ситуації 

застосовується аналогія із ст. 57 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», за якою особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень 

судді після складення присяги судді. За загальним правилом повноваження 

присяжного припиняються з моменту оголошення судового рішення 

ухваленого за його участю [30, c. 150]. 

Підпункт ґ пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» 

визначає присяжних як суб’єктів декларування, виключно під час виконання 

ними обов’язків в суді [119]. Таким чином, складення присяги безпосередньо 

є тим юридичним фактом, з моменту реалізації якого у присяжного виникає 

обов’язок подати декларацію як у суб’єкта, на якого поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції».  

Присяжні набувають статусу суб’єкта декларування, у зв’язку із 

виконанням ними обов’язків в суді. Визначені статтею 45 Закону України 

«Про запобігання корупції» вимоги щодо подання декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

поширюються на присяжних відповідно до набутого статусу суб’єкта 

декларування без будь-якого додаткового обумовлення. Таким чином, особи, 

включені до списку присяжних, але які протягом року не були залучені для 

участі у здійсненні правосуддя судом, не є суб’єктами декларування, а тому, 
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не зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування [94].  

Виходячи з наведеної інформації необхідно відрізняти адміністративно-

правовий статус присяжного як індивідуального суб’єкта та адміністративно-

правовий статус суду присяжних як колективного суб’єкта.  

Узагальнення наукових підходів до систематизації елементів 

адміністративно-правового статусу дозволяють виокремити три основні 

критерії за якими вчені групують елементи адміністративно -правового 

статусу:  

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. 

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 кого застосовано заходи безпеки;  

- присяжного як суб’єкта декларування за антикорупційним 

законодавством;  

- присяжного, що присягається до адміністративної відповідальності.  
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Суд присяжних має загальний адміністративно-правовий статус, який 

характерний для всіх складів суду, які згідно ст. 15 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» представлені суддею одноосібно, колегією 

суддів, а також за участю присяжних, тобто судом присяжних. Водночас, 

особливості формування, коло справ, що ним розглядаються та  компетенція 

цього суду утворюють його спеціальний адміністративно-правовий статус. 

Підтримуючи концепції таких вчених як В.Б. Авер’янов та 

А.П. Даниленко, вважаємо найбільш ґрунтовною наступну концепцію 

систематизації елементів 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, працівниками апарату суду, правоохоронними 

органами, сторонами та їх  представниками, експертами, засобами масової 

інформації, журналістами, роботодавцями за основним місцем роботи; 

контроль та нагляд за діяльністю присяжних; гарантії матеріального 

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

безпеки сім’ї, анонімності – приватності); порядок захисту прав присяжного;  

3) компетенційний блок: права, обов’язки, у тому числі адміністративна 

відповідальність. 

Таким чином, можна запропонувати визначити  адміністративно-

правовий статус присяжного як 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.  
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2.3 Адміністративно-правові гарантії присяжних та їх 

відповідальність 

 

Гарантії забезпечення діяльності присяжних є важливим елементом їх 

адміністративно-правового статусу. Д. Киян зазначає, що не слід забувати 

про складність питання самої організації суду присяжних та його 

матеріального забезпечення. Наприклад, якщо склад присяжних формується з 

12 осіб, потрібно запросити до суду не менше 30, з числа яких обрати 

необхідну кількість. І всім цим особам необхідно відшкодувати транспортні 

та інші витрати, які пов’язані з виконанням ними обов’язків у суді, 

компенсувати заробітну плату, що безумовно потребує серйозних витрат 

державного бюджету [62].  

Водночас не тільки майнові гарантії діяльності присяжних мають 

значення, важливим аспектом є їх безпека. Наприклад, О. Денисова зазначає, 

що відповідно до законодавства України, прізвище, ім'я і по батькові 

присяжного - це відкрита інформація. Так само як відкритим є прізвище, ім'я 

та по-батькові судді, який здійснює розгляд судової справи. У цьому випадку 

вважається, що присяжні виконують публічну функцію й прирівнюються до 

судді. Саме тому суспільство має право знати їхні прізвище, ім’я, по батькові. 

А от адреса проживання та інші дані, такі, як податкові декларації, - це 

інформація закрита й оголошувати її немає потреби. Лише якщо людина сама 

захоче, наприклад, показати свою декларацію, вона може це зробити, але 

такого обов'язку у неї немає. Також діє принцип відкритого судового 

засідання, наголошує О. Денисова,  і цю інформацію можна дізнатися на 

етапі, коли суд представляє присяжних. Вона наводить приклад США де 

напрацьовані гарантії безпеки діяльності присяжних і абсолютно інший 

підхід до умов їхнього забезпечення [42]. Таким чином кожен зацікавлений 

може відстежити присяжного і створювати загрозу для його життя та 

здоров’я чи  його близьких. Тому конкретизація поняття та виду 
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адміністративно-правових гарантій присяжних як його елементу є важливою 

складовою цього дослідження. 

Для з’ясування змісту поняття «адміністративно-правові гарантії» 

звернемось до довідкової літератури. Словники визначають термін гарантія 

як  забезпечення [150, с.169], запорука [96, Т.1: А–Є.] поруку,  умова, що 

забезпечує успіх чого-небудь» [25, с.173; 149; 151, с.328], «явище, яке 

забезпечує досягнення визначеного результату» [185, с.20]. 

Таким чином, поняття «забезпечувати» означає надавати, створювати 

матеріальні засоби; охороняти кого, що-небудь від небезпеки; гарантувати 

щось, а також надавати, створювати матеріальні засоби, необхідні для 

діяльності та функціонування чого-небудь 96, с.42. Загалом термін засоби 

відповідно до визначають як знаряддя, предмет, сукупність пристроїв для 

провадження якоїсь діяльності [96, с.96]; спеціальну дію, яка дає змогу 

здійснити що-небудь, досягти чогось [25, с.326]. Необхідно констатувати, що 

словникове тлумачення терміну «засоби» науковці використовують для 

позначення змісту терміну «правові засоби», яке також має універсальний 

характер у сфері юриспруденції. Тому, можна беззаперечно стверджувати, 

що за допомогою правових засобів уможливлюють  реалізація прав та 

обов’язків присяжних у суді.  

Наведена інформація свідчить про універсальний  характер терміну 

«гарантія», який задовольняє потреби юридичної науки за різними галузями, 

наголошує К.В. Ростовська. Ця вчена вважає, що гарантії є елементом 

правових конструкцій, механізмів, процесів, що виконують завдання 

пов’язані із : 1) забезпеченням ефективного їх функціонування; 2) 

створенням та підтриманням умов досягнення успіху застосування правових  

конструкцій, механізмів, процесів, тобто досягнення поставлених цілей, 

бажаного результату; 3) охороною цілісності, якості та призначення правових 

конструкцій, механізмів, процесів від реалізації факторів ризику. З 

урахуванням цього кожна галузь правової науки використовує категорію 
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«гарантії», які наповнюються  власним оригінальним змістом без втрати їх 

первинного змісту [142]. 

К.В. Ростовська згрупувала дослідження вчених щодо змісту гарантій. 

Так, вона виокремила декілька груп вчених, що досліджували цю категорію. 

Перша група науковців -  прихильники універсального характеру правових 

гарантій, що відображається у  сформульованих ними поняттях [73, с.124].  

Друга група науковців, що прагне конкретизувати ознаки правових гарантій, 

що дозволяли б їх ідентифікувати серед кола інших правових засобів 

регулювання суспільних відносин, до яких К.В. Ростовська віднесла таких 

вчених як В.О. Борденюк, В. В. Головченко, Т. М. Заворотченко, А. В. 

Малько, П.Е. Недбайло,  В.А. Патюлин, В. Ф. Погорілко, А.М. Присяжненко, 

С.Сабикенов, М. І. Сірий, Д. М. Чечот, Т. Шаповал та інші, які визначають 

правові гарантії через поняття «засоби» [48, с.28; 104, с.40; 179, с.47; 73, 

с.124]. Третя група вчених, на думку К.В. Ростовської визначаючи поняття 

юридичних гарантій використовують термін «способи» [191, с.617; 96, Т. 4 : 

Роб–Я., с.96]. Четверта група дослідників правові гарантії визначаються 

через поняття «умови». Представниками цієї групи є такі вчені як М. 

Бояринцева, Л. Д. Воеводин, О. Ф.  Динько, Т. М. Заворотченко, В. Князєв, А. 

М. Колодій, С. А. Комаров, A. C. Мордовец, А. Ю. Олійник, И. М. 

Погребной, Е.Є. Регушевський, О. Ф. Фрицький, О. В. Чернецька та інші  

[139,с.28; 43, с.100; 68, с.270]. Також науковці цієї групи визначають гарантії 

як сукупність (систему) умов і засобів,що сприяють реалізації прав, свобод та 

обов’язків [21, с.56]; систему загальних умові спеціальних (юридичних) 

засобів, які забезпечують правомірну реалізацію прав і свобод? сукупність 

умові засобів, що дають змогу безперешкодно реалізовувати правові норми, 

користуватися суб’єктивними правами та виконувати юридичні обов’язки 

[48; с.28]. И. М. Погребной та А. М. Шульга гарантії визначають як систему 

соціальних умові спеціально-юридичних засобів, що уможливлюють 

життєдіяльність суспільства 105, с.128.  О. В.Чернецька пропонує під 
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гарантіями розуміти певні умови та засоби, що забезпечують повну й 

ефективну реалізацію функцій і повноважень посадової особи [177, с.41].  

Пята група науковців, за концепцією К.В. Ростовської, визначає гарантії 

через категорію «способи». Прихильниками цього способу відображення 

правової природи гарантій є Марцеляк О. В., Пустовіт Ж. М. та інші [138, 

с.185].    

Проаналізувавши наведені наукові концепції поняття та змісту правових 

гарантій, К.В. Ростовська зазначає, що можна зробити поточний висновок, 

що вони відображають частину характеристик адміністративно-правових 

гарантій, проте об’єднавши відображені в них ідеї  та систематизувавши їх 

слід зазначити, що у своїй сукупності вони створюють міцне підґрунтя для 

системного аналізу ознак, правової природи, поняття, змісту 

адміністративно-правових гарантій забезпечення державної антикорупційної 

політики, як підвиду правових гарантій [142, c. 45].  

Інший вчений Т.М. Заворотченко, у своєму дисертаційному дослідженні 

наводить такі ознаки юридичних гарантій: нормативність, яка передбачає 

визначення гарантій лише в текстах нормативно-правових актів; системність, 

яка полягає в тому, що всі юридичні гарантії тісно й нерозривно пов’язані, є 

взаємозалежними і взаємопов’язаними, тобто утворюють певну систему; 

комплексність – у реальному житті юридичні гарантії діють спільно 

(системно), підкріплюють і взаємно посилюють одна одну; постійність – дія 

гарантії прав не припиняється і не виникає епізодично; юридична надійність, 

яка відображає, з одного боку, зв’язок гарантії із соціальною ситуацією, а з 

іншого – стабільність її соціального змісту; реальність, яка полягає у тому, 

що юридичні гарантії повинні забезпечити особі реальне користування 

наданими законодавством України правами [48, с. 16]. Універсальність 

наведених цим науковцем ознак охоплює конструктивні ідеї наведених вище 

концепцій юридичних гарантій, та ми вважаємо, що може бути обґрунтовано 

використано як основу формулювання поняття адміністративно-правові 

гарантії діяльності присяжних. 
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А. В. Черкасов та І. О. Личенко наполягають,  що гарантії 

адміністративно-правового захисту правових можливостей громадян 

охоплюють широку систему інструментів, які сприяють забезпеченню 

законності в суспільних відносинах [176, с. 13] та практичного значення 

набувають через норми права, правозастосовну діяльність, індивідуальні 

юридичні акти, що дають змогу громадянину самостійно або за сприяння 

органів публічного управління забезпечити реалізацію потреб, здійснити 

протидію правопорушенням, відновити правові можливості, відшкодувати 

заподіяну шкоду [80, с. 331–332]. Інший науковець вважає, що 

адміністративно-правові гарантії захисту права власності громадян України є 

структурним елементом загальної категорії «адміністративно-правові гарантії 

прав людини» як сукупності забезпечених державою умов, способів та 

засобів здійснення, охорони і захисту правових можливостей особи [74]. 

В.А. Головко, наприклад, вважає, що адміністративно-правові гарантії 

захисту прав реалізуються в межах публічних (адміністративно-правових) 

правовідносин, які тісно пов’язані з державними інституціями та державним 

примусом і є невід’ємною складовою державного управління [34, с. 16].  

Грунтовне дослідження у сфері визначення ознак та поняття 

адмінітсратинво-правових гарантій провела І.І. Когутич. Цей науковець у 

своїй дисертації визначила такі характеристики адміністративно-правових 

гарантій : 1) ця категорія є динамічною та перебуває на активній стадії свого 

становлення й розвитку, саме тому на сьогодні в юридичній літературі 

представлено різні точки зору щодо правової природи, соціального 

призначення та змісту юридичних гарантій, які розкривають їхні різноманітні 

аспекти і властивості; 2) з метою уникнення викривленого уявлення про 

сутність і зміст адміністративно-правових гарантій їх обов’язково необхідно 

розглядати у взаємозв’язку з більш складним об’єктом дослідження – 

відповідним видом діяльності (за її дослідженням - нотаріальною 

діяльністю); 3) слід враховувати усі ознаки адміністративно-правових 
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гарантій діяльносту, вуключачи їх зовнішню форму їх вираження (умови, 

засоби), мету, призначення тощо [65, c. 13]. 

І.І. Когутич визначила наступні ознаки адміністративно-правових 

гарантії нотаріальної діяльності: 1) урегульованість нормами права, що 

означає  їх обов’язкове закріплення в нормативно-правових актах, оскільки 

узі умови, заходи, засоби стають гарантіями лише завдяки наданню їм 

юридичної форми, а також організаційним зусиллям держави й суспільства, 

що спрямовані на втілення їх у життя; 2) забезпеченість силою державного 

примусу, причому таке забезпечення може мати різні форми вияву: 

створення загальних умов для реалізації адміністративно-правових гарантій 

нотаріальної діяльності; застосування заходів адміністративного примусу в 

разі їх порушення чи недотримання; упровадження ефективних способів 

відновлення порушених прав і свобод як власне нотаріусів, так і отримувачів 

нотаріальних послуг; 3) динамічний характер, що проявляється  здатністю 

адміністративно-правових гарантій нотаріальної діяльності до розвитку й 

удосконалення, саме тому гарантії завжди перебувають у динаміці, 

розширюючи й поглиблюючи свій внутрішній зміст; 4) стабільність – ознака 

адміністративно-правових гарантій нотаріальної діяльності, яка, на противагу 

динамічності, характеризує їх незмінність і постійний характер, це означає, 

що адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності діють 

безперервно; 5) універсальність як ознака адміністративно-правових гарантій 

нотаріальної діяльності полягає в тому, що вони: по-перше, діють на всій 

території України та навіть за її межами(у випадках, передбачених чинним 

законодавством і міжнародними договорами);по-друге, їх зміст та обсяг є 

однаковим для всіх без винятку представників нотаріального корпусу та 

інших громадян; 6) системність – ознака, яка характеризує адміністративно-

правові гарантії нотаріальної діяльності з точки зору їх взаємозумовленості 

та взаємозв’язку [65, c. 13].  

Таким чином, проаналізувавши сутність і зміст адміністративно-

правових гарантій нотаріальної діяльності, їх ознаки, мету й цільове 
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спрямування, І.І. Когутич сформулювала поняття «адміністративно-правові 

гарантії нотаріальної діяльності», під яким запропонувала  вважати систему 

закріплених у Конституції України та інших законодавчих актах загальних 

умов і спеціальних (юридичних) засобів, спрямованих на забезпечення 

належної, повної та ефективної реалізації нотаріусом покладених на нього 

повноважень, їх охорону, захист і відновлення, а також створення умов для 

безперешкодного й ефективного виконання основних завдань нотаріальної 

діяльності. На думку цього науковця адміністративно-правові гарантії 

нотаріальної діяльності характеризуються такими ознаками, як 

урегульованість нормами права, забезпеченість силою державного примусу, 

динамічний характер, стабільність, універсальність. Їх основна мета полягає 

в забезпеченні реалізації нотаріусом покладених на нього повноважень [65, c. 

13]. 

Враховуючи зроблені поточні висновки щодо ознак та змісту 

адміністративно-правових гарантій, вважаємо, що вони можуть бути 

покладені в основу визначення адмінітсратвно-правових гарантій діяльності 

присяжних.  

Сукупність адміністративно-правових гарантій забезпечення діяльності 

присяжних  для ефективності свого функціонування повинно утворювати 

певну систему. Системність – це основна ознака адміністративно-правових 

гарантій нотаріальної діяльності, яка характеризує їх із позиції 

взаємообумовленості та взаємозв’язку, наголошує І.І. Когутич, досліджуючи 

гарантії нотаріальної діяльності. Добре розвинена, гармонійно побудована та 

взаємоузгоджена система гарантій, вважає вона, – основна передумова 

ефективного функціонування нотаріальної системи загалом [65, c. 73].  

К.В. Ростовська робить важливі висновки у своєму дослідженні щодо 

змісту адміністративно-правових гарантій. Вона вважає, що результати 

дослідження свідчать про універсальний  характер терміну «гарантія», який 

задовольняє потреби юридичної науки за різними галузями та дозволяє 

виокремити такі елементи правових конструкцій, механізмів, процесів, що 
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виконують завдання пов’язані із : 1) забезпеченням ефективного їх 

функціонування; 2) створенням та підтриманням умов досягнення успіху 

застосування правових  конструкцій, механізмів, процесів, тобто досягнення 

поставлених цілей, бажаного результату; 3) охороною цілісності, якості та 

призначення правових конструкцій, механізмів, процесів від реалізації 

факторів ризику. З урахуванням цього кожна галузь правової науки 

використовує категорію «гарантії», які наповнюються  власним оригінальним 

змістом без втрати їх первинного змісту [142].  

К.В. Ростовська досліджуючи антикорупційну державну політику 

визначила ознаки адміністративно-правових гарантій забезпечення державної 

антикорупційної політики: 1) урегульовані нормами права; 2) їх зміст тісно 

пов’язаний із напрямами та завданнями державної антикорупційної політики; 

3) їх реалізація забезпечення силою державного примусу; 4) має динамічний 

характер; 5) мають безперервний характер дії, яка припиняється тільки 

нормами права; 6) мають системний характер, що проявляється їх 

взаємозв’язком. Ця Вчена запропонувала під адміністративно-правовими 

гарантіями державної антикорупційної політики розуміти: систему 

закріплених законодавстві умов, засобів та заходів, спрямованих на 

забезпечення формування обґрунтованої, актуальної, реальної 

антикорупційної політики та ефективну, належну, повну її реалізацію для 

досягнення визначеної стратегічної мети [142]. Зроблені висновки через їх 

універсальність можуть бути застосовані у до адміністративно-правових 

гарантій діяльності присяжних.  

Відповідно до ч. 3 ст. 68 зазначеного Закону на присяжних 

поширюються  гарантії незалежності і недоторканості суддів, установлені 

законом, на час  виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя. Та за 

обґрунтованим  клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть 

уживатися і після  закінчення виконання цих обов’язків [133].  

Відповідно до ч. 4 ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів»  незалежність судді забезпечується: 1) особливим порядком його 
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призначення,  обрання, притягнення до відповідальності та звільнення; 2) 

недоторканністю та  імунітетом судді; 3) незмінюваністю судді; 4) порядком 

здійснення  судочинства, визначеним процесуальним законом, таємницею 

ухвалення  судового рішення; 5) забороною втручання у здійснення 

правосуддя;  6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді; 7) окремим 

порядком  фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, 

установленим  законом; 8) належним матеріальним та соціальним 

забезпеченням судді;  9) функціонуванням органів суддівського 

самоврядування; 10) визначеними  законом засобами забезпечення особистої 

безпеки судді, членів його сім’ї,  майна, а також іншими засобами їх 

правового захисту; 11) правом судді на  відставку [133].  

В.М. Щерба зазначає, що присяжного стосуються далеко не всі з них.  

Незалежність присяжного, на його думку, може бути гарантовано особливим 

порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та 

звільнення; недоторканністю та імунітетом присяжного; незмінюваністю 

присяжного; порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним 

законом, таємницею ухвалення судового рішення; забороною втручання у 

здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду чи  судді; 

окремим порядком фінансування; визначеними законом засобами 

забезпечення особистої безпеки присяжного, членів його сім’ї, майна, а 

також іншими засобами їх правового захисту тощо [189, c. 95].  

Гарантії недоторканості декларуються у зазначеному вище законі.  Так, 

зі змісту статті випливає, що присяжний не може бути без згоди Верховної  

Ради України затриманий чи заарештований до винесення судом  

обвинувального вироку.  Якщо присяжний затриманий за підозрою у 

вчиненні діяння, наголошує В.М. Щерба, за яке  встановлена кримінальна чи 

адміністративна відповідальність, повинен бути  негайно звільнений після 

з’ясування його особи. Присяжний не може бути  підданий приводу чи 

примусово доставлений до будь-якого органу чи установи,  крім суду.  

Присяжному може бути повідомлено про підозру у вчиненні  кримінального 
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правопорушення лише Генеральним прокурором України або  його 

заступником.  Проникнення в житло або інше володіння присяжного чи його 

службове  приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там 

огляду,  обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, 

особистий обшук присяжного, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, 

речей і документів  можуть провадитися лише за судовим рішенням [189, 

c. 97].  

За шкоду, завдану судом, зазначає В.М. Щерба, відповідає держава на 

підставах та в порядку, встановлених законом. Відсторонення судді від 

посади у зв’язку з притягненням до кримінальної  відповідальності 

здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів  України на підставі 

вмотивованого клопотання Генерального прокурора  України [189, c. 97].  

Водночас, Т.С. Нешик зазначає, що є сумнівним можливість та правомірність 

звернення Генерального прокурора України до Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України з клопотанням про відсторонення присяжного як судді від 

посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, а 

відповідно, і прийняття Комісією рішення за результатами розгляду такого 

клопотання, оскільки, відповідно до пункту двадцять третього частини 

першої статті 3 КПК України та частини третьої статті 62 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», присяжний за своїм статусом є суддею та 

на нього мають поширюватися гарантії незалежності та недоторканності 

судді [95, с. 236].  

Т.С. Нешик та В.М. Щерба вважають, що період виконання присяжним 

обов’язку зі здійснення правосуддя можна тлумачити, як нетривалий 

проміжок часу упродовж однієї доби з моменту відкриття до моменту 

закриття судового засідання, що зрештою не може призвести до виникнення 

такої неоднозначної ситуації та певних труднощів, адже після закриття 

судового засідання гарантії недоторканності судді на присяжного вже не 

поширюється. Однак, з іншого боку, враховуючи всі стадії й особливості 

судового розгляду кримінального провадження, не можна виключати 
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можливість, що присяжний (група присяжних зі складу колегії під час 

розгляду одного кримінального провадження) вчинить (вчинять) кримінальне 

правопорушення після виходу складу суду до нарадчої кімнати для 

ухвалення вироку до моменту його проголошення [95, с. 236; 189, c. 97].  

Щодо забезпечення безпеки присяжних, в Україні, В.М. Щерба 

стверджує, що  поки немає широкої практики суду присяжних, то і випадків 

замаху на безпеку присяжних не було [189, c. 97].  

Водночас, слід пам’ятати, що категорії справ, які розглядаються судом 

присяжних є особливо тяжкі злочини. Однак, як доречно зазначає С. Теслов, 

поширеною причиною відмови громадян від участі в суді присяжних є страх, 

пов’язаний з виконанням таких функцій та, на їх думку, неминучість помсти 

за невигідний певному колу осіб результат судового розгляду [89].  

В.М. Щерба зазначає, що хоча в законі прописана заборона будь-якій із 

сторін намагатися певним чином впливати на присяжних, однак вони 

фактично не діють в Україні, особливо не діє захист від корупційного впливу 

[189, c. 97].  

Оскільки загальновизнаним фактом є непоодинока залежність 

українських суддів, наголошують А.В. Грубінко, Н.М. Ярчук то сумніви в 

незалежності усіх присяжних є закономірними. Психологічний тиск, який 

чинитиметься на присяжних під час судового процесу, де вирішуватиметься 

доля людини, надзвичайно високий, і його не можуть витримати всі 

професійні юристи, не кажучи вже про пересічних громадян [39, с. 14].  

Заходи захисту прав і законних інтересів присяжних визначені у Законі 

України  «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 

[121].  

Гарантії безпеки присяжних визначаються і у Законах інших країн. 

Наприклад, у Законі Республіки Казахстан «Про присяжних засідателей» 

визначено, що на присяжного засідателя в період здійснення ним обов'язків у 

суді поширюються гарантії незалежності суддів, встановлені законами. 

Незалежність присяжного засідателя при виконанні ним обов'язків у суді 
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забезпечується: 1) передбаченої законом процедури здійснення правосуддя; 

2) забороною під загрозою відповідальності чийого б то не було втручання в 

діяльність присяжного засідателя за участі в здійсненні правосуддя. 

Присяжний засідатель, члени його сім'ї та їх майно перебувають під захистом 

держави. Орган, що веде кримінальний процес, зобов'язаний вжити 

необхідних заходів щодо забезпечення безпеки присяжного засідателя, членів 

його сім'ї, збереження належного їм майна, якщо від присяжного засідателя, 

виконуючого обов'язки в суді, надійде відповідна заява, а також у випадках, 

коли будуть виявлені інші свідоцтва загрози безпеки зазначених осіб або 

збереження їх майна [28]. 

Важливим елементом безпеки присяжних є особиста охорона, охорона їх 

житла і майна.  В разі встановлення даних, що свідчать про реальну 

небезпеку посягання на осіб, що підлягають захисту, вживаються заходи 

щодо особистої охорони  працівників суду і правоохоронних органів та їх 

близьких родичів їх житла і  майна. У разі необхідності житло і майно осіб, 

взятих під захист, за рахунок  коштів місцевого бюджету обладнуються 

засобами протипожежної і охоронної сигналізації, замінюються номери їх 

квартирних телефонів і державні номерні знаки належних їм транспортних 

засобів. Можуть також застосовуватися  оперативно-технічні засоби 

відповідно до Закону України «Про оперативно- розшукову діяльність» [121].  

Стаття 7 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» передбачає можливість видачі присяжним зброї, 

засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку. Так, залежно від 

ступеня загрози для життя і здоров’я працівнику суду або  правоохоронного 

органу та його близьким родичам з дотриманням вимог  чинного 

законодавства можуть видаватися зброя, спеціальні засоби  індивідуального 

захисту і сповіщення про небезпеку [121].  

Статті 8-10  Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» визначають наступні заходи. В разі загрози 

вчинення насильства або інших протиправних дій щодо осіб, взятих під 
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захист, за письмовими заявами або згодою цих осіб може  проводитися 

прослуховування телефонних та інших переговорів. У ході прослуховування 

переговорів осіб, взятих під захист, може застосовуватися звукозапис. У разі 

необхідності працівник суду або правоохоронного органу, його неповнолітні 

діти та інші близькі родичі можуть бути за їх згодою тимчасово  розміщені у 

місцях, що гарантують їх безпеку, в тому числі в дошкільних  виховних 

закладах або установах органів соціального захисту населення України. 

Забезпечення конфіденційності даних про об’єкти захисту здійснюється за 

рішенням органів, що забезпечують безпеку, прийнятим відповідно до їх 

компетенції, може бути накладено тимчасову або постійну заборону на 

видачу відомостей про місце проживання осіб, взятих під захист, та інших 

відомостей про них адресними бюро, паспортними службами, підрозділами 

Державтоінспекції, довідковими службами АТС та іншими офіційними  

інформаційно-довідковими службами. В окремих випадках вищезазначені 

відомості можуть вилучатися в порядку, встановленому законодавством 

[121]. 

Переведення присяжних на іншу роботу, направлення на навчання, 

заміна документів тощо проводиться за клопотанням або за згодою осіб, 

взятих під захист, якщо їх безпека не може бути забезпечена іншими 

заходами, вони тимчасово або постійно  переводяться на іншу роботу, 

направляються на навчання, переселяються в  інше місце проживання, 

можуть бути змінені їх зовнішність, анкетні дані з  видачею відповідних 

особистих документів. Зазначені заходи повинні  здійснюватися без будь-

якого ущемлення житлових, трудових, пенсійних та інших прав осіб, взятих 

під захист. При тимчасовому переселенні в інше місце  проживання жила 

площа за постійним місцем проживання підлягає бронюванню [121].   

Ці заходи можуть бути застосовані до присяжного за обґрунтованим 

клопотанням присяжного і після закінчення виконання цих обов’язків.  

Також, однією з гарантій прав присяжних є обов’язок головуючого  

роз’яснити права присяжним, а також умови їх участі в судовому  розгляді (ч. 
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2 ст. 387 КПК); надати допомогу присяжним у складенні судового рішення у 

випадку,  коли серед більшості складу суду, яка ухвалила рішення, відсутні 

професійні  судді (ч. 5 ст. 391 КПК). «Допомога головуючого має полягати у 

наданні юридичних роз’яснень з  приводу оформлення рішення» [81, с. 299; 

189].  

Матеріально-правові гарантії закріплені у ст. 68 Закону України «Про  

судоустрій та статус суддів». Так, у цієї статті вказано, що присяжним за час 

виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована 

виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично 

відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою 

адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і 

наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати 

здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення 

правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації 

України за рахунок коштів Державного бюджету України [133].  

Дане питання деталізується Наказом  Державної судової адміністрації 

України «Про затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування 

витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і 

присяжним за час виконання ними обов’язків у суді» від 05.10.2016. N. 198  

[124]. Так, згідно цього документу до фактично відпрацьованого часу 

належить:  ознайомлення присяжного з матеріалами судової справи, в якій 

він бере участь як присяжний;  участь присяжного в судовому засіданні;  

перебування присяжного в нарадчій кімнаті;  час очікування присяжним 

початку судового засідання, який визначено в процесуальному документі, у 

разі зміщення графіку засідань у суді (з часу, визначеного у процесуальному 

документі, до фактичного початку судового засідання). Базовою одиницею 

для нарахування винагороди присяжному є кількість відпрацьованих годин. 

У разі, якщо присяжним для виконання обов'язків витрачено менше години, 

цей час зараховується як одна година. 
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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. До заяви присяжний 

додає копії паспорта громадянина України та облікової картки платника 

податків. Перерахування коштів здійснюється на відкритий банком рахунок, 

вказаний у заяві 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 за формою, 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. Суд 

щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, надає 

відповідному територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України узагальнену інформацію щодо розгляду справ за участю присяжних, 

у якій вказує номер справи, прізвище, ім'я, по батькові присяжного із 

зазначенням фактично відпрацьованого присяжним часу. Територіальне 

управління Державної судової адміністрації України протягом п'яти робочих 

днів після отримання від суду підтвердження виконання присяжним 

обов'язків у суді здійснює перерахування коштів на користь присяжного 

через відповідні органи Державної казначейської служби України в разі 

наявності кошторисних призначень та відкритих асигнувань з відрахуванням 

податків і зборів відповідно до законодавства. Відшкодування витрат на 

проїзд і наймання житла, виплата добових присяжному провадяться 

відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації 
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України в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України 

для відряджень у межах України [124]. 

Згідно з ч. 2 ст. 68 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», За 

присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної 

роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання 

присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. 

Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його 

згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається. Цікавою є 

пропозиція Т.C. Нешик, який зазначає, що оскільки  присяжні на час 

виконання ними обов’язку зі здійснення правосуддя фактично  

прирівнюються до суддів, то відповідно й оплата їх праці має бути  

прирівняною до оплати праці суддів місцевих загальних судів, а прирівняний  

чинним законодавством України розмір їх винагороди до прожиткового  

мінімуму для працездатної особи фактично дискредитує їх роботу та функції 

у  здійсненні правосуддя [95, с. 239]. Цей науковець пропонує також 

розглянути можливості виплати присяжним винагороди з інших джерел 

фінансування для економії бюджетних коштів, наприклад, з  коштів 

роботодавців [95, с. 239].  

На присяжних відповідно до ч. 3 статті 68 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів»  поширюються гарантії незалежності і 

недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними 

обов’язків із здійснення правосуддя.  До таких гарантій присяжного 

В.М. Щерба також відносить кримінальну та  адміністративну 

відповідальність осіб за дії, що перешкоджають діяльності  присяжного.  За 

прояв неповаги до присяжного, а також за перешкоджання посадовою  

особою під будь-яким приводом явці до суду присяжного настає  

адміністративна відповідальність (ст. 185–3, 185–5 КУпАП).  Кримінальна 

відповідальність настає, зазначає цей вчений, за втручання в будь-якій формі 

у  діяльність присяжного з метою перешкодити виконанню ним обов’язків 

або  добитися винесення неправосудного рішення, а також за погрозу 
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вбивством,  насильством або знищенням майна присяжного, умисне 

знищення або  пошкодження його майна, вбивство або замах на вбивство 

присяжного у  зв’язку з діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя 

(ст.ст. 376–379 КК  України).  Все це означає, вважає В.М Щерба, що 

присяжний у своїй діяльності щодо здійснення  правосуддя є незалежними 

від будь-якого незаконного впливу, тиску або  втручання. Він здійснює 

правосуддя на основі Конституції і законів України,  керуючись при цьому 

принципом верховенства права. Втручання в діяльність  присяжного щодо 

здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою  відповідальність, 

установлену законом [189]. Проте, як слушно зазначає В.М. Щерба, дієвого 

механізму реалізації цих  гарантій в Україні поки що немає. 

У проєкті Закону України «Про суд присяжних» у статті 29 визначено 

гарантії діяльності присяжних, які в більшій мірі повторюють положення 

чинного законодавства. Так, за присяжними на час виконання ними 

обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та 

пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді 

зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з 

роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним 

обов’язків у суді  заборонено. На присяжних на час виконання ними 

обов’язків із здійснення правосуддя поширюються гарантії незалежності і 

недоторканності суддів, установлені законом. За обґрунтованим клопотанням 

присяжного заходи безпеки щодо нього можуть бути застосовані і після 

закінчення виконання цих обов’язків.  Після завершення формування Лави 

присяжних і обрання запасних присяжних ті кандидати у присяжні, які не 

взяли участі в доборі чи які були відведені сторонами, отримують від суду 

документи, якими підтверджується їх перебування в суді для залучення у 

відборі до Лави присяжних. Доповнює цей перелік стаття 30 проєкту, у якій 

визначається, що присяжним за час виконання ними обов’язків у суді 

виплачується грошова винагорода, розрахована з посадового окладу судді 

місцевого суду з урахуванням подобового фактично відпрацьованого часу в 
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порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. 

Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також 

виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів 

Державного бюджету України територіальними управліннями Державної 

судової адміністрації України [137]. 

Таким чином можна визначити такі групи гарантій діяльності 

присяжного: 1) кадрові гарантії; 2) гарантії інформаційного супроводження 

діяльності; 3) безпекові гарантії; 4) гарантії матеріального забезпечення. 

Адміністративно-правові гарантії діяльності присяжних можна 

визначити 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 і обґрунтованого рішення у справі. 

Наступним структурним елементом правового статусу присяжного є  

відповідальність присяжного. Вона може бути кримінальною та цивільно- 

правовою.  Якщо судом присяжних постановлено завідомо неправосудний 

вирок, зазначає В.М. Щерба, то присяжний підлягає притягненню до 

кримінальної відповідальності за ст. 375  КК України.  Цивільно-правова 

відповідальність присяжного може настати у тому  випадку, якщо у 

результаті постановлення судом присяжних завідомо  неправосудного вироку 

була засуджена невинна особа. Зі змісту ч. 3 ст. 1191  ЦК України можна 

дійти висновку, що держава, відшкодувавши цій особі  заподіяну шкоду, має 

право зворотної вимоги до присяжного у разі  встановлення у його діях 

складу злочину за обвинувальним вироком, що набрав  законної сили.  Однак 

на даний час є дискусійним питання про те, чи можуть бути  суб’єктом 

злочину, передбаченого ст. 375 КК України присяжні [186, с. 140]. 

У пояснювальній записці до проєкту Закону «Про засади державної 

антикорупційної політики на 2020—2024 роки» № 4135 від 21.09.2020 
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зазначено, що громадяни та підприємці однією з найважливіших проблем в 

Україні вважають  корупцію у судовій сфері [114].   

Крім того у березні – квітні 2020 року Національним агентством за 

фінансової підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу в 

Україні (EUACI) було організовано проведення ґрунтовного дослідження 

«Корупція в Україні 2020: розуміння, сприйняття, поширеність», яке 

включало в себе опитування населення, представників бізнесу та експертів 

(загалом 3707 інтерв’ю). Результати цього наразі найбільш актуального 

дослідження у цій сфері було покладено в основу розробленого 

Національним агентством проекту Антикорупційної стратегії на 2020–2024 

роки. За результатами цього дослідження було, зокрема, виявлено, що і 

громадяни, і експерти, і бізнес сприймають суди другою за рівнем 

корумпованості інституцією в державі [140].  

Високий рівень корумпованості судів негативно впливає на довіру 

громадян до них. Ще Концепція вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів 

визначила суд присяжних як напрям зниження корумпованості судів та 

підвищення  рівня довіри суспільства до судочинства [127]. Тому на наш 

погляд, присяжні як суб’єкти, що беруть безпосередню участь у здійсненні 

правосуддя, хоча і вирішують  у  своєму  вердикті  лише питання  

юридичного факту, повинні бути доброчесними.  

Конституція України визначає основні засади інституту присяжних в 

Україні, а саме : «народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя 

через присяжних; у визначених законом випадках правосуддя здійснюється 

за участю присяжних; судочинство провадиться суддею одноособово, 

колегією суддів чи судом присяжних» (ст. ст. 124, 127, 129). Основним 

законом, що реалізує зазначені положення конституції є Закон України «Про 

судоустрій та статус суддів», глава 3 якого присвячена визначенню 

правового статусу присяжного [133].  
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Обов’язки присяжних визначено пунктами 1, 2, 4-6 частини сьомої 

статті 56 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», проте пункт 7, 

що передбачає обов’язок присяжних  подавати декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

до цього переліку не включено. Водночас це компенсується більш загальною 

нормою, визначеною у п. 6, що закріплює обов’язок присяжних виконувати 

вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері 

запобігання корупції [133]. 

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 суд [123]. На присяжних розповсюджується обов’язок у 

порядку і строки визначені Розділом 7 (ст.ст.45-52) вказаного Закону подати 

електронну декларацію. У разі якщо протягом року особа брала участь у 

розгляді справ в суді як присяжний вона повинна подати декларацію шляхом 

заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 

рік за формою, що визначається НАЗК. 

Реалії сьогодення свідчать, що у сфері правового регулювання та 

реалізації обов’язку подання декларацій присяжними є проблеми. Наприклад, 

у 2019 році тільки в Харківській області мережа антикорупційних центрів 

виявила 50 фактів не подання присяжними декларацій за 2018 рік, про що 

направила лист до Національного агентства з питань запобігання корупції 

(НАЗК) [23].  

За 2019 та 2020 роки кількість справ про притягнення до 

адміністративної відповідальності збільшується, проте НАЗК не веде облік 

осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за порушення вимог 

фінансового контролю. Така аналітико-інформаційна робота ведеться 

фрагментарно, проте її результати свідчать про масштаби проблеми. Так, за 

даними НАЗК тільки за квітень 2021 року до Реєстру корупціонерів внесено 

520 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n492


116 

правопорушення (126 кримінальної та 394 адміністративної 

відповідальності), серед яких 20 – присяжні [192]. На наш погляд, ситуація, 

що склалася у сфері забезпечення дотримання вимог фінансового контролю 

щодо присяжних потребує аналізу з метою виявлення причин та умов, що їй 

сприяють, а також напрямів зниження рівня реалізації корупційних ризиків у 

діяльності присяжних.  

На сьогодні 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, вчиняють особою вперше. Проте є і виключення. 

Наприклад, у Постанові Ленінського районного суду м. Полтава від 

14.03.2019 року, було виявлено та зафіксовано факт несвоєчасного подання 

особою, що виконувала функції присяжного Ленінського районного суду 

м. Полтави у 2017 та 2018 роках. Проте не дивлячись на такі факти було 

застосовано мінімальний розмір штрафу [111].  

Доказами у справах про притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю присяжними є 

протокол про адміністративне правопорушення; рішенням міської ради про 

затвердження списку присяжних районного суду;  довідки про виконання 

обов`язків присяжних районного суду за відповідні роки;  табелі обліку 

робочого часу та довідки про виконання присяжними обов`язків у районному 

суді, що надаються Територіальним управлінням Державної судової 

адміністрації України в області у конкретній  судовій справі; довідкою про 

доходи особи , наданої Територіальним управлінням Державної судової 

адміністрації України в області; результати пошуку в Єдиному державному 
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реєстрі декларацій на офіційному сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції; поясненнями правопорушника [108; 109; 110].  

До обставин, що пом’якшують відповідальність присяжних, які вчинили 

правопорушення відповідальність за яке передбачена статтею 172-6 КУпАП, 

відповідно до ст. 34 КУпАП, суд відносить визнання порушником своєї вини, 

щире каяття, перше притягнення до адміністративної відповідальності, його 

майновий стан. 

Як правило суди беруть до уваги зазначені пом’якшуючі обставини і 

накладають штраф у розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (850 грн.) та судовий збір в середньому до 500 грн. Самі ж 

виплати за виконання функцій присяжного складають до 1000 грн. на місяць, 

як наприклад засвідчено у Постанові Баглійського районного суду 

м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 11 травня 2021 року у 

справі № 207/1183/21, а саме 693,39 грн, а штраф разом із судовим збором 

правопорушниця сплатила на суму 1304 грн [114].  

Таким чином, через не по інформованість та відсутність відповідного 

інструктажу громадянина, що проявив активну громадянську позицію 

взявши участь у правосудді як присяжний, відриваючись від своїх 

професійних занять, в результаті отримав статус правопорушника, втратив 

кошти та був внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані із корупцією правопорушення, що тягне негативні 

наслідки для його життя. Тому пропонуємо активізувати проведення 

методичної та інформаційної роботи НАЗК, державними судовими 

адміністраціями, судами, органами місцевого самоврядування  із 

присяжними для роз’яснення та надання їм допомоги щодо заповнення та 

вчасного подання  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. 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.  

2. 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 
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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.  

3. 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.  
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РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ В 

СУДОЧИНСТВІ 

 

3.1 Міжнародні засади та іноземний досвід функціонування суду 

присяжних 

 

Історія становлення суду присяжних в Україні свідчить, що воно 

відбувалось з урахуванням іноземного досвіду в цій сфері та під впливом 

загальних тенденцій демократизації, гласності судочинства та принципу 

безпосередньої участі громадян у здійсненні правосуддя.  

Мають свої переваги та недоліки щодо встановлення об’єктивної істини 

суди присяжних і у інших країнах. Так, сильна судова влада у Франції, 

Іспанії, Італії та Німеччині зазвичай була затятою противницею народної 

участі в процесі, оскільки судді в цих країнах розглядали своє завдання як 

наукове, виконання якої вимагало глибоких правових знань, що було за 

межами можливостей простого представника народу [30, c. 73]. Водночас, 

слід наголосити на тому, що зміст інституту присяжних і полягає саме в 

тому, щоб громадяни, які не знають норм права адже для цього є професійні 

судді, проте наділені певним життєвим досвідом та відчуттям 

справедливості,  вирішували питання факту вчинення особою діяння, яке їй 

інкримінується, та рівень його суспільної небезпеки.  

Як свідчать результати аналітичного дослідження у сукупності рівень 

об’єктивності та справедливості винесених рішень судом із залученням 

присяжних є набагато вищим, що доведено багаторічною практикою 

діяльності суду присяжних в таких країнах як Англії і Уельсі, США, Канаді, 

Швеції, Бельгії, Данії, Норвегії, Австрії, Франції, Болгарії, Польщі, Естонії, 

Хорватії, Литви, Чехії та інших. Форми реалізації самої ідеї суду присяжних 

в цих країнах різна. Так, сучасні суди присяжних кваліфікують: із 

роздільними колегіями в Англії та Уельсі, США, Канаді, Австралії, Новій 

Зеландії, Гонконзі, Швеції, Росії; із роздільно-спільною колегією, коли після 
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винесення присяжними вердикту остаточне рішення приймається спільно з 

професійними суддями в  Бельгії, Данії, Австрії, Норвегії, Німеччині, Італії, 

Франції, Греції [113; 184]. Водночас, у цих країнах підхід до розуміння 

правової природи статусу присяжного як реалізація його публічного права чи 

обов’язку громадянина різниться. Не спостерігається єдності позицій і 

вітчизняних теоретиків та практиків щодо правової природи статусу  

присяжного та кандидата у присяжні, кола прав та обов’язків присяжних, 

функцій суду присяжних тощо.   

Нині світовій юридичній практиці, повідомляє В.М. Щерба відомі дві 

основні моделі суду присяжних. Першу називають європейською, 

континетальною або французькою, а другу англо-американською, 

класичною. У європейській моделі, зазначає В.М. Щерба, народні засідателі, 

що називаються шеффени досліджують всі матеріали справи і спільно з 

суддями вирішують питання винуватості підсудного, а також покарання. 

Навпаки англо-американська модель передбачає, що колегія присяжних 

самостійно, у відсутність судді, виносить вердикт про винуватість чи 

невинуватість підсудного, який після його проголошення отримує законну 

силу і є обов’язковим для судді. У цій моделі присяжні вирішують тільки 

питання винуватості підсудного [188; c. 144]. 

Суду  присяжних у формі juri, зазначає С. Москаленко, є можливістю 

для демократичного суспільства формувати демократичне судочинство. Таке 

стає можливим лише за умови можливості народу самостійно ухвалювати 

рішення, базуючись на  принципі верховенства права [90, с. 140].  

На початку ХХІ століття, вважає А.А Солодков, суд присяжних 

залишаючись провідною формою участі представників народу у здійсненні 

правосуддя був запроваджений у різних формах  законодавством багатьох 

країн світу, які мають як сталі традиції організації і функціонування суду 

присяжних (Великобританія, Сполучені Штати Америки, Франція), так і такі, 

які нещодавно розпочали процес впровадження цієї процесуальної форми в 
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національне кримінальне судочинство (Україна, Грузія, Казахстан, РФ, 

Іспанія, Венесуела та ін.) [159, c. 12].  

Так, на наш погляд, цікавим для України є досвід Грузії щодо 

запровадження суду присяжних. У Грузії суд присяжних класичної моделі 

було запроваджено з 2010 року здебільшого для більш справедливого 

судового розгляду, підвищення рівня довіри суспільства до судової влади та 

збільшення частки виправдувальних вироків, які на той час складали менше 

1%, як зазначають фахівці. З того часу інститут присяжних поступово 

розширювався у його територіальній та предметній юрисдикції. З моменту 

запровадження присяжні в Грузії розглянули 50 кримінальних справ 

стосовно 63 обвинувачених, з них – щодо 45 обвинувачених було ухвалено 

обвинувальні вироки, а щодо 18 обвинувачених – виправдувальні. При цьому 

жоден із вердиктів не було скасовано апеляційним судом [115].  

Правознавці постійно перебували у пошуку напрямів удосконалення 

роботи суду присяжних у Грузії, тому Парламент Грузії у лютому 2013 р. 

прийняв у першому читанні законопроект, у  якому було дозволено судам 

присяжних розглядати справи колишніх і діючих  чиновників. На думку 

правників, передання присяжним кримінальних справ, за якими  проходять 

представники колишнього керівництва країни, дозволить уникнути  

обвинувачень у політичних репресіях [116].   

Проте проблеми реалізації інституту суду присяжних у Грузії 

залишаються і на організаційному рівні. Так, досвід реалізації процедури 

відбору присяжних в Грузії свідчить, що  це забирає багато часу і ресурсів; 

потребує додаткової підготовки суддів, адвокатів та прокурорів до роботи з 

присяжними; необхідності створення і проведення тематичних 

інформаційних кампаній для суспільства направлених на підвищення 

обізнаності громадян про роль присяжного при здійсненні правосуддя. Для 

популяризації серед громадян суду присяжних та залучення їх до участі у 

правосудді було створено спеціальний фільм та серії інформаційних роликів, 

які демонструвалися на грузинському телебаченні у форматі соціальної 
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реклами, для заохочення населення брати участь у відборі до суду присяжних 

та кращого розуміння ними його важливості [115]. 

На думку В.М. Щерби,  Україні варто врахувати досвід Грузії у категорії 

справ, які  будуть розглядати присяжні – щодо злочинів, вчинених колишнім  

керівництвом країни.  Кількісний склад суду присяжних в Грузії більший 

порівняно з Україною  і диференційований залежно від категорії злочинів. 

Так, відповідно ст. 27 КПК  Грузії суд присяжних засідателів складається з 12 

засідателів і 2 запасних 161  засідателів, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом. У складі суду  присяжних засідателів повинно бути не менше 

шести засідателів у справах про  злочини, що відносяться до категорії менш 

тяжких, не менше восьми – по  справах про злочини, що належать до 

категорії тяжких, не менше десяти –  у справах про злочини, що відносяться 

до категорії особливо тяжких [169; 189, c. 161].   

Важливим аспектом забезпечення судової системи присяжними є 

гарантії їх діяльності, які мають у Грузії не лише присяжні засідателі, але й  

кандидати у засідателі. Відповідно до ст. 28 КПК Грузії присяжний 

засідатель і  кандидат у засідателі вправі своєчасно отримати від держави 

відшкодування  всіх витрат, безпосередньо пов’язаних з виконанням ними 

своїх обов’язків. За  публічним службовцем та особою, яка працює в 

організації, яка фінансується  з державного бюджету, в період участі в 

судовому процесі в якості присяжного  засідателя зберігаються місце роботи 

і заробітна плата. Суд зобов’язаний  в індивідуальному порядку враховувати 

законні інтереси присяжного  засідателя. Для  перебування у суді присяжних 

та належного здійснення своїх обов'язків забезпечені зручні умови - 

просторий зал судового засідання з 12 кріслами; кімната для нарад, кімната 

для відпочинку та прийняття їжі тощо. Присяжним відшкодовують проїзд, 

добові та інші витрати [169]. На думку В.М. Щерби такі гарантії слід 

поширити і на кандидатів у  присяжні в Україні [189, c. 161].   

Наразі в Україні активізувалась законотворча робота щодо 

запровадження «класичного» суду присяжних для розгляду кримінальних 



124 

справ, адже існуюча модель участі громадян у здійсненні правосуддя не є 

судом присяжних, як це визначено положеннями статті 124 Конституції 

України, а досі залишається успадкованою з радянських часів моделлю 

участі народних засідателів при розгляді обмеженої категорії цивільних і 

кримінальних справ. У зв’язку із чим вивчення досвіду Грузії щодо вимог до 

присяжних та порядку формування суду присяжних є важливою складовою 

такого пошуку. Обираються кандидати у присяжні з Національного реєстру 

виборців шляхом випадкової вибірки з осіб віком від 18 до 70 років, що 

проживають у місцевості, на яку поширюється юрисдикція суду. Членом 

журі присяжних не може бути чиновник, прокурор, слідчий, адвокат, 

поліцейський, військовий.  З усіх відібраних кандидатів для участі у 

конкретній судовій справі обираються 12 основних присяжних та 2 запасних 

[115].  

Вимоги, що висуваються до присяжних  засідателів закріплені у ст. 

29 КПК Грузії, а саме особа може брати участь у судовому процесі в якості 

присяжного  засідателя, якщо: а) вона зафіксована в базі даних Цивільного 

реєстру Грузії як  особа старше 18 років; б) володіє мовою кримінального 

процесу; в) проживає  на території, підвідомчій суду, в якому ведеться 

процес; г) фізичні або психічні  можливості її необмежені, так що можуть 

служити перешкодою у виконанні  обов’язків присяжного засідателя. 

Допускати особу до участі в судовому  процесі в якості присяжного з 18 

річного віку вважаємо за недоцільне, оскільки  в таку віці особа ще немає 

життєвого досвіду достатнього для прийняття  правильного та об’єктивного 

рішення. Водночас це дає підстави для перегляду  положення про те, що 

присяжними в Україні можуть бути особи виключно з 30  річного віку [169].  

Стаття 30 КПК Грузії «Несумісність» визначає, що особа не може брати  

участь у кримінальному процесі в якості присяжного засідателя при 

наявності  будь-якого з установлених цим Кодексом підстав для відводу 

присяжного  засідателя або (і), якщо: а) вона є державно-політичною 

службовою особою; б)  вона є слідчим; в) вона є поліцейським; г) вона 
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рахується у Збройних Силах  Грузії; д) вона є священнослужителем; е) вона є 

учасником кримінального  процесу по вказаній справі; ж) вона є 

обвинуваченою; з) вона є особою, на яку  накладено адміністративне 

стягнення за вживання наркотичних засобів в  невеликих кількостях; і) її 

участь у справі в якості присяжного засідателя була б  явно несправедливою 

у зв’язку з висловленими нею поглядами та  міркуваннями або особистим 

досвідом; к) вона є психологом; л) вона є  психіатром; м) вона є юристом. 

Заслуговують на увагу та потребують  запозичення положення про те, що 

особа не може брати участь у  кримінальному процесі в якості присяжного 

якщо вона є учасником процесу по  вказаній справі, на неї накладено 

адміністративне стягнення за вживання  наркотичних засобів в невеликих 

кількостях, або вона належить до  священнослужителів [115]. Кандидат у 

присяжні в Грузії  вправі заявити відмову від виконання обов’язків 

присяжного засідателя: якщо  вона протягом останнього року вже була 

присяжним засідателем; якщо вона  виконує роботу, підміна якої спричинить 

значну шкоду; за станом здоров’я;  якщо вона протягом тривалого часу 

знаходиться за межами або виїжджає за  межі Грузії; якщо їй понад 70 років 

[115]. Цікавим є той факт, виявляє В.М. Щерба, що особа, яка досягла  70 

річного віку вправі заявити відмову від виконання вказаних обов’язків.  

Тобто таку особу не усувають примусово від виконання обов’язків 

присяжного  засідателя.  У ст. 226 КПК Грузії закріплено важливе положення 

про те, що справа  може бути розглянута без участі присяжних, якщо може 

виникнути загроза їх  життю. Крім того, у цій статті міститься важливе 

правило про те, що склад суду  присяжних повинен забезпечувати його 

незалежність та неупередженість [189, с. 162; 115].  

У разі неможливості забезпечити справедливий і об’єктивний розгляд 

справи з  урахуванням його інтенсивного висвітлення засобами масової 

інформації, зазначає В.М. Щерба, або  ставлення до нього населення 

конкретної території суд, що розглядає справу,  має право з відома Голови 

Верховного Суду Грузії постановити перенесення  суду присяжних 
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засідателів в суд, що територіально знаходиться в іншому  місці [189, с. 162]. 

Вважаємо слід підтримати В.М. Щербу щодо пропозиції врахувати під час 

побудови української моделі  суду присяжних цей досвід врегулювання 

відносин із залученням ЗМІ.   

Стосовно прав та обов’язків присяжних в Україні та присяжних  

засідателів в Грузії, В.М. Щерба відмічає, що більшість положень загалом 

співпадає,  однак у ст. 236 КПК Грузії є обов’язок присяжного засідателя, 

який відсутній в  українському кримінальному процесуальному 

законодавстві. Це обов’язок не  порушувати порядок у суді і виконувати 

відповідні вказівки головуючого.  Безумовно такі вказівки мають бути 

правомірними [189, c. 162].  У ст. 238 КПК Грузії наголошено, що до 

винесення вердикту присяжним  засідателям не повинно бути відомо про те, 

чи притягувався обвинувачений  раніше до кримінальної чи адміністративної 

відповідальності, або про  судимості обвинуваченого (якщо це не є однією з 

кваліфікуючих ознак  пред’явлення обвинувачення або (і) не націлене на 

перевірку надійності  показань обвинуваченого), а також про будь-які інші 

докази, не пов’язані з  доказуванням вини. На думку В.М. Щерби, це 

положення не дає у повній мірі  дослідити особу підсудного, оскільки особа 

може мати низку знятих чи  погашених судимостей, вчиняти нові однорідні 

чи тотожні злочини, однак  красномовно переконувати присяжних у своїй 

невинуватості [115].  

Досвід організаційно-правового забезпечення інституту присяжних та 

суду присяжних в Грузії насичений певними суперечностями, проте має вже і 

свої позитивні напрацювання, тому його варто врахувати при удосконаленні 

вітчизняного механізму організаційно-правового забезпечення діяльності 

присяжних, а саме щодо  збільшення кількісного складу суду присяжних; 

створенні відповідних умов їх роботи у судах; поширення гарантій  

присяжних ще й на кандидатів у присяжні; заборони особи брати участь у  

кримінальному процесі в якості присяжного, якщо вона є учасником процесу 

по  вказаній справі, на неї накладено адміністративне стягнення за вчинення 
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адміністративного правопорушення протягом останнього календарного року, 

або якщо вона належить до  священнослужителів. 

Важливим для розгляду різних підходів до реалізації інститут 

присяжних є також досвід Республіки Казахстан. За Законом Республіки 

Казахстан «Про присяжних засідателях» присяжний засідатель це 

громадянин Республіки Казахстан, покликаний до участі в розгляді судом 

кримінальної справи в порядку, встановленому законом, і прийняв присягу, а  

кандидат у присяжні засідателі - громадянин Республіки Казахстан, 

включений до списків кандидатів у присяжні засідателі для подальшої участі 

у процедурі відбору присяжних засідателів відповідно до Кримінально-

процесуального кодексу Республіки Казахстан. Згідно статті 10 цього закону  

у списки кандидатів у присяжні засідателі не включаються особи: 1) які не 

досягли на момент складання списків присяжних засідателів віку двадцяти 

п'яти років; 2) мають непогашену чи не зняту судимість; 3) визнані судом 

недієздатними або обмежено дієздатними; 4) судді, прокурори, слідчі, 

адвокати, державні службовці та військовослужбовці, а також працівники 

правоохоронних органів; 5) перебувають на обліку в організаціях охорони 

здоров'я з приводу психічних, поведінкових розладів (захворювань), в тому 

числі пов'язаних з вживанням психоактивних речовин. Також не можливі 

обмеження на включення громадян у списки кандидатів у присяжні 

засідателі за мотивами походження, соціального, посадового і майнового 

стану, статі, раси, національності, мови, ставлення до релігії, переконань, 

місця проживання або з будь-яких інших обставин не допускаються. 

Водночас зі списків кандидатів у присяжні засідателі виключаються за їх 

письмовою заявою: 1) особи, які не володіють мовою, якою ведеться 

судочинство у кримінальній справі; 2) особи, які не здатні через свої фізичні 

або психічні вади виконувати обов'язки присяжних засідателів; 3) особи 

старше шістдесяти п'яти років; 4) священнослужителі.  

З метою забезпечення участі громадян Республіки Казахстан в процесі 

відбору присяжних засідателів місцевими виконавчими органами щорічно до 
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1 грудня року, що передує року, в якому буде проводитися відбір кандидатів 

у присяжні засідателі, складаються первинні, єдині і запасний списки 

кандидатів у присяжні засідателі. Місцеві виконавчі органи мають право 

запитувати у державних органів, організацій і громадян інформацію, 

необхідну для перевірки відповідності громадян вимогам до кандидатів у 

присяжні засідателі, встановленим статтею 10 Закону Республіки Казахстан 

«Про присяжних засідателях». Відповіді на запити місцевих виконавчих 

органів повинні бути спрямовані на їх адресу не пізніше трьох робочих днів з 

дня отримання. Списки кандидатів у присяжні засідателі складаються в 

алфавітному порядку. У списках зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік 

народження  і місце проживання кандидата в присяжні засідателі. Кількість 

громадян, що включаються в первинні, єдині і запасний списки кандидатів у 

присяжні засідателі, ґрунтується на кількості кандидатів у присяжні 

засідателі, щорічно яка подається головою відповідної обласної та 

прирівняного до нього суду. Подання голови відповідної обласної та 

прирівняного до нього суду повинно бути направлено до місцевого 

виконавчий орган області (міста республіканського значення, столиці) не 

пізніше 1 вересня року, що передує року, в якому буде проводитися відбір 

присяжних засідателів для участі в судовому розгляді за списками кандидатів 

в присяжні засідателі.  Місцевий виконавчий орган області (міста 

республіканського значення, столиці) щорічно, не пізніше триденного строку 

з дня отримання подання голови обласної та прирівняного до нього суду, 

визначає кількість кандидатів у присяжні засідателі від кожного району 

(міста обласного значення) і повідомляє місцеві виконавчі органи району 

(міста обласного значення) про кількість кандидатів у присяжні засідателі. 

У Законі Республіки Казахстан «Про присяжних засідателей» ретельно 

визначений порядок формування списку присяжних, на відміну від 

Українського законодавства. Цей порядок включає три етапи: складення 

первинного списку, формування запасного списку кандидатів; 3) формування 

основного списку кандидатів [28].  
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Для складання первинного списку кандидатів у присяжні засідателі 

місцевий виконавчий орган району (міста обласного значення):  

1) складає в місячний строк з дня одержання повідомлення про кількість 

кандидатів у присяжні засідателі від району попередній первинний список 

кандидатів у присяжні засідателі на основі списків виборців відповідного 

району (міста обласного значення) з числа постійно проживаючих в 

адміністративно-територіальній одиниці громадян шляхом виключення зі 

списків виборців осіб, які не відповідають вимогам до кандидатів у присяжні 

засідателі, встановленим статтею 10 цього Закону;  

2) протягом семиденного терміну з моменту закінчення складання 

попереднього первинного списку кандидатів у присяжні засідателі 

забезпечує громадянам можливість ознайомитися в приміщенні місцевого 

виконавчого органу з попередніми первинним списком кандидатів у 

присяжні засідателі, розглядає заяви про помилки та неточності в списку і 

вирішує питання про внесення в нього відповідних змін;  

3) проводить випадкову вибірку громадян з попереднього первинного 

списку кандидатів у присяжні засідателі в кількості, визначеній місцевим 

виконавчим органом відповідної області (міста республіканського значення, 

столиці), окремо по кожному району (місту обласного значення);  

4) за результатами випадкової вибірки становить первинний список 

кандидатів у присяжні засідателі, скріплює печаткою місцевого виконавчого 

органу та направляє його до місцевого виконавчий орган області (міста 

республіканського значення, столиці).  

Закон Казахстану також передбачає можливість оскарження дій 

місцевого виконавчого органу району (міста обласного значення), що 

порушують права громадян на участь в процедурах відбору для участі в 

кримінальному судочинстві як присяжного засідателя, в семиденний термін з 

моменту закінчення терміну ознайомлення громадян з попередніми 

первинним списком кандидатів у присяжні засідателі відповідно до 

законодавства Республіки Казахстан. Загальний строк проведення процедур, 
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не повинен перевищувати два місяці з дня одержання повідомлення про 

кількість кандидатів у присяжні засідателі від району [28].  

Процедура складання запасного списку кандидатів у присяжні засідателі 

включає наступні заходи. Для складання запасного списку кандидатів у 

присяжні засідателі місцевий виконавчий орган області:  

1) складає в місячний термін з дня отримання подання голови обласної 

та прирівняного до нього суду про кількість кандидатів у присяжні засідателі 

від числа громадян, які постійно проживають в обласному центрі (місті 

республіканського значення, столиці), попередній запасний список 

кандидатів у присяжні засідателі на основі списків виборців з числа 

громадян, які постійно проживають в обласному центрі або в іншому 

постійному місці знаходження суду відповідної області (міста 

республіканського значення, столиці), шляхом виключення з таких списків 

виборців осіб, які не відповідають вимогам до кандидатів у присяжні 

засідателі; 

2) протягом семиденного терміну з моменту закінчення складання 

попереднього запасного списку кандидатів у присяжні засідателі забезпечує 

громадянам можливість ознайомитися в приміщенні місцевого виконавчого 

органу з попередніми запасним списком кандидатів у присяжні засідателі, 

розглядає заяви про помилки та неточності в списку і вирішує питання про 

внесення в нього відповідних змін;  

3) проводить випадкову вибірку громадян з попереднього запасного 

списку кандидатів у присяжні засідателі в кількості, що дорівнює одній 

четвертій від кількості громадян, що включаються в єдиний список 

кандидатів у присяжні засідателі;  

4) за результатами випадкової вибірки становить запасний список 

кандидатів у присяжні засідателі, скріплює печаткою місцевого виконавчого 

органу області [28].  

Дії місцевого виконавчого органу області, що порушують права 

громадян на участь в процедурах відбору для участі в кримінальному 
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судочинстві в якості присяжних засідателів, можуть бути оскаржені в суді в 

семиденний термін з моменту закінчення терміну ознайомлення громадян з 

попередніми запасним списком кандидатів у присяжні. 

Стаття 8 Законі Республіки Казахстан «Про присяжних засідателей» 

визначає процедуру складання єдиного списку кандидатів у присяжні 

засідателів. Так місцевий виконавчий орган області (міста республіканського 

значення, столиці): 1) складає на основі первинних списків кандидатів у 

присяжні засідателі єдиний список кандидатів у присяжні засідателі; 2) 

спрямовує єдиний і запасний списки кандидатів у присяжні засідателі в 

відповідний обласний і прирівняний до нього суд. Ця процедура проводиться 

місцевим виконавчим органом області (міста республіканського значення, 

столиці) не пізніше ніж у тримісячний термін з дня отримання подання 

голови обласної та прирівняного до нього суду про кількість кандидатів у 

присяжні засідателі від області (міста республіканського значення, столиці) 

[28]. 

На наш погляд, така деталізація процедури формування списків 

присяжних є необхідною і в Україні, оскільки усуває проблеми 

організаційно-правового характеру, що виникають між органами публічної 

адміністрації у цій сфері.  

Також закон, аналізується визначає наступні права та обов’язки 

громадян Республіки Казахстан, що відповідають вимогам, що 

пред'являються до кандидатів у присяжні засідателі присяжних та кандидатів 

у присяжні: 1) громадянам Республіки Казахстан, відповідним вимогам, що 

пред'являються до кандидатів у присяжні засідателі, в порядку, 

встановленому Кримінально-процесуальним кодексом Республіки Казахстан 

і цим Законом, має бути забезпечено участь в кримінальному судочинстві; 2) 

громадяни мають право знайомитися зі списками кандидатів у присяжні 

засідателі в порядку, встановленому цим Законом;  3) громадяни зобов'язані 

надавати місцевим виконавчим органам на їх запит інформацію, необхідну 

для складання списків кандидатів у присяжні засідателі; 4) за ненадання 
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інформації, необхідної для складання списків кандидатів у присяжні 

засідателі, а також за надання невірної інформації громадяни несуть 

відповідальність, встановлену законом Республіки Казахстан;  5) громадяни, 

які отримали повідомлення про місце і час початку судового засідання, 

зобов'язані з'явитися до суду для участі в процедурі відбору присяжних 

засідателів; 6) неявка громадянина без поважних причин тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом Республіки Казахстан [28]. 

Стаття 13 Закону Республіки Казахстан «Про присяжних засідателей» 

визначає права, обов'язки присяжного засідателя та обмеження в діях, 

пов'язані з розглядом справи. Так, присяжний засідатель має право: 1) брати 

участь в дослідженні розглядаються в суді доказів з тим, щоб отримати 

можливість самостійно за своїм внутрішнім переконанням оцінити обставини 

справи і дати відповіді на питання, які будуть поставлені перед колегією 

присяжних засідателів; 2) ставити через головуючого питання учасникам 

процесу; 3) брати участь в огляді речових доказів, документів, у виробництві 

оглядів місцевості і приміщення, у всіх інших діях в судовому слідстві; 4) 

звертатися до головуючого за роз'ясненнями норм законодавства, а також 

змісту оголошених в судовому засіданні документів і по іншим незрозумілим 

для нього питань, що належать до справи; 5) робити письмові нотатки під час 

судового засідання [28].  

Водночас присяжний засідатель зобов'язаний: 1) дотримуватися порядку 

в судовому засіданні і підкорятися законним розпорядженням головуючого; 

2) бути в вказане судом час для виконання обов'язків присяжного засідателя, 

а також для продовження судового розгляду в разі, якщо оголошується 

перерва в судовому засіданні або слухання справи відкладається; 3) в разі 

неможливості з'явитися в суд заздалегідь сповістити головуючого про 

причини неявки [28].  

Присяжний засідатель не має права: 1) відлучатися із залу судового 

засідання під час слухання справи; 2) вступати в контакт під час слухання 

справи по справі з особами, що не входять до складу суду, без дозволу 
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головуючого; 3) збирати відомості в ході розгляду справи поза судовим 

засіданням; 4) розголошувати відомості про обставини, які стали йому відомі 

у зв'язку з його участю в закритому судовому засіданні, а також порушувати 

таємницю нарадчої кімнати. Невиконання присяжним засідателем обов'язків, 

а також недотримання обмежень, передбачених цією статтею, тягнуть за 

собою відповідальність, встановлену законом Республіки Казахстан, а також 

можливість відсторонення присяжного засідателя головуючим від подальшої 

участі в розгляді справи [28]. 

Одне з головних положень, що слід запозичити і для Українського 

законодавства є присяга присяжного, яка на наш погляд має універсальний 

характер. Так, згідно статті 14 Закону Республіки Казахстан «Про присяжних 

засідателей» присяжний має скласти таку присягу:  присягу такого змісту: 

«Приступаючи до виконання обов'язків присяжного засідателя, урочисто 

присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги всі 

розглянуті в суді докази, доводи, обставини справи, вирішувати справу за 

своїм внутрішнім переконанням і совісті, як личить вільному громадянину і 

справедливому людині». Присяжний засідатель підтверджує прийняття 

присяги проголошенням фрази «Я клянусь» [28]. 

У кожній країні формування інституту суду присяжних мало 

прихильників та противників, так само і в Іспанії суд  присяжних мав також 

як своїх прихильників так і противників.  В середині 80-х років ХХ століття 

відбулось значне реформування  судової галузі Іспанії, в т.ч. й суду 

присяжних. В парламенті пропонувались до  розгляду різні законопроекти 

щодо суду присяжних. Сьогодні суд присяжних в Іспанії формується з 9 

засідателів і 2 запасних. Головує в процесі професійний суддя-магістрат, 

який не має права голосу, але вирішальне питання про покарання. Однак все 

ж іспанський суд присяжних не можна назвати точною копією англійської 

моделі, адже в ньому присутні кілька рис, властивих судам, що складаються з 

професіоналів і представників народу. Деякі автори і зовсім говорять про 

іспанської моделі, що займає проміжне місце і не відноситься ні до однієї з 
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класичних форм До таких особливостям класично відносять обов'язок 

присяжних мотивувати вердикт - чому нижче буде приділено окрему увагу, а 

також можливість (При наявності прохання) технічної допомоги присяжним 

з боку секретаря суду в правильному складанні відповідей на питання 

вердикту. Таким чином, присяжні можуть бути огороджені від ризиків 

недійсності вердикту через наявність формальних порушень  [102; 90, с. 141].  

Це свідчить про те, що Іспанія  також враховувала зарубіжний досвід 

при створенні цього інституту.  Саме законопроект Карлоса Усуа і Парадора 

дель Чінсон було покладено  в основу закону про незалежне журі. Так, 16 

листопада 1995 р. в Іспанії був  прийнятий основний Закон про суд 

присяжних – de ley Organica 8/1995, de 16 de  noviembre del Tribunal del Jurada 

(LOTJ). Закон передбачав склад журі  присяжних у складі 9 осіб разом із 

суддею суду провінції, який лише веде  процес і фактично не бере участі у 

прийнятті рішення, але дає настанови. Закон  відносив до компетенції суду 

присяжних окремі категорії справ: убивство,  корупція, хабарництво [90, с. 

142].  

Вимоги до присяжних в Іспанії, зазначає О.О.Юрішіна,  в цілому схожі з 

тими, що пред'являються до засідателям в інших країнах: необхідно бути 

повнолітнім дієздатним підданим Королівства, що володіє повним набором 

політичних прав, вміти читати і писати, проживати на території розгляду 

справи, не мати судимості за умисний злочин, не займатися певними видами 

діяльності, детально розписаними в Законі (від співробітників судових і 

правоохоронних органів до університетських викладачів юридичних 

дисциплін і судової медицини), не бути членом королівської сім'ї, 

чиновником, дипломатом і т.д [102, c. 92-93].  

Списки кандидатів, О.О.Юрішіна, починають формуватися Управлінням 

обліку виборців (Oficina del Censo Electoral) по провінціях в другу половину 

вересня кожного парного року (ст. 13 Закону). За основу беруться виборчі 

списки з подальшою жеребкуванням. кількість кандидатів, яких необхідно 

включити в списки, залежить від суду провінції, на який він формується - з 
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розрахунку 50 присяжних, помножених на кількість, що передбачається 

розглянутих справ (розрахунок походить від статистики минулих років з 

додатком можливого приросту). Далі відбувається публічна жеребкування і 

складається відповідний акт, який може бути оскаржений будь-яким 

громадянином. Після всіх цих процедур попередні списки присяжних 

розсилаються Управлінням в суди провінцій, а слідом вони публікуються в 

Офіційному бюлетені провінції. Одночасно Секретаріат суду направляє 

кандидатам в присяжні поштою відповідні повідомлення про необхідність 

виконання боргу присяжного, до яких прикладається інформаційна брошура. 

До 15 листопада поточного року громадяни можуть заявити про 

неможливість бути присяжним, і до 30 листопада приймаються рішення про 

їх обґрунтованість (ст. ст. 14-15 Закону). після розгляду індивідуальних 

відмов, остаточний список доводиться до Голови суду провінції, на який він 

формувався, копію якого той зобов'язаний передати на розгляд Суду 

автономних співтовариств і в Колегію у кримінальних справах Верховного 

Суду [102, c. 92-93].  

У Іспанії список присяжних вступає в силу з 1 січня наступного року. 

Протягом двох років громадяни, що входять в пул кандидатів, зобов'язані 

повідомляти в суд провінції про зміну місця проживання або про появу 

обставин, що перешкоджають виконанню ролі присяжного. Для формування 

колегії під конкретну справу до суду викликається 36 кандидатів, відібраних 

жеребом з сформованого списку. Якщо на відбір стало менше 20-ти 

кандидатів, жеребкування проводиться заново. Цікавою особливістю статусу 

іспанського присяжного є законом встановлена відповідальність за ухилення 

від виконання функції засідателя. Бути присяжним - і право, випливає з 

Конституції та нею ж проголошуване, і одночасно обов'язок, за невиконання 

якої передбачено покарання (derecho-deber). Так, неявка без поважної 

причини до суду за першим викликом, згідно зі ст. 39 Закону, карається 

штрафом в розмірі 150 євро, а за другим - від 600 до 1500 євро, а  ухилення 

від виконання функції присяжного, відмова від принесення присяги в залі 
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суду або від участі в голосуванні за вердиктом коштуватимуть від 600 до 

3000 Евро, зазначає О.О. Юрішіна. За розголошення таємниці наради 

присяжних передбачено покарання у вигляді аналогічного штрафу і 

позбавлення свободи [102, c. 92-93].  

Відвід присяжних, зазначає С.О. Москаленко з об’єктивних причин 

здійснюється з  огляду на запитання, які ставляться через головуючого 

суддю. Потім кожний  член журі приводиться до присяги. Іспанські присяжні 

виконують свої  обов’язки незалежно (подібно до американських 

присяжних), хоча відмінності  між розглядом фактів справи і розглядом 

правових питань виявились доволі  проблемними для представників 

континентальної правової традиції. Журі  присяжних проводить нараду за 

зачиненими дверима (в нарадчій кімнаті) та  визначає підсудного винним або 

невинним. Для встановлення факту,  несприятливого для підсудного, 

необхідна більшість у 7 голосів з 9, а для  встановлення факту, який на 

користь підсудного – більшість у 5 голосів.  Критерій доведеності в суді 

присяжних не відрізняється від критерію  доведеності при слуханні справи у 

звичайному суді першої інстанції. [90, с. 142].  

Перелік поважних причин, за якими можна відмовитися від виконання 

обов'язку присяжного, встановлений ст. 12 Закону - в нього входять похилий 

вік старше 65 років, інвалідності, складна сімейна ситуація, особливість 

роботи і ін. Також можуть бути звільнені від даних функцій ті громадяни, які 

в попередні 4 роки вже були присяжними. Заявити про наявність 

перерахованих обставин можна як в момент формування списків, так і в 

момент виклику в суд. Крім фінансової відповідальності, присяжні мають 

право на компенсацію за виконання запропонованого громадянського 

обов'язку. Один день роботи присяжного по Королівським указом 1996 (Real 

Decreto 385/1996) компенсується у встановленій сумі 67 євро (що трохи 

вище, ніж середній рівень зарплати по країні в перерахунку на один 

календарний день), і в сумі вдвічі менше, якщо особа створювалося на відбір, 

але не потрапило в колегію). При цьому транспортні, наголошує 
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О.О.Юрішіна, витрати і витрати на проживання оплачуються державою 

окремо, а розміри компенсацій не залежать ні від офіційного 

працевлаштування, ні від рівня заробітної плати за основним місцем роботи 

[102, c. 92-93]. Таким чином, досвід Іспанії може бути корисним для України 

в частині деталізації гарантій діяльності та відповідальності присяжних. 

Інша модель, яку В.М. Щерба  умовно класифікує як суд присяжних за 

європейським зразком, діє в Німеччині, Франції, Данії, Італії, Швеції, Греції, 

Бельгії, Болгарії, Польщі, Чехії, Угорщини та інших країнах Європи.  Зараз 

суди присяжних діють у 53 країнах світу [189, c. 165]. На сьогоднішній день, 

зазначає В.М. Щерба, модель «суду шефенів» у тій чи іншій мірі 

застосовується в кримінальній  юстиції більшості європейських держав, у 

тому числі у Франції, Швеції, Греції, Болгарії, Польщі, Чехії, Угорщини та ін. 

Німецька система передбачає існування суду присяжних, але у змішаному 

складі, коли питання разом із суддею в нарадчій кімнаті вирішують і 

присяжні [189, c. 165].  

Прийняли цю модель кримінального правосуддя й деякі країни 

пострадянського простору (Естонія, Литва). В той же час Росія та Іспанія 

зберігають вірність класичним варіантом суду присяжних. Треба відзначити, 

що світовій законодавчий практиці відома різна кількість присяжних в складі 

колегії: в Англії, США, Росії – 12, Франції –  9, Австрії – 8, Італії – 6, ФРН – 

2, тому, на думку В. Г. Шишленко, з метою підвищення об’єктивності і 

ефективності суду присяжних, необхідно зупинитися на розширеному складі 

журі, яке складається з 12 присяжних. Ця модель вже була випробувана в 

України після судової реформи 1864 р. і довела свою життєздатність. Саме до 

неї повернулось і законодавство сучасної Росії (ст. 30 КПК РФ) [182, с. 1200].  

З огляду на значно більшу кількість присяжних у переважній більшості 

зарубіжних країн В.М. Щерба пропонує використати апробований 

зарубіжний досвід і збільшити кількість присяжних в Україні [189, c. 165]. У 

кримінальних справах у континентальній Європі прості громадяни  

використовуються не лише для визначення фактів. Серйозні судові розгляди  
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включають поєднання професійних суддів та нефахівців, що займають місце  

суддів (непрофесійних суддів) при розгляді справи. Ці непрофесійні судді, на  

додаток до того, що вони встановляють питання факту у справі, також  

тлумачать закон. У Німеччині, наприклад, місця суддів у суді під час 

розгляду  кримінальної справи займають один професійний суддя та два 

непрофесійних.  Під час судових розглядів кримінальних справ у Франції 

використовуються три  професійні судді та дев’ять непрофесійних. Один з 

професійних суддів працює  як головуючий та відіграє найактивнішу роль 

серед інших. У той же час менш  серйозні судові справи розглядає один 

професійний суддя.  У континентальній Європі судді обдумують вердикт і 

голос кожного  непрофесійного судді є такої ж сили, як і голос професійного. 

Одностайність не  вимагається, і вердикт щодо вини включає судове рішення 

у справі  [14, с. 288; 172].   

Судочинство в континентальній Європі наслідує інквізиторний  

(опитувальний) підхід до розгляду справи, коли суддя бере активну участь у  

процесі судочинства. У кримінальних справах суддя розпочинає процес  

зачитуючи обвинувачення, чи навіть узагальнюючи докази, також суддя 

може  викликати та ставити запитання свідкам у справі [172].   

Першою з європейських держав із континентальною системою  

правосуддя сприйняла суд присяжних Франція, інформує В.М. Щерба [189, c. 

169]. Саме у межах правової системи, на його думку, у  цій державі була 

створена нова модель суду присяжних, шляхом запозичення  основних рис 

англо-американського суду присяжних та узгодження їх вимогами 

континентального права. Населення Франції ще до 1788 р. вимагало  

введення народного представництва в суди, при цьому пропонувались  

найрізноманітніші форми такого інституту. Частина громадян виступала за  

запровадження англійського варіанта суду присяжних, інші – за суд перів як  

гарантію особистих свобод, деякі суспільні групи були прихильниками  

поєднання цих двох варіантів [29, с. 30].  
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У Франції порядок складання списків присяжних набагато складніший, 

вважає С.В. Андрусенко. Так, він зазначає, шо спочатку створюються 

попередні списки кандидатур, на основі яких  спеціальною комісією за 

місцем знаходження кожного суду проводиться  складання щорічного списку 

кандидатів. Ця ж комісія кожного року складає  спеціальний список 

додаткових присяжних із присяжних міста, яке є місцем  цього суду. Згодом 

голова трибуналу шляхом жеребкування відбирає на  відкритому засіданні із 

щорічного списку 27 присяжних, які створюють  сесійний список. Крім того, 

голова суду в такому ж порядку обирає додаткових  присяжних зі 

спеціального списку [10, с. 292].  За результатами кодифікації права у 

Франції на початку XIX ст. за  правління Наполеона було розроблено проект 

кримінально-процесуального  кодексу. За положеннями цього документу, 

судовий розгляд кримінальних  справ здійснював професійний суддя за 

участю присяжних. Завданням  присяжних було винесення вердикту про 

вину чи невинуватість підсудного. КПК Франції 1808 р. чітко розмежував 

компетенцію присяжних і  професійних суддів. До компетенції присяжних 

належало вирішення питання  наявності чи відсутності факту в частині вини і 

пом’якшуючих обставин. Натомість професійні судді вирішували питання 

кримінально-процесуального  характеру, проводили кримінально-правову 

кваліфікацію діяння та призначали  покарання відповідно до вердикту 

присяжних [19, с. 36].   

Прийнятий у 1958 р. новий КПК Франції остаточно відмовився від  

інституту самостійного журі присяжних, лише формально залишивши в 

законі  термін «присяжні». Стаття 356 КПК Франції передбачає: «Суд і журі 

радяться,  а потім голосують за допомогою подачі бюлетенів» і далі в ст. 362 

КПК: «У разі  позитивної відповіді щодо питання про винність суд 

невідкладно обговорює  питання про міру покарання». Як видно з тексту 

закону, суд присяжних у його  класичному розумінні в сучасній Франції 

відсутній [19, с. 37].  
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Німецька система, вважає Б.Й. Тишик, також передбачає існування суду  

присяжних, але у змішаному складі, коли ці питання разом із суддею в 

нарадчій  кімнаті вирішують і присяжні.  У Середньовічній Німеччині, як і у 

Франції того ж періоду, в судочинстві  діяв принцип станової рівноправності. 

«Судами рівних» в удільних німецьких  князівствах були суди князівські, 

графські, шиффенські та інші. У зв’язку з  наділенням автономією міст 

виникли окремі міські суди [168, с. 30]. Колегія  шеффенів у міських судах 

Німеччини, доходить висновків цей вчений, поступово розширювалася. У XII 

ст. вона  становила 5–6 осіб, а з середини XIII ст. – 11. У бургграфському 

суді, на  засіданнях якого головував бургграф, який також вважався 

шеффеном, колегія  шеффенів налічувала 12 членів. До повноважень 

шеффенів належало також  роз’яснення правничих текстів, що оформлялися 

як ортилі [168, с. 30; 189, с. 172]. З утворенням єдиної Німецької держави 

розпочався перехід від класичної  форми суду присяжних до суду шеффенів – 

спільного вирішення судових справ  колегією професійних суддів і 

представників народу [145, с. 39–40].   

В. Д. Мястковецький зазначає, що шеффени залучаються до виконання 

обов’язків за  списками кандидатів та вправі розглядати кримінальні справи, 

за які може бути  призначене покарання до трьох років позбавлення волі.  До 

системи загальних судів як самостійні підрозділи включені суди у  справах 

неповнолітніх. Вони розглядають справи про правопорушення, у яких    

обвинувачуються неповнолітні у віці від 14 до 18 років, а також особи у віці 

до  21 року, якщо суд вважатиме, що їхнє поводження носить «підлітковий  

характер».  Шеффени цих судів, виявляє В. Д. Мястковецький, є особами, 

відібраними у спеціальному порядку, які  мають тривалий досвід праці з 

молоддю. Один із складу шеффенів при розгляді  справ неповнолітніх 

повинен бути жінкою. У судах земель (суб’єктів федерації)  кримінальні 

справи розглядаються судом Великої палати в складі двох  професійних 

суддів і двох шеффенів по обвинуваченню особи у вчиненні  звичайних 

тяжких злочинів, а також у складі трьох професійних суддів і двох  шеффенів 
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щодо особливо тяжких злочинів (умисне вбивство тощо), які не  підсудні 

верховному суду землі [93].  А кримінальні справи в дільничному  суді у 

Німеччині, з’ясували Л.В. Голяк та А.С. Мацко, може розглядати суд 

засідателів, що складається із одного дільничного  судді і двох засідателів та 

вирішує справи про злочини, за які може бути  призначено покарання у 

вигляді позбавлення волі на термін до трьох років  [107, c. 144].   

В Італії, повідомляє В.М. Щерба, історія судочинства свідчить про  те, 

що інколи докази доводять вину невинної особи і як наслідок вона може  

бути засуджена до найтяжчого покарання. Для запобігання такого роду  

помилок і необхідно створювати суд присяжних [87, c. 4; 189, c. 174].  

За свідченням В. М. Руденка у Данії громадяни беруть участь у 

відправленні правосуддя як непрофесійні асесор (засідателі) у районних 

судах, а також в якості засідателів і присяжних засідателів у Високому суді. 

В якості засідателів вони беруть участь у роботі Суду з морських та торгових 

справ і Суду по трудових спорах.  З участю присяжних засідателів у 

Високому суді розглядаються справи про злочини, за які може бути 

призначено покарання у вигляді позбавлення волі щонайменше на чотири 

роки, якщо обвинувачення вимагає поміщення обвинуваченого в установу 

для душевно хворих, а також при розгляді справ про політичні злочини, про 

злочини проти національної безпеки та ін. До  складу суду входять троє 

професійних суддів і 9 присяжних засідателів (до 2008 р. – 12 присяжних 

засідателів). Присяжні виносять вердикт про винність обвинуваченого двома 

третіми голосів. Крім цього, спільно з суддями вони визначають покарання. 

Рішення про призначення покарання приймається простою більшістю голосів 

[144].  Присяжні засідателі і непрофесійні судді для змішаних судів 

відбираються спеціальними комітетами, що складаються з п’яти членів і 

формуються в муніципалітетах. Відбору підлягають найбільш підходящі 

особи зі стійким характером і хорошою репутацією.  Непрофесійними 

суддями можуть бути особи віком 18–70 років. Великий вплив на відбір 

здійснюють партії, які мають більшість у муніципальних органах влади. Не 
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можуть відбиратися в якості непрофесійних суддів, зазначає В.М. Руденко, 

члени парламенту та уряду, юристи, працівники судів, службовці 

центральних департаментів, священики лютеранської церкви, визнаних 

релігійних громад, військовослужбовці, працівники митних органів, лікарі, 

акушери, досвідчені експерти судів та інші [144].   

В.М. Щерба звертає увагу на віковий ценз цієї категорії непрофесійних 

суддів, який дає підстави стверджувати, що в Україні під час обрання 

присяжних використовується значно менше вікових категорій громадян. 

Відтак, вік з якого особа в Україні може бути присяжним можна зменшити 

хоча б до 25 років, оскільки з 18 років особа не готова виконувати функції 

присяжного.  Слід використати досвід Данії і у забороні обирати в якості 

присяжного  священників, а також державних службовців центральних органі 

виконавчої влади.  Списки кандидатів у присяжні і засідателів у змішані суди 

в Данії затверджуються на чотири роки. При цьому передбачається, що в 

змішаних колегіях непрофесійні судді можуть працювати чотири рази на рік. 

У Високому суді відібрані в списки можуть залучатися до судових розглядів 

як в якості присяжних засідателів, так і непрофесійних суддів у складі 

змішаних колегій [189, c. 175]. В судах присяжних сторони мають також 

право на мотивовані відводи [144].  У досвіді Данії найбільше вражає рівень 

оплати праці присяжних, оскільки непрофесійним суддям і присяжним 

засідателям, зазначає В.М. Руденко виплачується матеріальна компенсація в 

розмірі приблизно 80 євро за день роботи у суді [144; 11]. Нині цей розмір 

значно перевищує мінімальний розмір заробітної плати в Україні за місяць. 

Відтак збільшення оплати праці присяжних в суді є світовою практикою, та 

позитивно вплинуло б на рівень престижності статусу присяжного в Україні.  

У Бельгії суд присяжних – не постійно діючий орган, він збирається 

лише в разі  внесення обвинувальною камерою означеної категорії справ. 

Зазначений суд  складається з трьох професійних суддів і дванадцяти 

представників  громадськості, вибраних шляхом жеребкування [189, c. 177]. 
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Таким чином було 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).  

 

3.2 Напрями оптимізації адміністративно-правового статусу 

присяжних в Україні 

 

Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства 

на 2021-2023 роки, продовжує історично сформовані вектори розвитку 

інституту присяжних в Україні [131] та визначає  одним з напрямів 

покращення доступу до правосуддя формування суду присяжних, чим 

обґрунтовує необхідність дослідження сучасних проблеми формування суду 

присяжних та перспективні шляхи їх вирішення.  
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Реалізовуючи своє суб’єктивне публічне право громадяни позитивно 

впливають на судову систему, оскільки : 1) знижують вплив на постановку 

справедливого рішення таких негативних чинників як професійна 

деформація суддів, їх кар’єризм, політизованість; надмірна бюрократизація 

та формалізованість судового процесу; корупція;  вплив влади та фінансових 

еліт; 2) беруть безпосередню участь у поширенні достовірної інформацію 

серед свого кола свого спілкування про правову систему та учасників 

судового процесу; 3) підвищують рівень довіри суспільства до суду через 

участь у постановленні рішення на підставі власного переконання 

сформованого з урахуванням життєвого досвіду та відчуття справедливості. 

У Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного 

судочинства на 2021-2023 роки, Проектах Законів України «Про суд 

присяжних» та «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» щодо удосконалення порядку формування списку присяжних» 

відображений один із напрямів сучасної реформи системи судочинства, а 

саме збільшення кількості присяжних та посилення впливу суду присяжних 

на правосуддя [131; 135; 137]. 

Водночас, реалізувати такі плани можливо лише через підвищення рівня 

довіри потенційних присяжних до системи судоустрою, чітких визначених на 

законодавчому рівні їх прав та обов’язків, гарантій незалежності, безпеки та 

матеріальної винагороди. Коло суспільних відносин, з якими пов’язана 

діяльність присяжних щодо нарахування та отримання виплат за їх роботу; 

збереження їх 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 не законного 

притягнення до адміністративної відповідальності підлягають 

адміністративно-правовому регулюванню.  
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Представники Державної судової адміністрації України наголошують на 

організаційно-правових проблемах, що пов’язані із  збільшенням кількості 

присяжних: 1) додаткове істотне навантаження на Державний бюджет  в 

частині оплати винагороди присяжних; 2) не облаштованість приміщень 

судів де відсутні кімнати для відпочинку та обговорення судового процесу 

присяжними; 3) відсутність коштів необхідних для забезпечення 

працівниками апаратів судів присутності збільшеної кількості присяжних в 

судових засіданнях; 4) великі відстані між кандидатами у присяжні та 

територіальними управліннями Державної судової адміністрації України, 

судами; 5) відсутність в Державному реєстрі виборців усіх необхідних даних 

для перевірки кандидатів у присяжні та внесення їх до списків присяжних 

[46]. Як свідчить практика апарати судів не справляються із якісним 

інформаційним та організаційним забезпеченням поточної кількості 

присяжних, про що свідчать факти неспроможності формування списків 

присяжних, затягування розгляду справ, часті випадки складення 

присяжними повноважень з себе. 

З боку присяжних існують також проблеми організаційно-правового 

характеру. Так, Асоціація присяжних України фіксує наступні  проблеми, що 

заважають реалізації концепції суду присяжних в Україні: 1)  органи 

місцевого самоврядування, які затверджують списки присяжних, стикаються 

із браком заяв з боку громадян, які бажають стати присяжними; 2) громадяни 

не знають своїх можливостей щодо безпосереднього здійснення правосуддя, 

у них відсутня інформація щодо гарантій, прав, обов’язків, та 

відповідальності присяжних; 3) громадські організації не проявляють 

активність в реалізації цієї форми безпосереднього здійснення народовладдя; 

4) відсутня ефективна методика попередньої просвіти громадян, що виявили 

бажання увійти до списків присяжних; 5) низька мотивація присяжних; 6) 

через недоліки процедури відбору присяжних потрапляння до їх списків 

також родичі суддів та працівників апаратів судів [147].  
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Зазначені обставини, що створюють негативні умови для удосконалення 

інституту присяжних та його реалізації в судовій практиці,  виникають через 

не достатній рівень організаційного, інформаційного  забезпечення та 

недоліки правового регулювання у адміністративній сфері. Це свідчить про 

необхідність поглибленого наукового вивчення змісту адміністративно-

правового статусу присяжного.  

У результаті проведеного дослідження було 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 забезпечення їх 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, їх зацікавленості та психічного 

благополуччя;  

- не достатній рівень взаємодії між органами місцевого самоврядування, 

територіальними управліннями ДСА України та громадськими організаціями 

присяжних тощо. 

З’ясовано недоліки інформаційного супроводження 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 представниками судової влади; відсутність допомоги присяжним 

у заповненні декларації, передбачених антикорупційним законодавством;  

- не ведення аналітичного обліку кількості присяжних, результатів їх 

роботи, виплат, здійснюваних їм; недовіра громадян до судової влади;  

- відсутність в Державному реєстрі виборців усіх необхідних даних для 

перевірки кандидатів у присяжні та внесення їх до списків присяжних. 



147 

Недостатність проведення відповідних інформаційних заходів та 

інструктажів із присяжними щодо дотримання вимог фінансового контролю 

призводить до того, що замість позитивної реалізації свого публічного права 

на участь у правосудді як присяжних, прояву активної громадської позиції, ці 

громадяни, несуть збитки, отримують проблеми із законом, притягаються до 

адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового 

контролю згідно положень Закону України  «Про запобігання корупції» та 

потрапляють у ситуацію обмежень їх прав, обумовлених внесенням 

інформації про них до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані із корупцією правопорушення. Сучасний стан справ 

щодо притягнення присяжних до адміністративної відповідальності за 

порушення вимог фінансового контролю перешкоджає реалізації 

конституційних засад інституту присяжних та підриває довіру населення до 

судової системи, значно знижує кількість громадян, що бажають брати 

участь у правосудді в якості 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. Таким чином, на наше переконання, слід законодавчо 

відокремити правовий статус кандидатів у присяжні та присяжних, що 

можливо реалізувати у проекті Закону України «Про суд присяжних» [137]. 

Це дозволить уникнути ситуації неоднозначного розуміння положень Закону 

України «Про запобігання корупції»  громадянами, що подають свою 

кандидатуру на включення їх до списку присяжних.  

Ще проблемами правового регулювання є відсутність 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’язано із виконанням функцій 

присяжного; розбіжності між кримінально-процесуальним та цивільно-
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процесуальним регулюванням реалізації інституту присяжних у відповідних 

судових процесах; неурегульованість процедури відбору присяжних. 

Розглядаючи процедури формування списку присяжних та формування 

суду присяжних, слід підтримати думку В.Ю. Кікінчука, що від якості та 

недвозначності адміністративних процедур прямо залежить те, наскільки 

ефективно суб’єктами здійснення державної влади будуть забезпечуватися 

основоположні права, свободи та законні інтереси людини і громадянина, 

адже адміністративно-правові процедури роблять управлінську діяльність 

зрозумілою та ефективною [63, c. 67]. У зв’язку із зазначеним вважаємо, що 

потребують конкретизації ознаки, поняття та етапи процедури формування 

списку присяжних та суду присяжних, а також є потреба в подальших 

наукових досліджень щодо нормативно-правового регулювання цих процесів 

і визначення відповідної компетенції органів публічної адміністрації.  

Нами було визначено етапи формування списку присяжних та суду 

присяжних, які, на наш погляд повинні бути закріплені у Проєкті Закону 

України «Про суд присяжних». Так, етапами формування списку присяжних 

є: 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 

відповідності їх визначеним у законодавстві критеріям; 6) формування 

списку; 7) затвердження списку; 8) направлення роботодавцям вимоги про 

збереження за їх найманими працівниками, що обрані присяжними робочого 

місця та заробітної плати на час виконання функцій присяжних; 9) передання 

списку присяжних до територіального управління ДСА України.  

Наступні етапи вже відносяться до процедури формування суду 

присяжних ля розгляду конкретної справи, та включають в себе такі етапи як: 

1) виклик присяжних до суду; 2) перевірка представниками сторін та судом 

присяжних на відсутність конфлікту інтересів через зв’язки із учасниками 
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судового 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.  

Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства 

на 2021-2023 роки визначила одним із важливих напрямів покращення 

доступу до правосуддя є необхідність запровадження інституту суду 

присяжних, який вирішуватиме питання винуватості (вини) особи у вчиненні 

злочинів, за які законом передбачено покарання у виді довічного позбавлення 

волі (як перший етап запровадження), віднесення в подальшому до 

повноважень суду присяжних вирішення питання винуватості (вини) особи у 

вчиненні злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення 

волі на строк понад 10 років. Цей стратегічний документ закріпив 

необхідність встановлення процесуальних запобіжників безсторонності 

присяжних та запровадження перехідного періоду для впровадження цього 

інституту безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя [131]. 

Виявлені проблеми ми пропонуємо вирішити шляхом реалізації 

комплексу організаційно-правових заходів  таких як запровадити 

універсальний текст присяги; провести аналітичну роботу НАЗК та ДСА 

України щодо проблем, що пов’язані із забезпеченням реалізації інституту 

присяжних.  

Передумовами пропозиції НАЗК удосконалити аналітичну роботу щодо 

узагальнення кількості притягнутих до відповідальності осіб, є потреба в 

тому щоб знати кількість присяжних, притягнутих до такої відповідальності 

та необхідність виявлення причин та умов, які сприяли таким порушенням, а 

відтак і визначення напрямів і шляхів їх усунення.  

Є особливо важливим на сьогодні активізація проведення методичної та 

інформаційної роботи НАЗК, державним судовим адміністраціям, судами, 
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органами місцевого самоврядування  із присяжними для роз’яснення та 

надання їм допомоги щодо заповнення декларацій. 

Також пропонуємо створити підрозділи в територіальних управліннях 

ДСА України з питань присяжних. У Типовому положенні про територіальні 

управління Державної судової адміністрації України в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому 

Наказом Державної судової адміністрації України від 15.07.2015 №104, щодо 

обов’язків з реалізації концепції суду присяжних зазначено у п. 4.14  

зазначено, що територіальні управління звертаються до відповідної місцевої 

(обласної) ради з поданням щодо затвердження списку присяжних, 

здійснюють виплати передбачені законодавством народним засідателям, 

присяжним в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 

фінансування відповідних судів [125]. Водночас, як було нами встановлено 

проблеми, що виникають у процесі реалізації прав присяжних в більшій мірі 

пов’язані із відсутністю інформаційного та методичного супроводження їх 

діяльності.  

Тому нами запропоновано в територіальних управліннях ДСА створити 

підрозділ із забезпечення діяльності присяжних із наступними 

повноваженнями:  

1) проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи із працівниками 

міських та обласних рад щодо відбору присяжних;  

2) проведення перевірки кандидатів у присяжні по базам даних та 

витребування необхідної інформації від органів місцевого самоврядування та 

роботодавців;  

3) проведення роз’яснювальної роботи серед громадян, кандидатів у 

присяжні та присяжних щодо прав, обов’язків та гарантій присяжних;  

4) взаємодія із роботодавцями щодо забезпечення збереження робочих 

місць та виплат присяжним;  

5) організація та супроводження взаємодії із органами, що забезпечують 

безпеку присяжних;  
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6) роз’яснювальна та методична робота з присяжними щодо заповнення 

декларацій;  

7) надання правової допомоги для недопущення притягнення присяжних 

до відповідальності та при здійснення відповідних проваджень вже при 

наявності факту правопорушення з боку присяжних;  

8) здійснення співпраці з Асоціацією присяжних України для 

оперативного виявлення, узагальнення проблем та напрацювання шляхів їх 

вирішення;  

9) супроводження процесу увільнення присяжного від виконання 

обов’язків з участі у правосудді;  

10) залучення фахівців для психологічної оцінки кандидатів у присяжні 

та надання психологічної допомоги присяжним;  

11) проведення роз’яснювальної роботи з загально-правових питань по 

тих категоріях справ, до слухання яких залучені конкретні присяжні;  

12) проведення моніторингової роботи із дослідження думки присяжних 

з питань якості реалізації їх прав, обов’язків та гарантій;  

13) ведення статистичного обліку кількості залучених громадян у якості 

присяжних, перспективного прогнозування необхідних коштів у державному 

бюджеті для забезпечення виплат гонорарів присяжних у наступному 

звітному періоді;  

14) розробка пропозицій по удосконаленню процедур та нормативно-

правових актів що визначають реалізацію прав, обов’язків та гарантій 

присяжних. 

Потребує також розширення та конкретизація переліку прав та 

обов’язків присяжного, визначених у законодавстві. Так, пропонуємо також 

внести зміни до частини другої статті 63 «Статус присяжного» шляхом 

розширення обов’язків присяжного, що визначаються не тільки  пунктами 

1, 2, 4-6 , а також 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n492
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n494
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самоврядування. А 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.  

Є іноземна практика і щодо методичного забезпечення присяжних. Так, 

в судах англо-американської системи для присяжних розробляються 

спеціальні інструкції, оскільки навіть найбільш освічені присяжні далеко не 

145 завжди адекватно розуміють значення спеціальних юридичних термінів. 

У цих інструкціях дається тлумачення термінів, викладаються правила 

судового доведення та інші важливі настанови щодо виконання їхніх 

обов’язків і порядку роботи суду. Більшість судів включають до цих 

інструкцій описи стандартних зразків «доказу поза розумним сумнівом» і 

випадків застосування презумпції невинуватості [90]. На думку В.М. Щерби 

подібні положення у вигляді інструкцій, пам’яток, методичних рекомендацій, 

алгоритмів варто розробляти й у нас. Це допоможе присяжним 

зорієнтуватися у юридичних нормах необхідних для прийняття об’єктивного 

судового рішення. У них слід викладати права й обов’язки присяжних, 

особливості кваліфікації злочинів, порядок провадження в суді, а також інші 

важливі обставини знання яких допоможе прийняти об’єктивне та 

справедливе судове рішення [188]. 

Для відслідковування стану реалізації інституту присяжних, положень 

Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 

2021-2023 роки щодо суду присяжних; ефективності забезпечення прав та 

гарантій діяльності присяжних пропонуємо запровадити спеціальну 

статистику щодо присяжних. Вважаємо за необхідне відповідальними за 

ведення такої статистики визначити спеціальні підрозділи територіальних 

управлінь Державної судової адміністрації України, що займаються 

питаннями присяжних. Основними показниками такої статистики доречно 

передбачити наступні: кількість кандидатів у присяжні; загальна кількість 

присяжних; кількість присяжних залучених до розгляду справ в порядку 
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цивільного судочинства в окремих судах, за окремими категоріями справ; 

кількість присяжних залучених до розгляду справ в порядку кримінального 

судочинства в окремих судах, за окремими категоріями справ; середній 

рівень оплати роботи присяжного; час протягом якого присяжний брав 

участь у справі; компенсація витрат присяжного на проїзд; кількість звернень 

присяжних за захистом як учасників судочинства; кількість поданих 

присяжними декларацій; кількість присяжних притягнутих до 

адміністративної відповідальності; кількість осіб, що склали з себе 

повноваження присяжних тощо. 

Важливим аспектом є уніфікація загальних положень процесуальних 

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

присяжних та прийняти Закон України «Про суд присяжних». Громадянин 

набуває за чинним законодавством суб’єктивного публічного права бути 

присяжним з моменту набуття ним якостей, що визначені у ст. 65 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів». У кримінальному процесі 

кандидат у присяжні набуває статусу присяжного з моменту складення 

присяги. Водночас під час участі присяжних у справах окремого 

провадження в межах цивільного процесу, складення ними присяги законом 

не передбачено. Що виявляє розбіжності у процесуальному законодавстві та 

розмиває правовий статус кандидата у присяжні та присяжного.  

Тому вважаємо вірним рішення застосувати аналогію із ст. 57 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», за якою особа, призначена на 

посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді, і до 

присяжних. Тобто у проекті Закону України «Про суд присяжних» доречно 

визначити моментом зміни правового статусу кандидата у присяжні на статус 

присяжного принесення ним відповідності присяги. Також, змісту присяги 

присяжного, запропонованого у статті 4 проекті Закону України «Про суд 

присяжних», необхідно надати універсального характеру, прийнятного  для 

будь якого виду судочинства. 
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Пропонуємо Проєкт Закону України «Про суд присяжних» доповнити 

положеннями, які б визначали зазначені елементи їх адміністративно-

правового статусу, а в першу чергу в ст. 1 конкретизували мету, завдання та 

принципи діяльності присяжних. Основна мета інституту присяжних 

визначена Конституцією України, згідно 124 статі якої, народ безпосередньо 

бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних [72]. Стаття 1 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» визначає також цю мету : судову 

владу реалізовують у визначених законом випадках, присяжні шляхом 

здійснення правосуддя у рамках відповідних судових процедур. Тобто 

інститут присяжних це основний спосіб народовладдя у сфері правосуддя. На 

наш погляд, основна мета присяжного – це участь у постановленні 

справедливого судового рішення в судовому процесі через представлення 

публічного інтересу народу України у правосудді.  

Згідно ст. 2 «Завдання суду» Закону України У «Про судоустрій та 

статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, 

забезпечує кожному 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 [133]. Таким чином, це завдання покладається і на 

присяжних, а саме забезпечення кожній особи, при вирішенні судової справа 

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.  

Конкретизовані завдання суду присяжних у процесуальному 

законодавстві, проте слід розширити сучасні завдання, що стоять перед 

інститутом присяжних на сьогодні. Підтримуючи думку І.Р. Волоско, 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 [30, c. 70], 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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вважаємо за можливе визначити наступні додаткові завданні інституту 

присяжних: 1) знизити рівень впливу на суд таких негативних чинників як 

залежність суддів від органів виконавчої влади або від політичних партій; від 

громадської думки; від класових, етнічних або соціальних протирічь; 

належності суддів до правлячого класу, основної етнічної групи або 

соціальної еліти тощо; 2) зменшити формалізованість в ході відправленні 

правосуддя або професійної деформації суддів в результаті багаторічної 

судової практики; 3) зменшити бюрократизацію судової влади, що полягає, 

наприклад, у прийнятті судових рішень під впливом бажання піднятися по 

кар’єрній драбині; 4) знизити судовий формалізм у процесі, практиці і мові 

судочинства. Досягти зазначеної мети та вирішити поставлені завдання 

дозволить конкретизація адміністративно-правового статусу присяжних та 

суду  присяжних.  

Судова статистика свідчить, що У 2019 році суд присяжних розглянув 

11 459 цивільних справ окремого провадження (13% з усієї кількості справ 

відповідної категорії), а також суд присяжних розглянув 56 кримінальних 

проваджень. Така різниця в цифрах пояснюється тим, що у цивільному 

судочинстві суд присяжних (суддя і двоє присяжних) розглядають справи 

щодо недієздатності особи (обмеження, визнання недієздатною або 

поновлення дієздатності), визнання особи безвісно відсутньою чи 

оголошення померлою, усиновлення, а також надання особі примусово 

психіатричної допомоги або примусової госпіталізації до 

протитуберкульозного закладу. У кримінальному провадженні суд 

присяжних (два судді і три присяжних) розглядає лише справи про злочини, 

за які передбачене довічне позбавлення волі [161]. Наведена інформація 

демонструє потенціал реалізацію суду присяжних у цивільному та 

кримінальному судочинстві. На відміну від усталеного уявлення про інститут 

присяжних як інститут, найбільш затребуваний кримінальним судочинством, 

кількість справ, що розглядаються в межах цивільного судочинства судом 

присяжних значно перевищує. Проте рівень правової регламентації 
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діяльності суду присяжних у ЦПК України обмежується нормами, що 

містяться у ч. 2 ст. 34, п. 4 ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 293, на відміну від КПК 

України, що містить більше десятка таких статей та регулюванню 

провадження в суді присяжних присвячено цілий другий параграф 29 глави 

КПК України.   

На наш погляд зазначене засвідчує необхідність наукових пошуків щодо 

можливості реалізації концепції суду присяжних і в інших галузях 

процесуального права. І першим таким прикладом є галузь господарського 

процесуального права, оскільки у Законі України «Про судоустрій та статус 

суддів» вже визначено порядок формування списку присяжних для розгляду 

господарських справ, а також науковою спільнотою та практиками 

представлена Концепція утворення на базі господарського суду змішаного 

суду за участі присяжних, делегованих бізнес-спільнотою. 

Господарські суди залишаються єдиним місцем для вирішення 

комерційних спорів особливо після судової реформи 2016-2017 років, за 

результатами якої господарські суди отримали виключну юрисдикцію щодо 

комерційних спорів, в той час як раніше деякі з таких спорів могли 

розглядатись у загальних судах. Г.П. Шепель досліджуючи перспективи 

запровадження суду присяжних в господарському судочинстві обґрунтував 

таку необхідність  низькою довірою до господарських судів, де зберігається 

корупція, відсутня послідовна судова практика. На його думку ситуацію 

може покращити залучення до судочинства правників, які мають досвід і 

працюють в міжнародних арбітражних і третейських інституціях, мають 

бездоганну репутацію, та робота яких базується на високих етичних засадах, 

нульової толерантності до корупції, та корпоративної відповідальності 

відповідно до кращих світовий практик , в тому числі рекомендацій 

Міжнародної Асоціації Адвокатів (International Bar Association), Міжнародної 

Торгової Палати (ІСС) та інші [181]. Як правило, наголошує Г.П. Шепель, це 

юристи провідних національних і іноземних юридичних фірм, що надають 

послуги іноземним клієнтам, і мають забезпечувати впровадження 
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антикорупційних політик в тому обсязі, який забезпечується в юрисдикціях 

походження (резидентності) бізнесу. Такі юристи охоче залучаються до 

роботи в якості арбітрів міжнародних арбітражів і третейських судів, але 

переважно не бажають іти працювати суддями, навіть до найвищої судової 

інстанції, через втрату в рівні доходів, та ряду інших обмежень, пов’язаних з 

перебуванням на публічній державній службі [181].  

Слід зазначити, що у ч. 2 ст. 64  Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII зазначено, що список 

присяжних для розгляду господарських справ затверджується в порядку, 

визначеному законом, з числа осіб, які відповідають вимогам статті 65 цього 

Закону і дали згоду бути присяжними. Водночас спираючись на наведену 

вище інформацію, слід припустити, що присяжні у сфері господарського 

судочинства повинні мати певні репутаційні характеристика та досвід роботи 

в сфері економіки. Тому слід підтримати Г.П. Шепель в його пропозиції про 

необхідність внесення змін до статті 65 Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів», яким передбачити окремі вимоги до присяжних для розгляду 

господарських справ, та інший порядок формування їх списку. Водночас, ми 

вважаємо такою, що суперечить загальній тенденції стандартизації правових 

засад здійснення цивільного, господарського, адміністративного 

судочинства, що пов’язана із змінами у відповідних процесуальних кодексах 

від 2017 року, пропозицію Г.П. Шепель називати присяжних у сфері 

господарського судочинства «присяжними арбітрами».  

Враховуючи особливості категорій справ у сфері господарського 

судочинства та невеликої кількості юристів, що ведуть відповідну практику, 

можна погодитись із незначною кількість кандидатів у присяжні для 

розгляду таких категорій справ. Також видається обґрунтованою пропозиція 

розробників Концепції утворення на базі господарського суду змішаного 

суду за участі присяжних, делегованих бізнес-спільнотою, закріплення в 

законодавстві таких вимог до них як досвід участі у розгляді справ у 

міжнародному арбітражі чи третейському суді, а також бездоганна репутація, 
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та відповідність критеріям доброчесності і професійної етики, які 

застосовуються до суддів. Водночас, такими, що протирічать міжнародним 

засадам, на наш погляд, є пропозиція Г.П. Шепеля [181] з встановлення для 

таких присяжних вимог щодо наявності вищої освіти та стажу роботи в 

галузі права понад десять років, оскільки присяжні це фізичні особи, що не 

повинні обов’язково мати юридичну освіти. Проте враховуючи необхідність 

їм мати певні знання у сфері господарювання для розуміння предмету 

судового збору, то стаж у роботі права може бути заміненим на досвід у 

сфері господарювання.  

За Концепцією утворення на базі господарського суду змішаного суду за 

участі присяжних, делегованих бізнес-спільнотою, його авторами 

пропонується наступні етапи формування списку присяжних та складу суду 

присяжних: 1) адміністрування формування списку має відбуватися шляхом 

голосування представників бізнесу; 2) для формування першого списку 

пропонується утворення Установчої ради з 5 осіб, які будуть обрані Зборами 

підприємницьких організацій, асоціацій і палат, які представляють інтереси 

як українських підприємців, так і іноземних інвесторів, ведуть статутну 

діяльність, є знаними в підприємницькому середовищі; 3) організацію і 

проведення Зборів пропонується покласти на Торгово-промислову палату 

України, яка визначить порядок їх проведення та засвідчить рішення; 4) після 

обрання першого складу присяжних для розгляду господарських справ у 

кількості не менше як 20 осіб вони обирають Президію у складі 5 осіб; 

6) Установча рада та Президія присяжних разом у кількості 10 членів 

складають Виборчу раду з добору присяжних для розгляду господарських 

справ; 7) Виборча рада вже далі:  встановлює (збільшує чи зменшує) 

кількісний склад присяжних, відповідно до рівня навантаження;  проводить 

конкурсний добір присяжних до загальнонаціонального списку присяжних 

для розгляду господарських справ; виключає осіб зі списку присяжних; 

затверджує внутрішні організаційні документи Виборчої ради, Президії 

присяжних, Зборів присяжних; 8) внутрішніми правилами і регламентами 
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буде врегульовано організаційні питання функціонування спільноти 

присяжних, запроваджено етичні стандарти і механізми контролю за їх 

дотриманням [181].  

Розробниками цієї концепції передбачається, що розгляд справ 

змішаним складом господарського суду має відбуватися за клопотанням 

будь-якого учасника справи, чи особи, права чи інтереси якої зачіпає 

рішення, за умови сплати судового збору у відповідному розмірі. В разі, 

якщо жодна з сторін не заявляє вимогу про розгляд справи змішаним складом 

суду, то справа розглядається в звичайному порядку господарським судом. 

Г.П. Шепель пропонує  модель участі двох присяжних для розгляду 

господарських справ у колегії з державним суддею. Формуватися такий склад 

має автоматизованою системою у випадковому порядку. При цьому є 

бажаним, щоб параметри системи включали такий критерій як спеціалізацію 

присяжних, що підвищить фаховість складу суду у спірних питаннях. 

Фіксований склад, автоматизований спосіб призначення присяжних у справу 

має забезпечити рівне навантаження на присяжних, та гарантувати рівне 

залучення і відповідно пропорційну винагороду. Оскільки застосування 

змішаного складу суду є засобом протидії корупційним впливам, 

передбачається, що змішані склади суду будуть формуватися по справам зі 

значним майновим інтересом, а саме там де сума спору складає від 2000 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Розгляд справ змішаним 

складом суду можливо передбачити і для спорів на менші суми, в разі сплати 

судового збору, що буде включати гонорар присяжних, обрахований з 

зазначеної вище мінімальної суми - оскільки є справи що мають прихований 

майновий інтерес, чи мають наступне прецедентне значення для вирішення 

інших справ за тими ж чи подібними правовими підставами. При 

немайновому спорі він також має бути обчислений виходячи з зазначеного 

мінімуму. Розглядалася модель роботи змішаного складу суду в першій 

інстанції, проте перевагу має його застосування в апеляційному провадженні. 
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Категорії справ які розглядаються присяжними у цивільному 

судочинстві стосуються питань приватного характеру, а саме справи щодо 

недієздатності особи, визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення 

померлою, усиновлення, а також надання особі примусово психіатричної 

допомоги або примусової госпіталізації до протитуберкульозного закладу. 

Водночас, спори, що зачіпають публічні інтереси груп населення, наприклад 

територіальної громади міста, села, селища, мешканців багатоквартирних 

будинків, та в деяких випадках всіх жителів України через прецедентний 

характер судової справи, та розглядаються в межах адміністративного 

судочинства розглядаються без участі присяжних.  

Тому обравши категорії справ, де охоплюється коло прав окремих 

категорій громадян, територіальних громад, та які становлять найбільший 

публічний інтерес ми запропонували передбачити запровадження суду 

присяжних при розгляді справ, що мають суспільне значення 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. 

Присяжні у справах, що розглядаються у порядку адміністративного 

судочинства повинні, на наш погляд мати певні знання про сферу 

регулювання публічно-правових відносин. З цього приводу можна навести 

позицію розробників Проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя» № 4190 від 

05.10.2020. Вони вважають, що згідно із статтею 65 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» до списків присяжних не включаються державні 

службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, 

нотаріуси, та інші особи, які мають юридичну освіту або потенційно могли 

мати юридичний досвід. Проте віднесені законодавцем до компетенції 
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присяжних питання передбачають наявність високого рівня юридичних знань 

(частина третя статті 383 КПК). Так, відповідно до частини першої статті 391 

КПК голосування присяжних повинно проводитись з питань, передбачених 

статтею 368 КПК України, в тому числі щодо вирішення питань, чи містить 

діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону України 

про кримінальну відповідальність він передбачений, та інші. Таким чином, 

законодавством цей обов’язок покладено на осіб без достатніх знань і досвіду 

вирішення складних питань права без розуміння в достатній мірі їх змісту і 

суті, що може стати підставою для оскарження таких рішень в 

Європейському суді з прав людини на підставі порушення права на 

справедливий судовий розгляд, адже присяжні, які становлять більшість 

відповідного складу суду, вирішували при ухваленні рішення питання, 

відповіді на які вони особисто не знали і знати не могли [112]. Таким чином 

наведене, ми вважаємо, обґрунтовує можливість поставити до присяжних у 

сфері адміністративного судочинства вищі за звичайні вимоги.  

На наш погляд, вже на часі розробка Концепції запровадження суду 

присяжних і у адміністративному судочинстві. Тим більше, що вже 

розглядаються проекти Концепції запровадження суду присяжних і в 

господарських справах. Таким чином, Концепції запровадження суду 

присяжних і у адміністративному судочинстві охопить усі елементу 

механізму реалізації цієї пропозиції.  

У частині удосконалення правового регулювання адміністративної 

відповідальності присяжних за не сумлінне виконання їх обов’язків зроблено 

наступні висновки. Так, вважаємо за необхідне 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, 
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перекладача, присяжного від явки в суд – тягне за собою накладення штрафу 

від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Ця пропозиція відповідає вектору Проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні 

правосуддя» [136].  Так цим проектом закону також пропонується доповнити 

частину третю статті 1853 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення і запровадити адміністративну відповідальність за неявку 

зазначених осіб без поважних причин на виклик суду. 

Також, на наш погляд, видається далекоглядним 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» [66].  

Таким чином нами загалом запропоновано вдосконалити чинне 

законодавство наступним чином:  

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»;  
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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  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. 

Як свідчить досвід створення, організації та початок роботи Верховного 

суду, Вищого антикорупційного суду, Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності фактори неякісного організаційно-правового забезпечення цих 

судів ставали значними перепонами на початку їх роботи та мали негативний 

вплив на їх подальше функціонування. Хоча, суд присяжних це не окремий 

судовий орган, а інститут, що забезпечує високий рівень правосуддя, з 

урахуванням зазначеного і особливо, що його діяльність стосується судів всіх 
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інстанцій, потребує подальшого дослідження та конкретизації 

адміністративно-правовий статус  присяжного. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Проаналізовано міжнародне законодавство, що визначає гарантії для 

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).  

2. 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 
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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 
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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». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у дослідженні на підставі системного аналізу 

положень 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, 
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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 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 
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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.  



170 

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, 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 
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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  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 
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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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