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Народ бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних  (частина 3 

статті 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII (із змінами) (далі – Закон). 

 

Судову владу реалізовують судді та, у визначених законом випадках, 

присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових 

процедур. Наявність присяжних передбачена процесуальним законодавством 

України (у Цивільному процесуальному кодексі України, Кримінальному 

процесуальному кодексі України). 

Статус присяжного закріплений в статті 63 Закону – 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. 

 

Присяжним може бути громадянин України, який досяг 30 

(тридцятирічного) віку і постійно проживає на території, на яку поширюється 

юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом. 

Не включаються до списків присяжних громадяни: 

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; 

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 

виконанню обов’язків присяжного; 

3) які мають незняту чи непогашену судимість; 

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, 

прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), 

військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, 

посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя; 

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне 

стягнення за вчинення корупційного правопорушення; 

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років; 

7) особи, які не володіють державною мовою. 

Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про 

обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх 

наявності. 

 

 Функції по формуванню списку присяжних, які прийматимуть участь в 

здійсненні правосуддя, здійснює Територіальне управління Державної судової 

адміністрації України у відповідній області (далі – ТУ ДСА). Так, ТУ ДСА 

звертається з поданням до відповідних місцевих рад, які формують і 

затверджують у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно 

проживають на територіях, на які поширюється юрисдикція відповідного 

окружного суду, відповідають вищевказаним вимогам, пред’явлених до 

присяжних, і дали згоду бути присяжними.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19?nreg=1402-19&find=1&text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED&x=0&y=0#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19?nreg=1402-19&find=1&text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED&x=0&y=0#w12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w19
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Список присяжних для розгляду господарських справ затверджується у 

зазначеному порядку з числа осіб, які відповідають вищезазначеним вимогам 

пред’явлених до присяжних, і дали згоду бути присяжними. 

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі 

необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням ТУ ДСА. Згідно 

частини 5 статті 64 Закону після затвердження список передається до 

відповідного окружного суду, в тому числі в електронній формі. Інформацію, 

що міститься у зазначеному списку, не може бути використано для цілей, що не 

пов’язані із добором присяжних. 

У разі неприйняття місцевою радою (місцевими радами) протягом двох 

місяців з моменту отримання подання рішення про затвердження списку 

присяжних ТУ ДСА звертається з поданням щодо затвердження списку 

присяжних до відповідної обласної ради. 

 

За наявності зазначених обставин, які є підставою для невключення 

громадян до списків присяжних, голова суду повинен увільнити особу, яку було 

включено до списку присяжних, від виконання обов’язків присяжного. Також, 

голова суду увільняє від виконання обов’язків присяжного за його заявою, 

поданою до початку виконання цих обов’язків, а саме; 

▫ особу, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у 

відпустці по догляду за дитиною, а також особу, яка має дітей дошкільного чи 

молодшого шкільного віку або утримує дітей-інвалідів або членів сім’ї 

похилого віку; 

▫ керівника або заступника керівника органу місцевого самоврядування; 

▫ особу, яка через свої релігійні переконання вважає для себе 

неможливою участь у здійсненні правосуддя; 

▫ іншу особу, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вона 

посилається. 

Увільнення від виконання обов’язків присяжного внаслідок відводу 

(самовідводу) у конкретній справі здійснюється в порядку, встановленому 

процесуальним законом або за поданням головуючого судді. 

 

Згідно статті 67 Закону суд залучає присяжних до здійснення правосуддя 

у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, 

коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд 

справи, розпочатий за їхньою участю. 

Добір осіб для запрошення до участі у здійсненні правосуддя як 

присяжних здійснюється за допомогою автоматизованої системи. 

Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя суд надсилає 

присяжному не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання. 

Запрошення містить інформацію про права та обов’язки присяжного, вимоги до 

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

запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про 

залучення особи як присяжного. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w110
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w111
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w112
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w113
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w111
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w112
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w113
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w115
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w117
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w118
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w119
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w120
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w121
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Залучення присяжних до виконання обов’язків у суді та їх виклик 

здійснюються в порядку, визначеному процесуальним законом. 

 

Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 1, 2, 4-6 частини 7 

статті 56 Закону, а саме: 

- справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові 

справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; 

- 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; 

- виявляти повагу до учасників процесу; 

- не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється 

законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового 

засідання; 

- виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених 

законодавством у сфері запобігання корупції. 

Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі 

в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин 

вважається неповагою до суду. 

  

Відповідно до частини 5 статті 67 Закону роботодавець зобов’язаний 

увільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі 

здійснення правосуддя. Відмова в увільненні від роботи вважається неповагою 

до суду.  

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується 

винагорода, розрахована виходячи з: 

- посадового окладу судді місцевого суду (із застосуванням відповідного 

регіонального коефіцієнту); 

- з врахуванням фактично відпрацьованого часу; 

- в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. 

Так, наказом Державної судової адміністрації України від 05.10.2016 № 198 (із 

змінами) затверджено Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат, 

виплати добових присяжному за час виконання ним обов'язків у суді (далі – 

Порядок) 

Також, присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, 

а також виплачуються добові.  

Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми 

на здійснення правосуддя ТУ ДСА за рахунок коштів Державного бюджету 

України 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. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w122
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#n491
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#n492
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#n494
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w124
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w123
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w126
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w127
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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. 

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). 

ТУ ДСА 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 ТУ ДСА 

надає йому довідку за формою згідно з додатком до Порядку, підписану 

головуючим суддею у справі за участю присяжного, про 

виконання/невиконання присяжним обов'язків у суді із зазначенням фактично 

відпрацьованого часу на підставі табелю обліку робочого часу. Табель обліку 

робочого часу присяжного та довідка за формою згідно з додатком до Порядку 

складається уповноваженою особою суду, визначеною керівником апарату 

суду. 

Суд щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, надає 

відповідному ТУ ДСА 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. 

Протягом п’яти робочих днів після отримання від суду підтвердження 

виконання присяжним обов'язків у суді ТУ ДСА 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 ТУ ДСА в порядку та розмірах, 

установлених Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України. 

Зокрема, існує постанова Кабінету міністрів України «Про суми та склад витрат 

на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються 

у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 

02.02.2011 № 98 (із змінами). Наприклад, сума добових в межах України для 

таких категорій фізичних осіб встановлюється в межах 60 грн. 
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На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності 

суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення 

правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо 

нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків. 

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. 

 

Категорії справ, у судовому розгляді яких приймають  

участь присяжні: 
Згідно частини 2 статті 34 Цивільного процесуального кодексу України 

(далі – ЦПК) у випадках, ним встановлених, цивільні справи у судах першої 

інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох присяжних, які 

при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді. Таким чином 

проводиться розгляд справ, передбачених пунктами 1, 3, 4, 9, 10 частини 2 

статті 293 ЦПК про: обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 

визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи; визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її 

померлою; усиновлення; надання особі психіатричної допомоги в примусовому 

порядку; примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. 
 

Присяжні приймають участь в розгляді кримінальних справ: 

- відповідно частини 3 статті 31 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК) кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо 

злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється 

колегіально судом у складі трьох суддів, а за клопотанням обвинуваченого - 

судом присяжних у складі двох суддів та трьох присяжних. Кримінальне 

провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних 

стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про 

такий розгляд; 

- згідно пункту 1 частини 12 статті 31 КПК кримінальне провадження 

стосовно Президента України, повноваження якого припинено, Прем’єр-

міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та 

заступників міністрів, членів Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голови Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного 

майна України, його першого заступника та заступників, членів Центральної 

виборчої комісії, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро 

України, членів Національного агентства з питань запобігання корупції, 

Генерального прокурора, його першого заступника чи заступника, Голови 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w131
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w132
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w128
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w129
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w130
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?nreg=1618-15&find=1&text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED&x=5&y=7#w12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?nreg=4651-17&find=1&text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED&x=2&y=4#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?nreg=4651-17&find=1&text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED&x=2&y=4#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?nreg=4651-17&find=1&text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED&x=2&y=4#w15
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Конституційного Суду України, його заступника чи судді Конституційного 

Суду України, Голови Верховного Суду, його першого заступника, заступника 

чи судді Верховного Суду, голів вищих спеціалізованих судів, їх заступників чи 

суддів вищих спеціалізованих судів, Голови Національного банку України, його 

першого заступника чи заступника, осіб, посади яких належать до посад 

державної служби категорії "А", а також щодо обвинувачення у вчиненні 

кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України, здійснюється в суді першої інстанції - 

колегіально судом у складі трьох суддів, які мають стаж роботи на посаді судді 

не менше п’яти років, а у разі здійснення кримінального провадження щодо 

злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, за 

клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі двох суддів, які 

мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, та трьох присяжних. 

У суді функціонує автоматизована система документообігу суду, що 

забезпечує визначення присяжних для судового розгляду з числа осіб, які 

внесені до списку присяжних; 

Значна увага приділена КПК кримінальному провадженню судом 

присяжних, цьому присвячений § 2 «Провадження в суді присяжних» глави 30 

«Особливі порядки провадження в суді першої інстанції» КПК. 

Маємо спочатку відмітити, що статтею 75 КПК визначені обставини, що 

виключають участь в тому числі присяжного в кримінальному провадженні: 

- якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, близьким родичем чи членом сім’ї слідчого, прокурора, 

підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, 

цивільного відповідача; 

- якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, 

представник персоналу органу пробації, перекладач, слідчий, прокурор, 

захисник або представник; 

- якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї 

заінтересовані в результатах провадження; 

- за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його 

неупередженості; 

- у випадку порушення встановленого частиною 3 статті 35 КПК порядку 

визначення слідчого судді, судді для розгляду справи. 

У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть бути особи, 

які є родичами між собою. 

Стаття 383 КПК зазначає, що кримінальне провадження судом присяжних 

здійснюється відповідно до загальних правил КПК з особливостями, 

встановленими зазначеним параграфом. Суд присяжних утворюється при 

місцевому загальному суді першої інстанції. Усі питання, пов’язані з судовим 

розглядом, крім питання, передбаченого частиною 3 статті 331 КПК, судді і 

присяжні вирішують спільно. Так, головуючий суддя самостійно вирішує 

наступні питання: незалежно від наявності клопотань зобов’язаний розглянути 

питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до 

спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran80#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page2?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page3?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran617#n617
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2858#n2858
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w16
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клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю 

вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою або продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох 

місяців. Копія ухвали вручається обвинуваченому, прокурору та направляється 

уповноваженій службовій особі місця ув’язнення. До спливу продовженого 

строку суд зобов’язаний повторно розглянути питання доцільності 

продовження тримання обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження 

не було завершене до його спливу. 

Після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий дає 

секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних у 

кількості семи осіб, які визначаються автоматизованою системою 

документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних. Громадяни, 

які внесені до списку присяжних і можуть бути викликані до суду як присяжні, 

визначаються згідно із Законом. Письмовий виклик має бути вручений 

присяжному під розписку не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання. У 

виклику зазначаються день, час і місце проведення судового засідання, права та 

обов’язки присяжного, перелік вимог до присяжних, а також підстави для 

увільнення їх від виконання обов’язків, припис про явку, а також обов’язок 

присяжного (чи іншої особи, яка одержала виклик для передачі його 

присяжному) невідкладно повідомити суд про причини неможливості явки. На 

підставі письмового виклику роботодавець зобов’язаний звільнити присяжного 

від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. 

Згідно стаття 386 КПК 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 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. 

Згідно частини 2 статті 386 КПК присяжний зобов’язаний: 

1) правдиво відповісти на запитання головуючого і учасників судового 

провадження щодо можливих перешкод, передбачених КПК або Законом, для 

його участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, що підлягає розгляду, та поінформованості про 

його обставини, а також на вимогу головуючого подати необхідну інформацію 

про себе; 

2) додержуватися порядку в судовому засіданні і виконувати 

розпорядження головуючого; 

3) не відлучатися із залу судового засідання під час судового розгляду; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w112
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w113
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w114
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w115
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w116
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w117
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w118
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w119
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w120
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w121
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w122
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w124
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w125
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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. 

Відбір присяжних здійснюється після відкриття судового засідання. 

Головуючий повідомляє присяжним, яке провадження підлягає розгляду, 

роз’яснює їм права та обов’язки, а також умови їх участі в судовому розгляді. 

Кожен із присяжних має право заявити про неможливість його участі в 

судовому розгляді, вказавши на причину цього, та заявити собі самовідвід. 

Головуючий з’ясовує, чи немає передбачених КПК або Законом підстав, які 

перешкоджають залученню громадянина в якості присяжного або є підставою 

для звільнення окремих присяжних від виконання їх обов’язків, а так само для 

звільнення присяжних від виконання їх обов’язків за їх усними чи письмовими 

заявами. Для з’ясування обставин, що можуть перешкоджати участі 

присяжного в судовому розгляді, прокурор, потерпілий, обвинувачений з 

дозволу головуючого можуть ставити присяжним відповідні запитання. 

Кожному з присяжних, який з’явився, учасники судового провадження 

можуть заявити відвід з підстав, передбачених статтями 75 і 76 КПК. 

Усі питання, пов’язані зі звільненням присяжних від участі в розгляді 

кримінального провадження, а також із самовідводом і відводом присяжних, 

вирішуються ухвалою суду у складі двох суддів, що постановляється після 

проведення наради на місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків, коли 

вихід до нарадчої кімнати буде визнаний судом необхідним. У разі якщо судді 

не прийшли до одноголосного рішення щодо вирішення питання, пов’язаного зі 

звільненням присяжного від участі в розгляді кримінального провадження або 

самовідводом чи відводом присяжного, присяжний вважається звільненим від 

участі в розгляді кримінального провадження або відведеним. 

Якщо після відводів, самовідводів, усунення обставин, що можуть 

перешкоджати участі присяжного в судовому розгляді, присяжних залишилося 

більше необхідної для участі в судовому розгляді кількості, присяжні 

визначаються автоматизованою системою документообігу суду з числа 

присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в розгляді 

кримінального провадження. Однак, якщо в результаті зазначених дій 

присяжних залишилося менше необхідної для участі в судовому розгляді 

кількості, секретар судового засідання за вказівкою головуючого викликає 

присяжних додатково. 

Після відбору основних присяжних відбирається двоє запасних 

присяжних з додержанням вищезазначених правил. Прізвища відібраних 

основних і запасних присяжних заносяться до журналу судового засідання в 

тому порядку, в якому їх було відібрано. Запасні присяжні під час судового 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w126
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w128
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w129
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w130
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w131
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w132
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w133
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w134
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w135
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w136
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran996#n996
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1004#n1004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w137
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w138
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w139
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w140
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w141
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w134
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w142
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w143
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w144
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w145
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w146
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w147
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w148
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w149
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w150
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засідання постійно перебувають на відведених їм місцях і до ухвалення вироку 

можуть бути включені до складу основних присяжних у разі неможливості 

кого-небудь з основних присяжних продовжувати участь у судовому розгляді. 

Про заміну вибулих основних присяжних запасними суд присяжних 

постановляє ухвалу. 

Після закінчення відбору основних і запасних присяжних вони займають 

місця, відведені їм головуючим. За пропозицією головуючого присяжні 

складають присягу, текст якої зачитує кожен присяжний, після чого 

підтверджує, що його права, обов’язки та компетенція йому зрозумілі. 

Прокурору, обвинуваченому, потерпілому та іншим учасникам 

кримінального провадження протягом усього судового розгляду забороняється 

спілкуватися з присяжними інакше, ніж у порядку, передбаченому КПК. 

Стаття 390 КПК присвячена випадкам усунення присяжного. Так, 

присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді 

кримінального провадження: 

- у разі невиконання присяжним обов’язків, передбачених частиною 2 

статті 386 цього Кодексу; 

- за наявності обґрунтованих підстав вважати, що присяжний у результаті 

незаконного впливу втратив неупередженість, необхідну для вирішення питань 

кримінального провадження відповідно до закону. 

Присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді 

кримінального провадження за ініціативою головуючого рішенням більшості 

від складу суду присяжних, яке приймається в нарадчій кімнаті та 

оформлюється вмотивованою ухвалою. У разі усунення присяжного до складу 

суду включається запасний присяжний, після чого судовий розгляд 

продовжується, або, у разі відсутності запасного присяжного, здійснюється 

відбір нового присяжного у визначному порядку, після чого судове 

провадження розпочинається з початку. 

Нарадою суду присяжних керує головуючий, який послідовно ставить на 

обговорення питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку, 

передбачені статтею 368 КПК, проводить відкрите голосування і веде 

підрахунок голосів. Усі питання вирішуються простою більшістю голосів. 

Головуючий голосує останнім. 

Ніхто зі складу суду присяжних не має права утримуватися від 

голосування, крім випадку, коли вирішується питання про міру покарання, а 

суддя чи присяжний голосував за виправдання обвинуваченого. У цьому разі 

голос того, хто утримався, додається до голосів, поданих за рішення, яке є 

найсприятливішим для обвинуваченого. При виникненні розбіжностей про те, 

яке рішення для обвинуваченого є більш сприятливим, питання вирішується 

шляхом голосування. Кожен із складу суду присяжних має право викласти 

письмово окрему думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а 

приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення. У 

випадку, коли серед більшості складу суду, яка ухвалила рішення, відсутні 

судді, головуючий зобов’язаний надати допомогу присяжним у складенні 

судового рішення. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w151
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w160
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w161
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w162
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w163
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#n3211
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#n3211
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w164
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w165
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w166
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w167
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w168
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w169
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w170
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w172
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w174
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15?text=%EF%F0%E8%F1%FF%E6%ED#w175
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Сліз знати, що передача справи з одного суду до іншого у зв’язку з 

ліквідацією суду не потребує заміни присяжних, які беруть участь у розгляді 

цієї справи, крім випадків, коли справа передається до суду, юрисдикція якого 

не поширюється на територію, на якій постійно проживає присяжний. 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
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