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На виконання підпункту 1 пункту 20 Плану заходів з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393,  підпункту 19.3. 

«Створення гуманістичної системи виконання кримінальних  покарань» пункту 19 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471, Міністерством юстиції України 

розроблено проекти законів України:

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

удосконалення порядку залучення громадян України до участі у здійсненні 

правосуддя та формування списку присяжних»                                                                   

(реєстр. № 4191 від 05.10.2020)  

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення участі громадян 

України у здійсненні правосуддя»                                                                                             

(реєстр. № 4192 від 05.10.2020)

«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»                            

(реєстр. № 4190 від 05.10.2020)



Проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

щодо удосконалення порядку залучення громадян 

України до участі у здійсненні правосуддя та 

формування списку присяжних»

Змінено порядок формування списку 

присяжних

➢ виключено місцеві ради з процесу формування списку присяжних та покладено такий обов’язок на

Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління;

➢ список присяжних формуватиметься з використанням інформації, що міститься в Державному

реєстрі виборців;

➢ під час формування списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації

України повідомлятиме особу про те, що її буде включено до такого списку та про вимоги до

присяжного;

➢ у разі наявності умов, за яких особа не може бути включена до списку присяжних, вона зобов’язана

повідомити про це територіальне управління Державної судової адміністрації України. В іншому

випадку особа вважається такою, що відповідає вимогам до присяжного, та включається до такого

списку.



Змінено вимоги до присяжного

Доповнено підстави увільнення від 

виконання обов’язків присяжного 

➢ зменшено мінімальний вік присяжного до 25 років;

➢ скасовано граничний вік у 65 років;

➢ включено членів органу, що здійснює

дисциплінарне провадження відповідно до Закону

України «Про прокуратуру», до переліку осіб, які не

можуть включатись до списків присяжних.

- увільняється особа, яка за станом здоров’я не може виконувати обов’язки присяжного, що 

підтверджено медичним висновком;

- увільняється особа, яка впродовж останнього року вже залучалася до виконання обов’язків 

присяжного.



Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення участі громадян 

України у здійсненні правосуддя»

Вносяться зміни до Закону України 

«Про Державний реєстр виборців»
- надається право Державній судовій адміністрації України під час

здійснення повноважень з формування списку присяжних

отримувати з Реєстру інформацію, необхідну для відбору виборців за

принципом випадковості, а також персональні дані відібраних

виборців у кількості, достатній для забезпечення здійснення

правосуддя відповідними окружними судами;

- визначено обсяг персональних даних, які надаватимуться

Державній судовій адміністрації України.

Вносяться зміни до Закону України 

«Про запобігання корупції»
присяжні виключаються із переліку суб’єктів, які зобов’язані

подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування.



Проект Закону «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» 

Зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення 
встановлення адміністративної відповідальності за злісне ухилення 

особи, включеної до списку присяжних, присяжного від  явки в суд у 

виді накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (зміни до статті 1853 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення).

Зміни до Кримінального кодексу України 
встановлення кримінальної відповідальності за завідомо 

неправдиве показання свідка, потерпілого, надання особою, 

включеною до списку присяжних,  присяжним завідомо 

недостовірних відомостей у виді виправних робіт на строк до двох 

років або арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до двох років (зміни до статті 384 Кримінального кодексу 

України).



Зміни до Кримінального 

процесуального кодексу України 

➢ розгляд кримінальних проваджень, у яких за вчинення злочину передбачено покарання у виді

позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі, судом присяжних у

складі одного судді та семи присяжних, а за клопотанням обвинуваченого - колегіально судом у

складі трьох суддів (зміни до статті 31 КПК України);

➢ повноваження прокурора забезпечувати явку потерпілого, свідків обвинувачення на судові

засідання (зміни до статті 36 КПК України);

➢ право сторін 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 (зміни до статті 385 КПК України);

➢ процедура відбору присяжних у суді із числа осіб, включених до списку присяжних, які

з’явилися для участі у судовому розгляді (зміни до статті 387 КПК України);

➢ обов’язок присяжного вчасно з’явитися для участі у судовому розгляді та правдиво відповідати

на запитання головуючого, сторін кримінального провадження щодо можливих перешкод,

передбачених цим Кодексом або законом, для його участі в судовому розгляді (зміни до

статті 386 КПК України);



➢ обрання присяжними із свого складу голови присяжних (стаття 3881 КПК України);

➢ вирішення присяжними питання щодо винуватості чи невинуватості обвинуваченого у

вчиненні кожного злочину (зміни до статті 391 КПК України);

➢ вердикт про винуватість обвинуваченого вважається ухваленим, якщо за нього проголосували

п’ять із семи присяжних (зміни до статті 391 КПК України);

➢ проголошення вердикту присяжних в залі судового засідання головою присяжних (стаття 3914

КПК України);

➢ обов’язковість вердикту присяжних для головуючого (якщо присяжні визнали обвинуваченого

невинуватим у вчиненні злочину – головуючий ухвалює виправдувальний вирок, якщо присяжні

визнали обвинуваченого винуватим у вчиненні хоча б одного із злочинів – головуючий ухвалює

обвинувальний вирок із визначенням виду та міри покарання) (стаття 3917 КПК України);

➢ підстави для скасування або зміни вироку суду присяжних при розгляді справи в суді

апеляційної інстанції, до яких віднесені: істотне порушення вимог кримінального

процесуального закону; неправильне застосування закону України про кримінальну

відповідальність (зміни до статті 409 КПК України).

Зміни до Кримінального 

процесуального кодексу України 



Дякую за увагу!


