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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДУ СУДУ ПРИ 

РОЗГЛЯДІ СПРАВ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ 

ПРОВЕДЕННЯМ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 

 

Стаття присвячена окресленню основних проблемних питань правового регулювання 

складу суду при розгляді окремих категорій справ окремого провадження у зв’язку із 

проведенням судової реформи. Проведено порівняльний аналіз природи інститутів народних 

засідателів та присяжних. Сформульовано шляхи подальшого розвитку цивільного 

процесуального законодавства. 
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Статья посвящена изучению основных проблемных вопросов правового 

регулирования состава суда при рассмотрении отдельных категорий дел особого 

производства в связи с проведением судебной реформы. Проведен сравнительный анализ 

природы институтов народных заседателей и присяжных. Сформулированы пути 

дальнейшего развития гражданского процессуального законодательства.  

Ключевые слова: суд, народный заседатель, присяжный, особое производство, 

судебная реформа. 

 

The article is devoted to the main problematic issues of legal regulation of the court 

composition in considering specific categories of special procedure cases in respect of judicial 

reform. A comparative analysis of the people's assessors and jurors institutions legal nature is made. 

The ways of civil procedural law further development are formulated. 
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Постановка проблеми. Указом 

Президента України від 20.05.2015 

р. № 276/2015 р. затверджено 

Стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 

2015 - 2020 роки [1], що стала 

основою цього реформування. 

Метою судової реформи 

визначається реальна реалізація 

права кожного на справедливий 

судовий розгляд його справи 

незалежним професійним та 

неупередженим судом та 

забезпечення такого рівня правової 

культури в суспільстві, який 

гарантуватиме практичну реалізацію 

принципу верховенства права в 

Україні. 

Стратегія передбачає 

реформування судочинства, 

судоустрою та суміжних правових 

інститутів загалом, за 12 

напрямками, серед яких можливо 

визначити такі, що стосуються 

безпосередньо судочинства: 



ПРАВОВА ПРОСВІТА                                                            № 1    2016 

 

188 

забезпечення незалежності, 

безсторонності та неупередженості 

суддів; підвищення ефективності 

правосуддя в цілому та оптимізація 

повноважень судів різних 

юрисдикцій; забезпечення 

прозорості та відкритості 

правосуддя; посилення гарантій 

здійснення адвокатської діяльності 

та забезпечення доступності 

безоплатної правової допомоги. З 

комплексного аналізу наведених 

напрямків можливо зробити 

висновок про глобальний, а не 

фрагментарний характер реформи 

здійснення правосуддя, оскільки її 

предметом виявляються його 

основи, які проявляються у всіх його 

інститутах. 

На виконання вказаних завдань 

підготовлено низку нормативних 

документів. В аспекті реформування 

судочинства слід особливо відмітити 

такі Закони України як: «Про 

забезпечення права на справедливий 

суд» від 12.02.2015 р. № 192-VIII [2], 

а також пакет Законів України, 

прийнятих  02.06.2016 р.: «Про 

внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» № 

1401-VIII (далі - Закон № 1401-VIII) 

[3]; «Про судоустрій і статус суддів» 

№ 1402-VIII (далі – Закон «Про 

судоустрій і статус суддів») [4]; 

«Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів» № 

1403-VIII; «Про виконавче 

провадження» № 1404-VII.  

Роль окремого провадження 

цивільного судочинства у 

забезпеченні охорони прав та 

інтересів осіб проявляється у його 

законодавчо закріпленій меті: 

підтвердження наявності або 

відсутності юридичних фактів, що 

мають значення для охорони прав та 

інтересів особи або створення умов 

здійснення нею особистих 

немайнових чи майнових прав або 

підтвердження наявності чи 

відсутності неоспорюваних прав (ч. 

1 ст. 234 Цивільного процесуального 

кодексу України від 18.03.2004 р. № 

1618-IV (далі – ЦПК України) [5]. 

При цьому ключовий вплив щодо 

правового статусу особи справляє 

зокрема розгляд і вирішення справ, 

передбачених п.п. 1, 3, 4, 9, 10 ч. 2 

ст. 234 ЦПК України: стосовно 

дієздатності фізичної особи; 

визнання її безвісно відсутньою чи 

оголошення померлою, усиновлення 

тощо. Досліджувана реформа 

справляє ключовий вплив на 

регулювання цивільного 

судочинства взагалі і на ключові 

питання процесуальної форми 

розгляду справ в порядку окремого 

провадження зокрема.  

Огляд останніх досліджень і 
публікацій. Детальний аналіз 

вказаної судової реформи, причому 

як стосовно судоустрою, так і 

стосовно судочинства, вже 

неодноразово був предметом аналізу 

у численних публікаціях як 

наукового характеру, так і в інших 

періодичних виданнях. Водночас, 

авторами торкались, переважно, 

питання судоустрою та 

реформування суміжних правових 

інститутів, зокрема інституту 

виконання судових рішень. Щодо ж 

судочинства, то найбільшу увагу 

отримали лише окремі питання: 

допуску представника особи до 

участі в цивільному процесі, 
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підсудності та цивільної юрисдикції 

[6].  

Метою статті є окреслення 

основних проблемних питань 

правового регулювання складу суду 

при розгляді справ окремого 

провадження у зв’язку із 

проведенням судової реформи, 

зокрема стосовно визначення складу 

суду при розгляді справ, 

передбачених п.п. 1, 3, 4, 9, 10 ч. 2 

ст. 234 ЦПК України, та 

формулювання у зв’язку із цим 

шляхів подальшого розвитку 

цивільного процесуального 

законодавства.  

Виклад основного матеріалу. 
Реформування судоустрою справило 

також істотний вплив і на 

здійснення судочинства по окремих 

напрямках, які не отримали у 

публікаціях належної уваги. Вказане 

стосується, передусім, правового 

положення учасників процесу, але в 

першу чергу увагу слід приділити 

саме правовому статусу суду. Адже 

суд визначається обов’язковим 

учасником усіх процесуальних 

правовідносин, а отже – 

центральним учасником розгляду 

справи.  

Судді наділені виключним 

правом реалізовувати судову владу, 

вирішувати всі правові конфлікти, 

що виникають у суспільстві, вони 

виконують свої обов’язки на 

професійній основі. Судді незалежні 

і підкоряються лише Конституції та 

законам України. Прояв неповаги до 

судді передбачає встановлену 

законом відповідальність. Вимоги та 

рішення суддів при здійсненні ними 

повноважень обов’язкові для 

виконання тими суб’єктами, до яких 

вони звернені. Невиконання вимог 

та рішень суддів тягне за собою 

встановлену законом 

відповідальність. 

Передумовою реалізації 

суддями судової влади є їх єдиний 

правовий статус, який закріплено у 

відповідних нормативно-правових 

актах. В юридичній літературі 

правовий статус суддів часто 

ототожнюють з їх правовим 

становищем. Зазвичай під правовим 

статусом суддів розуміють порядок 

набуття статусу, сукупність їх прав 

та обов’язків, вимоги, що ставляться 

до суддів, правові гарантії, які 

дозволяють судцям здійснювати свої 

повноваження згідно із законом, 

порядок притягнення суддів до 

юридичної відповідальності та 

звільнення з посади [7, с. 181]. 

Переважна більшість наведених 

категорій, що характеризують 

елементи правового статусу судді, 

стосується, перш за все, питань 

організації діяльності судової влади. 

Водночас, права та обов’язки суддів 

безпосередньо знаходять свою 

реалізацію при здійсненні 

цивільного судочинства. Так, 

вказується на компетенцію суду під 

час здійснення правосуддя, зокрема 

у цивільних справах [8, с. 214]. 

Повноваження суду щодо керування 

процесом розгляду справи 

визначаються як функціональні, 

поряд із предметними, що 

пов’язуються із категоріями 

підсудності та цивільної юрисдикції. 

Функціональні повноваження суду 

першої інстанції розглядаються за 

основними стадіями провадження в 

цій інстанції: відкриття провадження 

у справі; підготовка справи до 
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судового розгляду; судовий розгляд. 

Так, щодо першої стадії вказується 

на повноваження щодо відкриття 

провадження, залишення позовної 

заяви без руху, повернення позовної 

заяви [8, с. 215-218]. У стадії 

підготовки справи до судового 

розгляду повноваження передбачені 

відповідним розділом ЦПК України 

(гл. 3 р. 3 ЦПК України). Розгляд 

проблемних питань статусу суддів 

передбачає розгляд безпосередньо 

пов’язаних із ними питань участі 

громадськості у цивільному процесі, 

зокрема у формі участі присяжних. 

Адже відповідно до ч. 1 ст. 63 

Закону «Про судоустрій і статус 

суддів» присяжний здійснює 

правосуддя у складі суду.  

У юридичній літературі статус 

народних засідателів (присяжних) 

розглядається окремо від статусу 

суддів. Ними визначаються 

громадяни України, які у випадках, 

передбачених процесуальним 

законом, вирішують справи у складі 

суду спільно із суддею (суддями), 

забезпечуючи згідно з Конституцією 

України безпосередню участь 

народу у здійсненні правосуддя [7, с. 

207]. Відповідні положення наведені 

у ч. 1 ст. 58 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 

07.07.2010 р. № 2453-VI [9]. 

Подібним чином сформульовано 

визначення присяжних у ч. 1 ст. 64 

Закону «Про судоустрій і статус 

суддів». Водночас, відповідно до ч. 2 

ст. 1 цього Закону суб’єктами 

реалізації судової влади визначено 

виключно суддів та у визначених 

законом випадках, присяжних. 

Інститут народних засідателів у 

вказаній нормі не згадується. 

Аналогічно, Розділ 3 вказаного 

Закону має назву «Судді та 

присяжні». В нормах цього розділу 

народні засідателі не згадуються. 

Пунктом 37 Прикінцевих та 

перехідних положень вказаного 

Закону передбачено, фактично, 

поступовий перехід народних 

засідателів до корпусу присяжних. 

Відповідні зміни внесено також і до 

Конституції України, з якої 

виключено народних засідателів як 

суб’єктів здійснення правосуддя. 

Вказані зміни вже набрали чинності 

з 30.09.16 р. Це дає підстави 

стверджувати про ліквідацію 

інституту народних засідателів.  

Водночас, в ЦПК України на 

даний момент збережено положення 

щодо здійснення правосуддя в 

окремих категоріях цивільних справ 

саме народними засідателями (ч. 2 

ст. 18; ч. 4 ст. 234 ЦПК України). 

Такими категоріями справ 

визначено: 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. У 

зв’язку із наведеним, проблемним 

постає правове регулювання складу 

суду у таких справах.  

Значення участі народних 

засідателів у наведених категоріях 

справ традиційно пов’язується із 

забезпеченням додаткових гарантій 

дотримання прав особи при 
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винесенні відповідних рішень, з 

огляду на їх виняткове значення для 

правового статусу особи. Крім того, 

в юридичній літературі вказується 

на їх важливу роль у реалізації 

судової влади. Вони збагачують суд 

життєвим досвідом і ціннісними 

орієнтаціями суспільства, що 

значною мірою сприяє підвищенню 

авторитету судової влади [7, с. 205]. 

Враховуючи це, а також 

висловлювані в юридичних 

публікаціях позиції щодо 

«рудиментарності» інституту 

народних засідателів як спадку 

радянської доби [10] логічним було 

б поширення участі присяжних на 

розгляд відповідних справ. Проте 

постає питання про відповідність 

правової природи інституту 

присяжних розглядуваним 

категоріям справ. Зокрема, в 

літературі вказується на дві 

поширені світові моделі участі 

народу в судовому провадженні: суд 

шефенів та суд присяжних. Перша 

притаманна країнам романо-

германської правової системи й 

полягає у спільному вирішенні 

шефенами і суддею питань факту і 

права під час судового розгляду. 

Шефени беруть активну учать у 

вирішенні всіх процесуальних 

питань, а керує процесом 

професійний суддя. Суд присяжних 

поширений у країнах 

англосаксонського права й 

відрізняється роздільним 

вирішенням питань факту 

присяжними, а питань права - 

професійним суддею. Присяжні 

спостерігають за рухом судового 

розгляду, а після його завершення 

видаляються в нарадчу кімнату для 

вирішення питання винності або 

невинуватості обвинуваченого. 

Суддя застосовує норми закону про 

юридичну відповідальність 

підсудного або його виправдання на 

підставі вердикту присяжних. В обох 

моделях мають місце суттєві 

процесуальні особливості розгляду 

справ спільними судовими 

складами. Категорії справ, які 

розглядаються за участю 

представників народу, визначаються 

процесуальним законодавством і 

являють собою найбільш складні 

цивільні і кримінальні справи [7, с. 

205].  

Відповідно до ч. 3 ст. 31 

Кримінального процесуального 

кодексу України від 13.04.2012 р. № 

4651-VI (далі – КПК України) [11] 

передбачено участь присяжних у 

кримінальному провадженні в суді 

першої інстанції - щодо злочинів, за 

вчинення яких передбачено довічне 

позбавлення волі, за клопотанням 

обвинуваченого. Провадження 

здійснюється судом присяжних у 

складі двох професійних 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. Ця норма залишилась 

незмінною і на сьогоднішній день. В 

юридичній літературі 

запровадження суду присяжних в 

Україні пов’язується із необхідністю 

забезпечення прав і свобод особи 

при розгляді кримінальних справ 

про тяжкі злочини [12, с. 749] 

Отже, можна казати, що для 

України участь присяжних є 
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характерною, в першу чергу, для 

кримінального судочинства, і лише в 

окремих випадках.  

Наведене свідчить, що проста 

заміна народних засідателів на 

присяжних при розгляді наведених 

вище категорій цивільних справ, 

передбачених ст. 234 ЦПК України 

суперечить їх призначенню як 

мінімум у двох аспектах. По-перше, 

у вказаних справах мова йде не про 

покарання особи (тим більше, 

шляхом довічного позбавлення 

волі), а про визнання за особою 

певного юридичного стану. По-

друге, участі у справі народних 

засідателів більше відповідає саме 

діяльність шефенів, аніж присяжних. 

Висновки та перспективні 
напрямки подальших досліджень. 
На сьогоднішній день проблемним 

постає правове регулювання складу 

суду у справах, передбачених п.п. 1, 

3, 4, 9, 10 ч. 2 ст. 234 ЦПК України. 

Вирішувати питання про поширення 

інституту присяжних на розгляд 

відповідних справ необхідно з 

урахуванням не тільки правової 

природи вказаного інституту, але 

також: 1) вже фактично проведеної 

судової реформи у цьому напрямку 

на рівні Конституції України; 2) 

можливості підлаштування 

відповідних правових інститутів під 

існуючі правові реалії у конкретній 

країні; 3) значення участі 

громадськості у охороні прав та 

інтересів особи при розгляді 

відповідних справ. З огляду на 

вказане логічним постає поширення 

інституту присяжних на розгляд 

наведених вище справ. Водночас, 

його здійснення потребує внесення 

відповідних змін до ЦПК України. У 

зв’язку із цим актуальним постає 

визначення особливостей інституту 

присяжних у цивільному процесі 

України. Так, вирішення потребує 

питання кількісного формування 

складу суду для розгляду зазначених 

справ. Так, відповідно до ч. 4 ст. 234 

ЦПК України передбачено склад 

суду у складі одного професійного 

судді та двох народних засідателів. 

Водночас, відповідно до наведених 

вище положень КПК України, у 

відповідних справах склад суду 

становить два професійних судді та 

троє присяжних.  
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