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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про суд присяжних
(реєстр. № 3843 від 14 липня 2020 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 14 липня 2020 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 03 листопада 
2021 року (протокол № 74) проект Закону про суд присяжних (реєстр. № 3843 
від 14 липня 2020 року), поданий народними депутатами України Фроловим П.В. 
та іншими (далі – Законопроект), та встановив таке.

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його метою є 
забезпечення реалізації статті 124 Конституції України щодо безпосередньої 
участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних.

Для досягнення зазначеної мети авторами пропонується прийняти новий 
Закон про суд присяжних, яким, зокрема, визначити поняття, юрисдикцію, склад 
суду присяжних, унормувати порядок формування Лави присяжних та вимоги до 
присяжного, встановити його права і обов’язки, підстави й порядок увільнення 
присяжного від виконання обов’язків, механізм усунення присяжного та заміни 
вибулого основного присяжного запасним, окреслити основні питання, які 
повинні вирішити присяжні, порядок наради й голосування присяжних при 
ухваленні вердикту, визначити види рішень головуючого судді в суді 
присяжних, підстави оскарження вироку суду присяжних, гарантії прав та 
матеріально-фінансове забезпечення присяжних тощо. Крім того, 
Законопроектом пропонується внести відповідні зміни до законів України «Про 
запобігання корупції», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Державний реєстр 
виборців» та Цивільного процесуального кодексу України.

Інститут законодавства Апарату Верховної Ради України та Головне 
науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловили 
зауваження до Законопроекту.

Вища рада правосуддя вважає, що Законопроект потребує суттєвого 
доопрацювання.

Верховний Суд та Міністерство юстиції не підтримують прийняття 
Законопроекту.
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Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати 
Верховній Раді України включити до порядку денного шостої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про суд присяжних (реєстр.     
№ 3843 від 14 липня 2020 року), поданий народними депутатами України 
Фроловим П.В. та іншими.
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