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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
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експертиза; оперативно-розшукова діяльність». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2018. 

Підготовка дисертації здійснювалась у Відкритому міжнародному 

університеті розвитку людини «Україна». Захист дисертації відбудеться у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, 

правових і прикладних проблем участі запасного судді у кримінальному 

судочинстві України. Окреслено сучасний стан і методологічні засади 

наукового дослідження процесуального статусу запасного судді в 

кримінальному судочинстві України; охарактеризовано зарубіжний досвід і 

міжнародні стандарти здійснення кримінального судочинства за участю 

запасного судді. 

Встановлено, що запасний суддя – суддя, який займає штатну 

суддівську посаду в суді відповідної інстанції, призначається за ухвалою 

суду у кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен значний 

час, і перебуває в залі судового засідання протягом судового розгляду. 

Зазначено, що зміст повноважень запасного судді у судовому процесі 

України складає комплекс передбачених законом його прав та обов’язків, 

виникнення яких зумовлено конкретним юридичним фактом – призначенням 

запасного судді у кримінальному провадженні; такі повноваження суддя 

реалізує лише на період виконання функцій запасного судді. Визначено 

обов’язки, а також права запасного судді: заперечувати з приводу заявленого 

щодо нього відводу; з дозволу головуючого: постановка уточнюючих 
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запитань особам, які допитуються судом; уточнення обставин при 

дослідженні письмових і речових доказів. 

Аргументовано, що право на участь запасного судді у кримінальному 

провадженні обумовлене наявністю фактичних і правових (юридичних) 

підстав. Фактичні підстави передбачають існування даних, що свідчать про 

тривалість судового розгляду: складність кримінального провадження, 

кількість його учасників, можлива втрата повноважень суддею (тяжка 

хвороба; досягнення пенсійного віку; перехід на роботу в інші органи влади; 

обрання на виборні посади тощо). Обґрунтовано, що правовою підставою 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні є відповідна 

ухвала суду. Визначено процесуальний порядок призначення запасного судді 

в кримінальному провадженні в залежності від етапів, на яких вирішується 

це питання. 

Доведено, що кримінальні процесуальні гарантії повноважень 

запасного судді у судовому провадженні є складовою процесуального 

статусу запасного судді. Вони спрямовані на реалізацію повноважень 

запасного судді, а також на реалізацію прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження. Крім загальних гарантій повноважень 

запасного судді, як представника судової влади, специфічною гарантією 

повноважень запасного судді є передбачена законом процедура його 

діяльності у здійсненні правосуддя, яка характеризується особливим 

порядком участі у дослідженні обставин кримінального провадження та 

оцінці доказів. 

З’ясовано, що прийняття рішення про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні у порядку ст. 320 КПК України зумовлює 

настання відповідних правових наслідків як для кримінального провадження, 

так і для його учасників. Такими наслідками є: необхідність визначення його 

місця перебування у залі судового засідання – поруч з основним складом 

суду з означенням такого місця, та вимог щодо зовнішнього вигляду – мантії 

та нагрудного знаку; виключне право проведення додаткових чи повторних 
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процесуальних дій судді, який до заміни ним основного судді перебував у 

статусі запасного. 

Зазначено, що наслідком відсутності запасного судді на одному із 

засідань, коли запасний суддя в подальшому замінив основного, є скасування 

судового рішення. Наслідком неможливості запасного судді брати подальшу 

участь у кримінальному провадженні повинно стати передбачення у КПК 

України можливості його заміни. 

Зроблено висновок, що особливості дослідження обставин 

кримінального провадження та їх оцінка запасним суддею окреслюються 

межами активності запасного судді та основного судді, який перебував до 

того у статусі запасного. Звернуто увагу на те, що незважаючи на 

переважаючий характер опосередкованого пізнання, запасний суддя має 

здійснювати й безпосереднє пізнання, яке може полягати у постановці з 

дозволу головуючого уточнюючих запитань особам, які допитані судом, в 

уточненні обставин при дослідженні письмових і речових доказів. 

Безпосереднє сприйняття досліджуваних у судовому засіданні обставин 

кримінального провадження дає можливість без зволікань продовжити 

судовий розгляд у разі заміни запасним суддею основного. Зазначено, що до 

суб’єктів оцінки доказів запасного суддю можна віднести лише у разі заміни 

ним основного судді, а його внутрішнє переконання має спиратися на 

сприйняті обставини кримінального провадження як у статусі запасного 

судді, так і статусі основного (у разі заміни ним основного). 

Ключові слова: запасний суддя, законний склад суду, заміна судді, 

ухвала, підготовче провадження, судовий розгляд. 
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SUMMARY 

 

Oksyuta T.Н. Process status of a reserve judge in the proceedings of 

Ukraine. – Qualifying scientific work as a Manuscript. 

The Thesis for obtaining Candidate of Juridical Sciences degree, specialty 

12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; forensic examination; 

operational search activity. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The preparation of the Thesis was carried out at the Open International 

University of Human Development «Ukraine». The defense of the Thesis will be 

held at Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The dissertation is devoted to the complex research of theoretical, legal and 

applied problems of participation of a reserve judge in criminal proceedings in 

Ukraine. The present state and methodological principles of scientific research of 

the procedural status of the reserve judge in the criminal justice system of Ukraine 

are outlined; Foreign experience and international standards for the implementation 

of criminal justice with the participation of a reserve judge are described. 

It was established that a reserve judge - a judge who holds a full-time judicial 

position in a court of a relevant instance - is appointed by a court order in a 

criminal proceeding, which takes a considerable amount of time, and is in the 

courtroom during the trial. It was noted that the content of the powers of the 

reserve judge in the judicial process of Ukraine is a complex of statutory rights and 

obligations arising from a specific legal fact - the appointment of a secondary 

judge in a criminal proceeding; such powers are exercised by the judge only for the 

period of performance of the functions of the reserve judge. The duties and the 

rights of the reserve judge were defined: to object to the disqualification declared 

to him; with the permission of the presiding officer: staging of clarifying questions 

to the persons being interrogated by the court; clarification of circumstances in the 

investigation of written and material evidence. 
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It was argued that the right to participate in a referee's criminal proceedings is 

due to the presence of factual and legal (juridical) grounds. The actual grounds for 

the existence of data indicate the length of the trial: the complexity of the criminal 

proceedings, the number of its participants, the possible loss of powers by the 

judge (severe illness, the retirement age, the transition to work in other authorities, 

the election to the elected office, etc.). It was substantiated that the legal basis for 

the appointment of a reserve judge in a criminal proceeding is the corresponding 

court order. The procedural procedure for the appointment of a reserve judge in a 

criminal proceeding depending on the stages at which this issue is being solved is 

determined. 

It was proved that procedural criminal guarantees of the powers of the reserve 

judge in the proceedings are part of the procedural status of the reserve judge. They 

are aimed at implementing the powers of the reserve judge, as well as on the 

exercise of the rights, freedoms and legitimate interests of the participants in the 

criminal proceedings. In addition to the general guarantees of the powers of the 

reserve judge as a representative of the judiciary, the specific guarantee of the 

powers of the reserve judge is the statutory procedure for his activity in the 

administration of justice, which is characterized by a special procedure for 

participation in the investigation of the circumstances of the criminal proceedings 

and the assessment of evidence. 

It was found out that the decision to appoint a reserve judge in a criminal 

proceeding in accordance with art. 320 CPC of Ukraine leads to the onset of 

appropriate legal consequences both for criminal proceedings and for its 

participants. Such consequences are: the need to determine his place of residence 

in the courtroom - along with the main composition of the court with the 

designation of such a place and requirements for appearance - mantle and 

breastplate; the exclusive right to conduct additional or repeated procedural actions 

of a judge who was in the status of a replacement before the replacement of the 

main judge. 
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It was noted that due to the absence of a reserve judge at one of the meetings, 

when the replacement judge subsequently replaced the main one, there is a 

cancellation of the court decision. The consequence of the impossibility of a 

secondary judge to take further part in criminal proceedings should be to foresee 

the possibility of his replacement in the CPC of Ukraine. 

It was concluded that the peculiarities of the investigation of the 

circumstances of the criminal proceedings and their assessment by the reserve 

judge are outlined by the limits of the activity of the reserve judge and the main 

judge who was previously in the status of the reserve. The attention was paid to the 

fact that, despite the prevailing nature of mediated knowledge, the reserve judge 

must also carry out direct knowledge, which may consist of setting out, with the 

permission of the presiding judge, the clarifying questions to the persons 

questioned by the court, in clarifying the circumstances in the investigation of 

written and material evidence. The direct perception of the circumstances of the 

criminal proceedings investigated by the court session enables the prosecution to 

proceed without delay to the case if the secondary judge of the main one is 

replaced. It was noted that subjects of assessment of evidence of a secondary judge 

can only be considered if he is replaced by a primary judge, and his internal 

conviction must be based on the perceived circumstances of the criminal 

proceedings, both in the status of the referee and in the status of the main judge (in 

case of replacement of the main one). 

In general, the dissertation solves the scientific task of developing theoretical 

foundations, legal and practical recommendations aimed at improving the legal 

status of a secondary judge in the proceedings of Ukraine, formulates conclusions, 

suggestions and recommendations that meet the requirements of scientific novelty. 

Keywords: reserve judge, legal composition of the court, replacement of the 

judge, decree, preparatory proceedings, trial. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Впровадження у національне кримінальне 

процесуальне законодавство інституту запасного судді головним своїм 

призначенням має забезпечення належних умов для справедливого, 

змагального кримінального судочинства, здійснюваного у розумні строки. 

При цьому, йдеться не про скорочення процедурності або штучного, нічим не 

виправданого пришвидшення здійснення судочинства, що порушуватиме 

права учасників кримінального провадження, а про раціоналізацію 

процесуального порядку вирішення правового конфлікту в межах судового 

розгляду. 

Незважаючи на незначну питому вагу у структурі усіх розглянутих 

кримінальних проваджень за участю запасного судді (близько 2 % з усіх 

кримінальних проваджень, призначених до судового розгляду), було 

виявлено низку проблем, що потребують додаткового дослідження і 

вирішення. Зокрема: з’ясування процесуального порядку призначення 

запасного судді; визначення його процесуального статусу (прав, обов’язків, 

відповідальності); окреслення меж активності запасного судді у дослідженні 

обставин кримінального провадження, у т. ч. у разі заміни ним основного 

судді (16 % від усіх кримінальних проваджень за участю запасного судді) 

тощо. Саме тому подальше вдосконалення положень чинного кримінального 

процесуального законодавства і практики його застосування щодо 

процесуального статусу запасного судді є досить актуальним та важливим як 

з точки зору організації діяльності органів суду, так і з позиції забезпечення 

прав та законних інтересів учасників кримінального провадження. 

Окремі питання змісту діяльності суду як суб’єкта кримінального 

провадження розглядались такими вітчизняними вченими, як: В.М. Бабунич, 

Н.М. Басай, Н.Р. Бобечко, В.І. Бояров, В.В. Вапнярчук, Г.П. Власова, 

І.В. Гловюк, В.О. Гринюк, Ю.М. Грошевий, С.В. Давиденко, О.Г. Дехтяр, 

Д.О. Захаров, Я.П. Зейкан, О.В. Капліна, П.М. Каркач, В.В. Колодчин, 
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О.Ю. Костюченко, І.І. Котубей, О.П. Кучинська, Л.М. Лобойко, Т.В. Лукашкіна, 

Н.М. Максимишин, А.Г. Маланюк, С.М. Міщенко, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, 

О.А. Панасюк, Є.В. Повзик, М.А. Погорецький, О.В. Рибалка, А.В. Руденко, 

Д.Б. Сергєєва, Н.П. Сиза, М.М. Стоянов, О.Ю. Татаров, В.М. Трофименко, 

В.В. Тютюнник, Л.Д. Удалова, В.М. Фігурський, А.П. Черненко, 

М.І. Шевчук, О.Г. Шило, А.Г. Шиян, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська та ін. 

Водночас, незважаючи на загалом значний обсяг наукових 

напрацювань з проблем діяльності суду, питання, пов’язані з моментом, 

підставами та процесуальним порядком призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні, обсягом його повноважень, межами активності 

у діяльності з дослідження обставин кримінального провадження, у т. ч. після 

заміни запасним суддею основного судді, усе ще залишаються 

невирішеними, окремі з них не отримали достатнього висвітлення у науці 

кримінального процесу. Зазначене обумовлює актуальність обраної 

проблематики та необхідність проведення комплексного дослідження, в 

якому на основі єдиної доктринальної концепції було б визначено 

процесуальний статус запасного судді та особливості його діяльності у 

кримінальному процесі України.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015, Плану заходів з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р. Обраний напрям дослідження узгоджується з положеннями 

Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, затвердженої 

Указом Президента України 08 квітня 2008 р. № 311/2008. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 01 липня 2014 р. (протокол № 3). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розробка та обґрунтування положень теоретичного і практичного характеру, 

що розкривають сутність процесуального статусу запасного судді у судовому 

провадженні України, а також розробка науково-обґрунтованих 

рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення правової регламентації 

його повноважень. 

Означена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

 дослідити сучасний стан і визначити методологічні засади наукового 

дослідження процесуального статусу запасного судді у судовому 

провадженні України; 

 охарактеризувати зарубіжний досвід і міжнародні стандарти 

здійснення кримінального судочинства за участю запасного судді; 

 розкрити зміст повноважень запасного судді у кримінальному 

процесі;  

 визначити підстави та процесуальний порядок призначення 

запасного судді у судовому провадженні; 

 виокремити гарантії повноважень запасного судді у судовому 

провадженні; 

 розкрити наслідки призначення запасного судді у судовому 

провадженні; 

 встановити особливості дослідження обставин кримінального 

провадження та їх оцінки запасним суддею; 

 сформулювати пропозиції щодо удосконалення нормативного 

регулювання інституту запасного судді. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при 

реалізації повноважень запасним суддею у судовому провадженні України. 

Предметом дослідження є процесуальний статус запасного судді у 

судовому провадженні України. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та виконання 

завдань дисертаційного дослідження використано загальнонаукові, 
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філософські та спеціальні методи, зокрема: діалектичний метод пізнання – 

при з’ясуванні сутності понять і категорій та аналізі їх спільних і відмінних 

рис (розділи 1–3); історико-правовий – для з’ясування сучасного стану та 

методологічних засад наукового дослідження процесуального статусу 

запасного судді у кримінальному провадженні України (підрозділ 1.1); 

системного аналізу правових норм – для виявлення прогалин і суперечностей 

у нормативно-правових актах і формулювання пропозицій щодо 

удосконалення чинного законодавства (розділи 1–3); порівняльно-правовий – 

для порівняння норм кримінального процесуального права України та інших 

країн у частині забезпечення розумних строків судового розгляду (підрозділ 

1.2); статистичний – для проведення анкетування, а також дослідження 

матеріалів кримінальних проваджень, статистики й узагальнення отриманих 

результатів (розділи 2, 3); соціологічний – для отримання емпіричних даних у 

процесі вивчення матеріалів кримінальних проваджень (розділи 2, 3); 

синергетичний, герменевтичний, системно-структурний та формально-

догматичний – для з’ясування специфіки діяльності запасного судді, 

виявлення системи взаємозв’язку і взаємодії з іншими суб’єктами 

кримінального провадження, формулювання пропозицій щодо 

удосконалення чинного законодавства (розділи 2, 3). Усі методи дослідження 

використовувалися у взаємозв’язку, що забезпечило переконливість і 

достовірність наукових результатів. 

Емпіричну базу дослідження, що забезпечує обґрунтованість і 

достовірність викладених у дисертації наукових положень, висновків та 

рекомендацій, склали дані офіційної слідчої та судової статистики (звіти та 

узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, практика Європейського суду з прав людини) за період з 

2013 по 2017 рік; дані опитування 218 респондентів (82 суддів, 73 

прокурорів, 63 адвокатів), проведеного у Волинській, Дніпропетровській, 

Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській 

областях, а також практичний досвід роботи дисертанта на посаді судді. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розглянутих проблем дисертація є першим в Україні 

монографічним дослідженням особливостей процесуального статусу 

запасного судді у судовому провадженні України. 

Автором сформульовано нові наукові положення, висновки і 

пропозиції, що мають важливе теоретичне та практичне значення, найбільш 

значущими з яких є: 

вперше: 

–  запропоновано авторське поняття запасного судді як судді, який 

займає штатну суддівську посаду в суді відповідної інстанції, призначається 

за ухвалою суду у кримінальному провадженні, для проведення якого 

потрібен значний час, і перебуває в залі судового засідання протягом 

судового розгляду;  

–  виокремлено етапи судового провадження, на яких можливе 

залучення запасного судді до участі в кримінальному провадженні: 1) при 

призначенні підготовчого судового засідання; 2) при проведенні підготовчого 

судового засідання; 3) при вирішенні питань, пов’язаних з підготовкою до 

судового розгляду, та розкрито особливості процесуального порядку 

залучення запасного судді до участі у кримінальному провадженні на 

кожному із виокремлених етапів;   

– визначено обставини, які складають зміст поняття «значний час» як 

фактичної підстави для призначення запасного судді, до яких віднесено: 

складність кримінального провадження, кількість учасників кримінального 

провадження, спосіб здійснення судом своїх повноважень, можливу втрату 

повноважень суддею (тяжка хвороба судді; досягнення пенсійного віку; 

перехід на роботу в інші органи влади; обрання на виборні посади); 

– обґрунтовано необхідність передбачення у КПК України прав 

запасного судді, зокрема, з дозволу головуючого під час судового розгляду 

ставити уточнюючі запитання особам, які допитуються судом; уточнювати 

обставини при дослідженні письмових і речових доказів; 



17 

– запропоновано передбачити можливість заміни призначеного 

запасного судді іншим суддею, який визначається в порядку, встановленому 

ч. 3 ст. 35 КПК України, у разі виникнення обставин, які унеможливлюють 

його подальшу участь у кримінальному провадженні. Суддя, який замінив 

запасного суддю, має право ознайомитись з ходом судового провадження та 

матеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду, 

після чого судовий розгляд продовжується; 

удосконалено: 

– положення про те, що рішення про призначення запасного судді у 

судовому провадженні викладається у формі ухвали: про призначення 

підготовчого судового засідання, або про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні (у разі вирішення цього питання на стадії 

підготовчого судового засідання, або до початку судового розгляду за 

клопотанням його учасників); 

– наукові ідеї, відповідно до яких при визначенні запасного судді слід 

враховувати вимоги щодо спеціалізації та, у відповідних випадках, наявність 

допуску до державної таємниці; 

– теоретичні положення щодо особливостей сприйняття доказів 

запасним суддею у судовому провадженні та їх впливу на формування 

внутрішнього переконання судді, який був замінений та в подальшому 

здійснює судовий розгляд кримінального провадження; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові ідеї щодо поділу гарантій реалізації повноважень запасного 

судді на загальні (незалежність і недоторканність судді, особливий порядок 

його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення, 

недоторканність та імунітет судді та ін.) та специфічні – особливий порядок 

участі у дослідженні обставин кримінального провадження та оцінці доказів; 

– підходи щодо поділу підстав призначення запасного судді на правові 

та фактичні; 

– наукова аргументація щодо доцільності внесення змін до ст. 320 КПК 
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України у частині передбачення можливості проведення повторно окремих 

процесуальних дій лише на вимогу заміненого судді. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені у 

дисертаційній роботі висновки і практичні рекомендації, а також пропозиції 

щодо удосконалення чинного законодавства мають обґрунтовану теоретичну 

та практичну спрямованість і використовуються за різними напрямами 

діяльності, зокрема у: 

– законодавчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

кримінального процесуального законодавства України, якими 

регламентовано повноваження запасного судді у кримінальному судочинстві 

України (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

законотворчу діяльність Верховної Ради України від 29 січня 2018 р.); 

– практичній діяльності судових органів – при розробці та 

удосконаленні відомчих нормативно-правових актів, підготовці посібників, 

методичних рекомендацій з питань участі запасного судді у кримінальному 

судочинстві України, а також під час проведення занять в системі службової 

підготовки (акт впровадження від 22 січня 2018 р.); 

– навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні 

навчальних дисциплін «Актуальні проблеми кримінального процесу 

України», «Актуальні проблеми кримінального судового провадження», 

«Актуальні проблеми забезпечення законності судових рішень», а також у 

науково-дослідній роботі аспірантів і викладачів (акт впровадження в 

навчальний та науково-дослідний процеси юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 січня 

2018 р.; акт впровадження в освітній процес Національної академії 

внутрішніх справ від 25 січня 2018 р). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено у виступах на міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук» 

(Запоріжжя, 27–28 листопада 2015 р.); «Шляхи вдосконалення нормативно-
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правової бази України як основи сталого розвитку суспільства» (Харків, 

2‒3 вересня 2016 р.); «Актуальні питання та проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (Дніпро, 3–4 березня 2017 р.); «Юридичні 

науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Київ, 12–13 

травня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, сформульовані в 

дисертаційному дослідженні, опубліковано у дев’яти наукових публікаціях, з 

них: 4 – у фахових виданнях України, 1 – у міжнародному науковому виданні, 4 

– у збірниках тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації 

українською та англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, трьох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Повний обсяг роботи становить 241 сторінку, із них основний текст 

викладено на 184 сторінках, список використаних джерел (353 

найменування) становить 35 сторінок та 5 додатків на 22 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ЗАПАСНОГО СУДДІ У СУДОВОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

1.1. Сучасний стан і методологічні засади наукового 

дослідження процесуального статусу запасного судді у судовому 

провадженні України 

 

Масштабні трансформаційні зміни суспільства, які характерні 

початку нового тисячоліття, поставили перед людством «на порядок 

денний» чимало нових завдань. Від їх вирішення залежить 

прогресивний розвиток усіх країн світу, у тому числі України, яка 

конституційно задекларувала себе як суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава (ст. 1 Конституції 

України) [116]. 

У Стратегічному плані розвитку судової влади України на 2015 -

2020 роки наголошується, що саме на державі лежить обов’язок 

забезпечити своїм громадянам ефективний засіб юридичного захисту та 

право на справедливий суд згідно з Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод [261]. Реформа правосуддя 

передбачає оновлення й кримінального процесуального закону 

(Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 рр.) [262]. Основною метою такого 

оновлення визначено удосконалення процесуального забезпечення 

справедливості і права на захист під час кримінального 

провадження [262]. Такі законодавчі підходи спонукають до теоретико-

праксеологічної дискусії, актуалізують обговорення питань оптимізації 

здійснення кримінального провадження. На розгляд Верховної Ради 
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України періодично вносяться законопроекти про внесення змін і 

доповнень до КПК України [214]. Окремі з них прямо чи 

опосередковано стосуються інституту запасного судді та його 

функціонування у кримінальному провадженні. 

Слід відмітити, що згідно діючих в державі стратегічно-

визначальних нормативно-правових актів (Угода про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020», Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 рр.) удосконалення кримінального 

процесуального законодавства в межах здійснення судової реформи 

передбачає окремі напрямки, які стосуються процедур, пов’язаних із 

залученням запасного судді до участі у кримінальному провадженні, в 

тому числі ефективні правові механізми дотримання строків розгляду 

справ в судах; запровадження функціонування електронного 

правосуддя; обґрунтування нормативів навантаження на суддів тощо. 

Дані сучасних соціологічних опитувань свідчать, що суспільство 

дедалі менше довіряє судам і суддям. Так, рівень довіри до судової 

влади України серед осіб, які брали участь у судових процедурах, 

складає 40 %, а серед осіб, які не були учасниками судових процедур, - 

13% [46, с. 5]. Одним із таких чинників є невиправдано тривалий 

розгляд кримінальних проваджень у суді. Правильний та своєчасний 

розгляд кримінальних проваджень, здатний забезпечити змагальний 

кримінальний процес – характерна риса сучасної правової держави. 

Вказаний факт повинен спонукати до переосмислення окремих форм 

функціонування судової системи, вжиття необхідних заходів 

теоретичного, законодавчого та прикладного характеру у цьому 

напрямку. 

Зміни у галузі кримінального процесуального законодавства 

поставили на порядок денний перегляд багатьох методологічних 
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положень кримінального процесу. Це пов’язано з тим, що обсяг 

сучасних наукових знань дуже швидко збільшується, при цьому 

змінюється та удосконалюється законодавство. Це, в свою чергу, 

обумовлює необхідність вдосконалення діючих та створення нових, 

більш ефективних методів засвоєння та практичного застосування 

отриманих знань [5, с. 3]. Реформування кримінального процесуального 

законодавства та судової системи України актуалізує, зокрема, і 

необхідність комплексного наукового дослідження проблем 

процесуального статусу запасного судді у кримінальному процесі 

України. 

Слід зазначити, що з прийняттям нового КПК України питання, 

що стосуються судового розгляду, отримали дещо інше правове 

регулювання. Зокрема, численні положення кримінального 

процесуального закону спрямовані на забезпечення реальної 

змагальності сторін, запроваджено чимало  інших позитивних новел, 

зорієнтованих, насамперед, на захист прав, свобод і законних інтересів 

людини і громадянина. Залучення запасного судді до участі у 

кримінальному провадженні супроводжується численними труднощами 

процесуального та прикладного характеру та вимагає негайного 

вирішення. Як свідчать результати опитування суддів, прокурорів та 

адвокатів, 81% з них вказують про наявність  практичних проблем, 

пов’язаних з ефективним здійсненням судового розгляду у 

кримінальних провадженнях, що вимагають тривалого часу для його 

розгляду (Додаток А). До таких, зокрема, слід віднести: відсутність 

методологічних засад наукового дослідження статусу запасного судді у 

кримінальному провадженні України; обмеженість теоретичних позицій 

щодо з’ясування гарантій повноважень запасного судді, підстав та 

процесуального порядку його призначення, змісту повноважень та 

наслідків призначення у кримінальному провадженні. 

Дослідження процесуального статусу запасного судді, 
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незважаючи на те, що на сьогоднішній день ще недостатньо висвітлено 

в літературі, має надзвичайно вважливе значення, оскільки дає 

можливість визначитись з межами діяльності суду, сприяє 

забезпеченню належних умов для змагального кримінального 

судочинства, здійснюваного у розумні строки.  Вирішення теоретико-

прикладних проблем залучення запасного судді до участі у 

кримінальному провадженні вимагає чіткого уявлення про сутність 

таких правових категорій як «суддя», «стадія підготовчого 

провадження», «судовий розгляд», «запасний суддя», визначення 

повноважень запасного судді та їх реалізації, з’ясування правових 

наслідків його призначення, а також заміни ним основного судді 

ефективність його функціонування у кримінальному провадженні 

України. 

На сьогоднішній день у цьому напрямку науково-дослідна робота 

майже не проводиться, численні питання потребують узгодження, а 

окремі норми вдосконалення. Поодинокі теоретико-правові 

дослідження зазначеного правового інституту не сприяють глибокому 

дослідженню проблем порядку призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні; визначення підстав для відводу запасного 

судді, порядку його вирішення, можливості дослідження доказів 

запасним суддею тощо. 

Здійснюючи аналіз стану наукової розробки інституту запасного 

судді у кримінальному провадженні, на наш погляд, теоретичні праці з 

цієї проблематики слід умовно поділити на: 1) дисертації та 

монографічні дослідження; 2) наукові статті, матеріали науково-

практичних конференцій, семінарів і круглих столів. 

Насамперед, слід зупинитися на дисертаціях, присвячених 

питанням, що стосуються проблематики функціонування запасного 

судді у кримінальному провадженні України. Відразу слід зазначити, 

що ця робота є першою, яка порушує нове для правової науки питання 
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аналізу правового статусу запасного судді у кримінальному 

провадженні України. Наукові розробки участі цього суб’єкта у 

кримінальному процесі здійснювалися переважно на рівні наукових 

статей, комплексних монографічних досліджень проблем інституту 

запасного судді у кримінальному процесі України не здійснювалось .  

Особливої уваги потребують монографічні дослідження, які 

становлять науково-теоретичне підґрунтя дисертації. Так, І.М. Канюка 

у своєму дисертаційному дослідженні «Принцип процесуальної 

економії в кримінальному судочинстві України» (Одеса, 2015)  

наголошує, що залучення запасного судді до участі в кримінальному 

провадженні є втіленням реалізації ідеї процесуальної економії, яка не 

просто виконує функцію математичного зменшення витрат, а передусім 

їх раціоналізацію з метою підвищення ефективності процесу; 

акцентовано увагу на мінімізації можливих процесуальних перешкод з 

тим, щоб судовий розгляд був завершений у розумний строк  [98, с. 11, 

104]. О.В. Литвин («Кримінально-процесуальне доказування у стадії 

судового розгляду», Одеса, 2016), звертає увагу на те, що положення 

КПК України, які передбачають участь запасного судді у 

кримінальному провадженні, корисні з точки зору забезпечення 

розумності строку судового розгляду, економії бюджетних ресурсів 

[142, с. 29–30]. На жаль, вказані науковці обмежились лише окремими 

висловлюваннями щодо ролі і місця запасного судді у змагальному 

кримінальному судочинстві. 

Характеризуючи процедуру підготовчого провадження, 

О.Ф. Шминдрук («Підготовче провадження в кримінальному процесі 

України», Острог, 2016) обмежується констатацією того, що одночасно 

з прийняттям рішення про призначення підготовчого судового 

засідання, суд, відповідно до вимог ст. 320 КПК України, може 

призначити запасного суддю, про що робиться відповідна відмітка в 

журналі судового засідання [340, с. 49]; з’ясовуючи сутність та 
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значення підготовчого провадження, Х.М. Павич («Закриття 

кримінального провадження судом першої інстанції», Львів, 2017) 

обмежується лише зазначенням можливості призначення запасного 

судді у кримінальному провадженні [195]. Окремі положення 

дисертаційного дослідження Х. Р. Тайлієвої («Судові рішення у 

кримінальному процесі», Київ, 2016) щодо підстав і порядку ухвалення 

рішень судом під час провадження в суді першої інстанції [267] 

видаються корисними під час висвітлення питань, що стосуються 

підстав та процесуального порядку призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні. 

З позиції участі запасного судді у реалізації засади забезпечення 

доведення винуватості в кримінальному процесі, важливими є окремі 

висновки, зроблені О.П. Трохлюком у дисертації «Реалізація засади 

забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України» 

(Київ, 2017), де з-поміж іншого досліджуються питання процедури 

судового розгляду, у т. ч. дії головуючого на цій стадії. Водночас, 

особливості залучення запасного судді до кримінального провадження 

у випадках, передбачених ст. 320 КК України, висвітлені 

епізодично [280, с. 152–153]. 

Вагомими науковими дослідженнями, які мають безпосередні 

змістовні зв’язки з проблемою функціонування запасного судді в 

частині оцінки доказів є роботи І.Л. Чупрікової «Допустимість доказів 

у світлі нового Кримінального процесуального кодексу» (Одеса, 

2015) [328], А.С. Степаненко «Стандарт доказування «поза розумним 

сумнівом» у кримінальному провадженні» (Одеса, 2017) [260]. Проте 

нез’ясованими залишаються окремі аспекти діяльності запасного судді 

у кримінальному процесі, у тому числі ті, які стосуються меж 

активності зазначеного суб’єкта в ході кримінального судочинства, 

критеріїв оцінки сприйнятих ним фактичних даних під час судового 

засідання тощо.  
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З огляду на предмет дослідження, особливу увагу варто звернути 

на монографію О. Г. Дехтяр «Засада безпосередності дослідження 

показань, речей і документів та її реалізація у кримінальному 

провадженні» (Одеса, 2014), яка з-поміж іншого дослідила механізм 

безпосереднього дослідження доказів судом першої інстанції за участю 

запасного судді; охарактеризувала порядок ухвалення судових рішень 

на основі оцінки особисто сприйнятих фактичних даних) [80; 81]. 

Однак, поза увагою науковця залишились питання, пов’язані з 

можливістю / неможливістю дослідження показань, речей і документів 

запасним суддею під час судового провадження, 

прийнятті / неприйнятті участі в ухваленні судових рішень на основі 

оцінки особисто сприйнятих фактичних даних  та ін., що видається 

актуальним з огляду на його призначення у кримінальному 

провадженні, для проведення якого потрібен значний час.  

У рамках огляду наукових робіт окремо слід звернути увагу на 

підвищений науковий інтерес до особливостей організації і 

функціонування місцевих загальних судів в Україні, запозичення 

позитивного зарубіжного досвіду у цьому напрямку. Адже процедура 

призначення запасного судді у конкретному кримінальному 

провадженні пов’язана з питаннями формування складу суду у ньому. 

Серед інших, варто акцентувати увагу на дисертаціях таких науковців, 

як С. Г. Штогун («Правові проблеми організації і функціонування 

місцевих загальних судів в Україні», Харків, 2004 р.) [341] та 

О. А. Калашник («Правовий статус місцевих загальних судів в 

Україні», Одеса, 2016) [96], якими були досліджені не всі аспекти 

організації й діяльності місцевих загальних судів, що зумовлює 

наявність теоретичних прогалин у сфері наукової розробки цієї 

складної і багатоаспектної проблеми. Зокрема, це стосується 

проблемних питань формування складу суду за участю запасного судді 

у конкретному кримінальному провадженні. 
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Варто зауважити, що наукові розробки інституту запасного судді 

не обмежуються сферою кримінального процесу (спеціальність 12.00.09 

– кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова), а привертають увагу дослідників з  інших 

наукових спеціальностей, що свідчить про міждисциплінарний характер 

проблематики дисертаційного дослідження. Вдалі спроби усунення 

окремих теоретичних та законодавчих прогалин у цій сфері в межах 

юридичної наукової спеціальності 12.00.10 – судоустрій; прокуратура і 

адвокатура, були зроблені такими науковцями, як О.Б. Прокопенко 

(«Право на справедливий суд», Харків, 2011), Т.В. Галайденко 

(«Гарантія незалежності суддів та їх реалізація в сучасній Україні», 

Одеса, 2013), В.А. Раца («Організаційно-правові засади інформаційного 

забезпечення роботи суду», Харків, 2017), І.В. Дем’яненко 

(«Організаційно-правові основи діяльності місцевих загальних судів в 

Україні», Харків, 2017), В.М. Сивак («Правовий статус голови суду в 

умовах реформування системи судоустрою в Україні» , Львів, 2018). 

Окремі положення, висвітлені у цих роботах щодо організації 

діяльності суду, лягли в основу висновків, зроблених нами щодо 

правових гарантій діяльності запасного судді, організації судового 

процесу за його участю тощо [217; 48; 218; 75; 231]. 

Окрім вказаних вище, науковий інтерес в межах наукової 

спеціальності 12.00.10 представляють також питання притягнення 

запасного судді до юридичної відповідальності, що є складовою його 

правового статусу. Зроблені на рівні монографічних досліджень окремі 

умовиводи A.B. Маляренком («Підстави юридичної відповідальності 

суддів загальної юрисдикції України», Одеса, 2013) та 

В.В. Паришкурою («Юридична відповідальність суддів в Україні та 

країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз», Харків, 

2017) [162; 198], використані нами для обґрунтування можливості 

притягнення запасного судді до юридичної відповідальності. 
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Констатуючи беззаперечний вагомий внесок цих дослідників у 

розроблення окресленої проблематики на рівні дисертаційних та 

монографічних досліджень, однак відзначимо, що проведені наукові 

дослідження не вичерпують усього комплексу проблем у питаннях 

реалізації права учасників кримінального провадження на 

справедливий судовий розгляд. Загалом огляд наукових монографічних 

джерел підводить до висновку, що комплексно процесуальний статус 

запасного судді у судовому провадженні України у науці 

кримінального процесу під час дії чинного КПК України та прийняття 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Закон України 

№ 1402-19 від 2 червня 2016 р.) не досліджувався, а окремі питання 

висвітлювались фрагментарно, на рівні наукових статей. Зупинимось на 

їх критичному аналізі. 

Окремим аспектам діяльності запасного судді на стадіях 

підготовчого провадження та судового розгляду присвячено нечисленні 

наукові статті, опубліковані у періодичних фахових виданнях України 

та інших держав. До них слід віднести публікації В. Г. Гончаренка [58, 

с. 677-678], О.Г. Дехтяр [77], Л.В. Карабут [101], 

В.М. Тертишника [270, с. 468], В.М. Трофименко [278, с. 530–531], 

О.Г. Яновської [351, с. 64–69]. Вказані статті фактично зводяться до 

повторення положень ст. 320 КПК України «Запасний  суддя». 

Варто також зазначити, що поява в національному кримінальному 

процесуальному законодавстві положень, які пов’язані з можливістю 

участі у кримінальному провадженні запасного судді, безпосередньо 

пов’язана із дотриманням таких засад як розумні строки (ст. 28 КПК 

України) та безпосередність дослідження показань, речей і документів 

(ст. 23 КПК України). Вказані засади кримінального провадження є 

однаково важливими для забезпечення постановлення судом 

справедливого рішення за результатами судового розгляду. 

Дослідження зазначеної проблеми має бути спрямовано на пошук 
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«золотої» середини між засадою безпосередності дослідження 

показань, речей і документів і засадою розумності строків [101, с. 273].  

Передбачена законом можливість призначення запасного судді 

для розгляду кримінального провадження за наявності для цього 

підстав, є одним із способів реалізації засади розумності строків. 

Окремим питанням, пов’язаним з дотриманням розумних строків у 

кримінальному провадженні присвячені наукові статті О.А.  Банчука, 

О.Б. Комарницької, О.П. Кучинської, Л.М. Лобойка, В.Т.  Маляренка, 

В.Т. Нора, А.М. Орлеана, Д.П. Письменного, Н.П. Сизої, О.С. Ткачука, 

О.М. Толочка, Л.Д. Удалової, О.Г. Яновської та інших науковців [8; 

112; 135; 143; 161; 181; 191; 47; 233; 273; 276; 295; 340]. При цьому, 

основна увага приділялась проблемі дотримання розумних строків 

слідчим, прокурором, рідше – слідчим суддею на стадії досудового 

розслідування.  

Подекуди несправедливо залишаються поза увагою науковців 

питання затягування судового процесу, адже відповідно до ч. 2 ст. 28 

КПК України саме на суд покладено обов’язок забезпечення 

дотримання проведення судового провадження у розумні строки  [130]. 

Введення у вітчизняний кримінальний процес такого суб’єкта як 

запасний суддя, переслідує мету убезпечити здійснення судочинства у 

конкретній кримінальній справі від невиправданого затягування 

судового розгляду, обмеження прав та законних інтересів 

заінтересованих осіб. 

Найбільш ґрунтовно проблеми, які стосуються місця запасного 

судді у залі судового засідання, можливості судової колегії проводити 

судові засідання у разі відсутності на них запасного судді з тих чи 

інших причин, його прав  можливості  / неможливості користуватися 

процесуальними повноваженнями основних суддів досліджені у 

науковій праці А.Г. Шиян [339, с. 481–486]. Зокрема, поділяємо 

позицію автора, що запасний суддя повинен перебувати у тій частині 
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зали судового засідання, де він матиме всі можливості для належного 

сприйняття обставин кримінального провадження, перебігу судового 

розгляду. Слушними вважаємо висновки стосовно неможливості 

запасним суддею разом з основними суддями брати участь у 

дослідженні доказів, обговоренні і вирішенні заявлених клопотань, 

обговоренні і прийнятті проміжних судових рішень як на місці, так й у 

нарадчій кімнаті. Натомість неоднозначною, такою, що потребує 

детального аналізу висловлена науковцем точка зору щодо 

неможливості здійснювати судовий розгляд кримінального 

провадження основними суддями за відсутності запасного [339, с. 485]. 

Отже, важливими результатами вказаних наукових статей є те, що 

вони дають можливість критично оцінити сучасну систему 

кримінального правосуддя в частині залучення запасного судді  до 

участі в кримінальному провадженні. Вважаємо, що тільки системний 

аналіз, ретельне осмислення і усвідомлення положень КПК України 

стосовно функціонального призначення запасного судді, його ролі у 

кримінальному провадженні, можуть дати відповіді на запитання, що 

стосуються процесуального порядку призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні, його повноважень, процедури заміни ним 

основного судді, можливості притягнення до відповідальності тощо. Це 

спонукає до використання міждисциплінарного підходу до розв’язання 

окремих питань, пов’язаних зі з’ясуванням процесуального статусу 

запасного судді у судовому кримінальному провадженні України.  

Таким чином, викладені нами проблеми як теоретичного, так і 

прикладного характеру, залишаються такими, що не знайшли 

однозначного вирішення у науці кримінального процесуального права, 

або потребують кардинального переосмислення, зважаючи на істотні 

зміни в нормативній регламентації кримінального провадження. 

Зокрема, на доктринальному рівні вирішення вимагають питання 

процесуального статусу та повноважень запасного судді у 
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кримінальному процесі, відповідності нормативного забезпечення його 

діяльності міжнародним стандартам, правової регламентації участі 

запасного судді у кримінальному провадженні, його повноважень в суді 

першої інстанції та ін. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що проведений огляд наукових 

досліджень, присвячених правовому статусу запасного судді у 

судовому кримінальному провадженні України, дає можливість 

констатувати: а) здійснення нечисленних спроб на рівні наукових 

статей осмислення окремих питань, пов’язаних із процесуальним 

порядком призначення запасного судді, реалізацією ним повноважень у 

кримінальному провадженні; б) відсутність галузевих наукових 

розробок щодо недоліків у нормативній регламентації окремих 

процедур, пов’язаних із призначенням та участю запасного судді у 

кримінальному провадженні. Загалом же питання теоретичних, 

правових і прикладних проблем участі запасного судді у 

кримінальному судочинстві України комплексно досі не розроблялось, 

що робить очевидною як доктринальну, так і практико -прикладну 

потребу системного вивчення вказаної проблематики.  

Під час розв’язання будь-якої наукової проблеми питання 

методологічного забезпечення є необхідним і першочерговим. У будь-

якому дослідженні методологія складає, як правило, його вступну 

частину. У цій методологічній частині дисертаційного дослідження 

перераховані й описані ті методи і підходи, які вважаються 

необхідними при дослідженні предмета» [158, с. 54–55]. Наукове 

дослідження правового статусу запасного судді у судовому 

провадженні України, насамперед, вимагає вирішення низки питань 

саме методологічного характеру – створення адекватної методології 

наукового пізнання. Адекватність такої методології означає, що вона не 

просто дозволяє досліджувати предмет і узгоджувати результати 

пізнання з вихідними ідеями, але й здатна виявляти своєрідність самого 
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предмета, своєрідність стратегії його пізнавання і конструювання. Як 

зауважує В.Н. Казаков, адекватним буде пізнання, принципи і методи 

якого є специфічними саме для певного предмета [95, с. 21]. Це 

означає, що наукове дослідження інституту запасного судді потребує 

такого методологічного забезпечення, яке відповідало би природі,  

полісутності, специфічним характеристикам предмета дослідження.  

Методологія наукового пізнання відіграє важливу роль у 

сприйнятті трансформаційних змін, що відбуваються у нинішньому 

суспільстві, в тому числі у сфері кримінального судочинства. Без 

належного методологічного забезпечення, ефективності методів 

осягнення дійсності жодна наукова проблема не може бути вирішена. 

Методологія допомагає пошуку оптимальних шляхів пізнання явищ і 

процесів, що є предметом вивчення, їх адекватного відображення в 

системі наукових знань. Ніяка галузь науки не може існувати чи 

розвиватися без належного методологічного підґрунтя. Не є 

виключенням в цьому наука кримінального процесу, в межах якої 

досліджуватиметься правовий статус запасного судді. 

Центральна проблема визначення сутності багатьох соціально-

правових інститутів, як правило, пов’язана з постановкою і вирішенням 

важливого дослідницького завдання – методологічне обґрунтування 

теоретичних основ дослідження явищ і процесів, що становлять 

предмет наукової розвідки. Проблема дослідження статусу запасного 

судді у кримінальному провадженні України є однією з 

малорозроблених у сучасному кримінальному процесі, проте досить 

важливою для теорії і практики. Зважаючи на це, можна стверджувати, 

що і в методологічній площині вона є теж однією із малоопрацьованих, 

і подолання цієї прогалини для української кримінальної процесуальної 

галузі знання є нагальною потребою.  

Ефективне застосування методології в дослідженні статусу 

запасного судді як суб’єкта кримінального процесу, дозволить суттєво 
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покращити результативність дослідження даної теми, а як наслідок – 

вдосконалити діяльність органів суду у кримінальному провадженні, 

забезпечити змагальне та якісне судочинство у розумні строки.  

Незважаючи на широкий науковий дискурс, у літературі немає 

усталеного погляду стосовно поняття «методологія» (від грец. μέθοδος 

– правильний, вірний шлях, шлях дослідження; λόγοζ – вчення)
1
. У 

широкому розумінні слова методологія – це теорія людської діяльності, 

«це діяльність пізнання, мислення або, якщо говорити точніше, вся 

діяльність людства, включаючи сюди не лише власне пізнання, а й 

виробництво» [342, с. 6]. У вузькому розумінні під методологією 

розуміють «сукупність підходів, способів, методів, прийомів та 

процедур, що застосовуються в процесі наукового пізнання та 

практичної діяльності для досягнення наперед визначеної мети» 338, 

с. 371. Саме таке ставлення до методології переважає у науковій 

літературі. 

На нашу думку, будь-яка методологія полягає в тому, щоб чітко 

визначити такі методи дослідження соціальних явищ, які, по-перше, 

відповідають самому об’єкту дослідження, тобто адекватні природі 

досліджуваного явища, а, по-друге, дають теоретичне уявлення про 

систему методів дослідження конкретного явища, що необхідно 

сприймати як теорію, звернену до практики. Методологія функціонує 

як певна система, насамперед, гносеологічних знань, що визначає шлях 

мислення в процесі осягнення предмета дослідження, а також й сам 

предмет. Предмет, в свою чергу, визначає методологію пізнання. 

                                                 
1
 В наукових працях дефініція методології досить часто трактується як основа 

теоретичного характеру та способи організації пізнавального процесу, що розглядає 

пізнання з точки зору його загальних форм та механізмів, які зумовлюють логічну 

послідовність дослідження, що є науковим [323, с. 26]. Словник української мови визначає 

методологію, як «вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу, його 

філософська, теоретична основа» [248, с. 695]. Методологія сучасної юридичної науки – 

це сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів і конкретних способів 

дослідження сучасних державно-правових явищ. Зазвичай у процесі дослідження кожного 

самостійного державно-правового явища формується власна, оригінальна, часто доволі 

специфічна методологія [212, с. 37]. 
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Позитивні наукові результати у дослідженні правового статусу 

судді дає постнеокласична методологія, особливо у поєднанні з 

поширеною сьогодні методологією юридичної компаративістики [271]. 

Саме методологія юридичної компаративістики, осмислення проблем 

світового, регіонального, національного розвитку дозволяє враховувати 

та досліджувати плюралізм і діалог усіх аспектів діяльності суду з 

дослідження та оцінки доказів у різних країнах світу. В основі 

юридичної компаративістики як науки лежить не лише порівняльно -

правовий метод, він доповнений іншими методами: зіставлення, 

протиставлення, а також контрастуючим, системним, функціональним, 

аксіологічним, синергетичним, історичним тощо, які об’єднуються в 

компаративний підхід. Використання порівняльно–правового методу 

передбачає деякі науково обґрунтовані вимоги: критичний підхід до 

чужого досвіду, врахування історичних, національних, релігійних 

особливостей. Таким чином, метод юридичної компаративістики разом 

із історичним і системним має можливість всебічно розкрити проблему 

становлення інституту запасного судді у кримінальному провадженні 

(підрозділ 1.2). 

Отже, для комплексного аналізу місця і ролі запасного судді у 

системі кримінального судочинства, з метою забезпечення успішного 

вирішення як пізнавальних, так і практичних проблем застосування 

окремих норм КПК України використовується широкий спектр 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання.  

Зокрема, до загальнонаукових методів науковці одностайно 

відносять діалектичний метод пізнання. Він дає змогу обґрунтувати 

причинно-наслідкові зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, 

постійну суперечливість між сутністю і явищем, змістом і формою, 

досягнути об’єктивності при оцінюванні дійсності. Цей метод є 

найбільш значущим при дослідженні сутності інституту запасного 

судді, поглибленні понятійного апарату. Він дає змогу дослідити 
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окреслені проблеми в єдності їхнього соціального змісту та юридичної 

форми, сприяє системному аналізу повноважень запасного судді у 

кримінальному процесі, підстав, процесуального порядку його 

призначення, умов реалізації повноважень (підрозділи 1.2-3.2) [189, 

с. 120]. 

Насамперед, при дослідженні правового статусу запасного судді у 

судовому кримінальному провадженні України слід акцентувати увагу 

на необхідності використання прийому об’єктивного спостереження
2
, з 

допомогою якого такий суб’єкт кримінального процесу як запасний 

суддя розглядатиметься у всій багатогранності, складності та 

суперечливості, виходячи із сукупності позитивних і негативних 

моментів незалежно від їх суб’єктивного сприйняття та оцінки, 

виявлення тенденцій та закономірностей його діяльності у 

кримінальному провадженні (підрозділи 1.2-3.2). 

Процес визначення понять не може відбуватися без застосування 

прийому абстрагування; саме поняття – це результат абстрагування. 

Тому вказаний прийом необхідно використати з метою пізнання 

діяльності запасного судді у судовому кримінальному провадженні. В 

свою чергу, процес абстрагування нерозривно пов’язаний з такими 

методами дослідження як аналіз і синтез [17, с. 11–12]. Формулювання 

висновків та понять, виокремлення ознак того чи іншого елементу 

правового статусу запасного судді, визначення змісту повноважень 

запасного судді у кримінальному процесі України, з’ясування підстав 

та процесуального порядку його призначення, дослідження меж його 

активності під час судового розгляду – усе це допомагають з’ясувати 

вказані методи (підрозділи 2.1-3.2). 

Застосування дедуктивного та індуктивного методів полягає у  

                                                 
2
 Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового 

дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, 

планомірному) та навмисному сприйнятті об’єкта, в ході якого здобувається знання про 

зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об’єкта [38]. 
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використанні загальних наукових положень теорії систем.  Кожен із 

зазначених методів являє собою перехід від загального до конкретного. 

Наприклад, при дослідженні міжнародного досвіду призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні  (підрозділ 1.2) спершу 

зосереджено увагу на вивченні зарубіжного досвіду врегулювання 

цього питання, а згодом досліджено особливості залучення запасного 

судді у кримінальний процес у «площині» національного законодавства 

та практики його застосування. При дослідженні сутності та змісту 

кримінальних процесуальних гарантій повноважень запасного судді у 

кримінальному провадженні України (підрозділ 1.3) розглянуто 

спочатку розуміння понять «гарантії повноважень запасного судді», 

«умови реалізації гарантій». 

Аналіз генезису означеного інституту у галузі кримінального 

процесу, залежність реалізації повноважень органів кримінального 

судочинства від умов соціально-економічного розвитку та правового 

життя держави зумовлює необхідність використання історико-

правового методу. Він зобов’язує з’ясувати процеси виникнення, 

становлення та розвитку явищ, урахувати конкретне історичне 

середовище, в якому відбувалося їх формування, встановити етапи 

розвитку тощо. А це, у свою чергу, допомагає правильно зрозуміти 

сутність категорії, що розглядається, виявити загальні закономірності, 

що їй притаманні [34, с. 15]. Цей метод потребує враховувати 

національну специфіку та інші фактори, що впливають на формування 

інституту запасного судді у кримінальному провадженні. Ця специфіка 

обумовлена рівнем розвитку кримінального процесуального 

законодавства та механізмами втілення його положень у конкретних 

кримінальних процесуальних правовідносинах. Крім того, історико-

правовий метод дозволив дослідити становлення та розвиток науково-

теоретичних та методологічних засад наукового дослідження статусу 

запасного судді у кримінальному провадженні України (підрозділ 1.1). 
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Слід наголосити також на важливості застосування у дослідженні 

системно-структурного методу як наукового методу пізнання
3
. 

Необхідно звернути увагу на те, що як в українській мові, так і в 

багатьох інших мовах світу поняття «система» включає велику 

кількість сутнісно-якісних характеристик предметів, явищ та процесів
4
. 

Під поняттям «система» розуміють і сукупність елементів, об’єднаних 

відносинами, що породжують інтегративну або системну якість, 

відокремлюють цю сукупність від середовища і залучають  до цієї 

якості кожен з її елементів, причому цілісність є загальним критерієм 

системи або показником, який характеризує ступінь зрілості та гармонії 

її основних компонентів (включаючи структурні компоненти) відносин 

між ними та інтегровані якості [329, с. 15]. У сучасному науково-

практичному коментарі до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» №1402-19 від 2 червня 2016 р. зазначається, що під судовою 

системою варто розуміти сукупність усіх судів, що мають спільні 

завдання, які організовані і діють на єдиних демократичних принципах, 

пов’язані між собою відносинами зі здійснення правосуддя для кожної 

особи в порядку, встановленому законами [216]. 

В основі системно-структурного методу лежить дослідження 

певного об’єкта як цілісної системи, що має внутрішню структуру, 

поділяється на складові елементи. Завдання дослідника полягає в тому,  

                                                 
3
 Ідею системності стосовно філософії сформулював Г. Геґель: «Кожна частина 

філософії є філософське ціле, замкнуте в собі коло, але філософська ідея є в кожній із цих 

частин в особливій визначеності або особливому елементі. Окреме коло саме тому, що 

воно є усередині себе цілісність, розриває межу свого елемента і служить підставою 

ширшої сфери; ціле є колом тому, що складається з кіл, кожне з яких є необхідним 

моментом, так що система їх своєрідних елементів складає всю ідею, яка разом із тим 

виявляється також і в кожному з них» [50, с. 33]. 
4
 Система (від грец. σνστημα – поєднання, утворення) – сукупність визначених 

елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія; якісні характеристики цих 

елементів становлять зміст системи, сукупність закономірних зв’язків між елементами – 

внутрішню форму (структуру системи) [338, с. 583]. Крім того, під системою розуміється: 

1) значна кількість закономірно пов’язаних одних з одним елементів (предметів, явищ, 

поглядів, принципів тощо), що становлять певне цілісне утворення, єдність; 2) порядок, 

зумовлений планомірним, правильним розташуванням частин у встановленому зв’язку, 

суворій послідовності; 3) форма, спосіб організації чого-небудь [241, с. 628]. 
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щоб визначити їх кількість, порядок організації, зв’язки та взаємодію 

між ними. Тільки після цього можна всебічно і досконало пізнати 

об’єкт. За допомогою системно-структурного методу можуть бути 

досліджені найрізноманітніші явища правової дійсності. У нашому 

дисертаційному дослідженні він дає можливість більш глибоко 

дослідити специфіку діяльності запасного судді у випадках, 

передбачених кримінальним процесуальним законом, виявити систему 

взаємозв’язку і взаємодії з іншими суб’єктами кримінального 

провадження під час реалізації ним своїх повноважень. Крім того, 

застосування зазначеного методу дозволяє виявити прогалини та 

суперечності в нормативно-правових актах і сформулювати пропозиції 

для удосконалення чинного законодавства (підрозділи 2.1-3.2). 

Синергетика (від грецьк. συνεργόζ – той, який діє обопільно, 

узгоджено) є одним з «наймолодших» міждисциплінарних напрямів 

наукових досліджень. У найзагальнішому значенні синергетика – 

нелінійне мислення; напрям і загальнонаукова програма 

міждисциплінарних досліджень процесів самоорганізації та 

становлення нових упорядкованих структур у відкритих фізичних, 

біологічних, соціальних, когнітивних, інформаційних, екологічних та 

інших системах 338, с. 580–581. 

Синергетичні закономірності виявляються лише у відкритих 

системах, тобто таких, що взаємодіють із навколишнім середовищем. 

Комплекс повноважень запасного судді визначений кримінальним 

процесуальним законодавством і є складовою частиною діяльності суду 

у разі, коли для проведення кримінального провадження у суді потрібен 

значний час (ч. 1 ст. 320 КПК України) [130]. Таким чином, 

навколишнім середовищем для запасного судді є соціум в особі 

учасників кримінального провадження, які реалізують свої права під 

час підготовчого провадження та судового розгляду. Для виявлення й 

вивчення синергетичних закономірностей повноважень запасного судді 
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їх необхідно розглядати в комплексі з іншими підсистемами 

кримінального процесу – правами та обов’язками учасників 

кримінального процесу, повноваженнями головуючого судді тощо.  

Отже, можна зробити висновок про принципову важливість 

дослідження діяльності запасного судді у кримінальному процесі з 

позицій синергетики, оскільки сама судова діяльність 

характеризуються системністю, складністю, відкритістю й 

динамічністю. Саме в такій площині здійснюється процес реалізації 

своїх повноважень запасним суддею, який, по суті, є суб’єктом 

реалізації судової влади у кримінальному провадженні під впливом 

чинників зовнішнього середовища, тобто після заміни ним основного 

судді (підрозділи 3.1-3.2). 

Окремою складовою методології дисертаційного дослідження є 

герменевтичний метод (грец. έρμηνετικη, від έρμηνεω – пояснюю, 

інтерпретую, тлумачу). Використання цього методу пов’язано з його 

розглядом з позиції двох мовознавчих підходів: етимологічного (розділ 

мовознавства, що вивчає походження слів; пояснення походження 

слова) та семантичного (розділ мовознавства, що вивчає значення слів 

та виразів; значення слова чи виразу). З огляду на те, що інтерпретація 

– основний метод пізнання в гуманітарних науках, розуміння сутності 

процесуального статусу запасного судді, на наш погляд, 

представляється одним з основних методів, які використовуються у 

дисертаційному дослідженні (підрозділи 2.1-3.2). 

Сьогодні юридична герменевтика, яка основне своє призначення 

реалізує саме в праворозумінні різноманітних соціально-правових явищ 

і процесів, є сучасним методологічним напрямом у галузі 

юриспруденції. Зважаючи на те, що рішення суду прирівнюються за 

юридичною силою до закону, особливо важливого значення процес 

праворозуміння набуває в сфері судочинства [15, с. 11]. 

Останнім часом спостерігається зростання інтересу до 
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порівняльного вивчення правових явищ і процесів. Це пояснюється 

складними соціальними процесами і дедалі міцнішими відносинами 

міжнародного співробітництва (у т. ч. і в межах кримінального 

судочинства) внаслідок реалізації євроінтеграційних прагнень України. 

Розвиток міжнародних економічних, політичних і соціально -

культурних зв’язків, конвергенції правових систем держав та 

глобалізаційних процесів призвів до природної потреби порівняльного 

вивчення законодавства з точки зору реалізації засади змагальності на 

судових стадіях кримінального провадження. Отримавши назву 

«порівняльне правознавство», воно стало важливим й одним з 

найактуальніших напрямів юридичної науки, та набуло відносно 

самостійного і автономного значення. Основним дослідницьким 

методом цього напряму є порівняльно-правовий – сукупність прийомів 

виявлення загальних та специфічних закономірностей виникнення, 

розвитку, функціонування правових систем (їх елементів) шляхом їх 

порівняння, під яким мається на увазі пізнавальна операція, що дає 

змогу на підставі фіксованої ознаки встановити подібність або 

відмінність об’єктів шляхом парного співставлення [321, с. 18]. 

Порівняльно-правовий метод використовується в дисертаційному 

дослідженні для порівняння норм міжнародного права, кримінального 

процесуального права України та зарубіжних країн  в частині 

забезпечення розумних строків змагального судового процесу 

(підрозділ 1.2). У такому форматі він виступає основним інструментом 

дослідження позитивного досвіду, накопиченого в теорії кримінального 

процесу, виявлення найбільш ефективних моделей нормативного 

регулювання інституту запасного судді. Однак слід застерегти, що не 

можна не критично використовувати чужий досвід, механічно 

переносити його на власну країну. Адже з позиції методології 

юридичної компаративістики різні країни мають шукати власні 

концепти вирішення питань ефективного  судочинства, які відповідають 
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їх правовій системі, запитам, культурі, економічному потенціалу, 

менталітету тощо. Отже, використання порівняльно-правового методу 

дає змогу втілювати у вітчизняну судову практику України перевірений 

століттями досвід участі запасного судді у кримінальному провадженні 

інших держав. А оскільки історичний, соціально-економічний, 

культурний, політичний тощо досвід життя у кожного народу 

унікальний, важливо знаходити власні концепти вирішення 

оптимальних шляхів здійснення судового  розгляду у кримінальному 

провадженні. 

Такий спеціально науковий метод як формально-догматичний 

(юридико-технічний), у запропонованому дослідженні дозволяє 

встановити зовнішні ознаки низки правових явищ, виявити їх 

тотожність та відмінності один від одного. Крім того, формально-

догматичний метод є важливим під час здійснення аналізу чинного 

законодавства з питань залучення запасного судді до участі в судовому 

кримінальному процесі, а також практики його застосування у 

виявленні зовнішнього аспекту цього явища правової дійсності без 

проникнення у внутрішні зв’язки (підрозділи 1.2, 2.1-3.1). 

За допомогою соціологічного методу досліджуються суспільні та 

правові явища не на рівні абстрактних категорій, а на підставі 

конкретних соціальних фактів. Соціологічний метод застосовувався під 

час аналізу статистичних даних, матеріалів кримінальних проваджень, 

анкетування слідчих, прокурорів та слідчих суддів з питань з’ясування 

ефективності та дієвості положень чинного КПК України, які 

регламентують порядок залучення запасного судді до участі у судовому 

кримінальному процесі (підрозділи 2.1-3.2). 

Це далеко не всі пізнавальні засоби дослідження правового 

статусу запасного судді у судовому провадженні України. Однак, з 

огляду на багатоманітність навіть розглянутих нами методів та 

підходів, можемо стверджувати, що сучасна кримінальна процесуальна 
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наука базується на систематично оновлюваній методології, яка в цьому 

дисертаційному дослідженні спрямована на теоретичне вирішення 

проблем повсякденної практики залучення запасного судді до участі у 

кримінальному судочинстві, та його взаємодії з іншими інститутами 

кримінального процесу. 

На основі проведеного наукового аналізу, варто резюмувати, що 

методологію дослідження процесуального статусу запасного судді , як 

суб’єкта кримінального процесу, складає комплексне поєднання 

філософських та загальнонаукових методів (діалектичний метод 

пізнання, аналізу та синтезу, індукція та дедукція,  абстрагування, 

спостереження), що направлені на розкриття специфіки означеного 

інституту. Основну частину дослідження склали історико-правовий, 

системно-структурний, порівняльно-правовий, формально-

догматичний, герменевтичний, синергетичний та соціологічний метод. 

Використання зазначених наукових методів дослідження дозволило 

конкретизувати його предмет та з’ясувати процесуальний статус 

запасного судді у судовому провадженні України. 

 

 

1.2. Зарубіжний досвід і міжнародні стандарти здійснення 

кримінального судочинства за участю запасного судді  

 

Однією із ознак демократичного суспільства є наявність у державі 

незалежної судової гілки влади, що випливає з принципу розподілу 

влади (ст. 6 Основного Закону України) [116] та має об’єктивний 

характер і зумовлена необхідністю правового вирішення соціальних 

конфліктів правового характеру, що виникають у демократичній 

державі. Саме судовій владі держава доручає прийняття рішень ім’ям 

України на засадах верховенства права, які, насамперед, спрямовані на 

захист прав і свобод людини. Незалежна, соціальна, правова держава не 
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може існувати без чітко визначеного місця судової влади в державному 

механізмі. Конституція України (ч. 1 ст. 124) закріплює виключне 

право здійснення правосуддя лише судами. Носіями судової влади в 

Україні виступають професійні судді, які при здійсненні правосуддя є 

незалежними і підкоряються лише закону. Прагнучи справедливості, 

людина звертається до суду (судді), намагаючись отримати захист та 

відновлення порушеного права [240, с. 31]. 

Відповідно до ст. ст. 8 та 9 КПК кримінальне провадження 

здійснюється з додержанням засад законності та верховенства права, 

згідно з якими людина, її права та свободи визнаються найвищими 

цінностями й визначають зміст та спрямованість діяльності держави 

[130]. Законність як загальна засада кримінального провадження 

полягає в забезпеченні єдиного порядку кримінального провадження в 

усіх кримінальних провадженнях, неухильному дотриманні 

процесуальної форми та передбаченої процедури, однаковості 

застосування закону і поширюється на всі стадії та інститути 

кримінального процесу, всіх його суб’єктів, усі дії та процесуальні 

рішення. Обов’язковою умовою прийняття законного, обґрунтованого 

та справедливого судового рішення є неухильне дотримання вимог 

кримінального процесуального законодавства в процесі судового 

розгляду. 

У науковій літературні слушно зазначається, що саме 

порівняльно-правові дослідження дають змогу вийти за національні 

кордони своєї правової системи, подивитись під особливим кутом зору 

на низку традиційних проблем юридичної науки та практики, 

розширити обрії юридичних пошуків, здійснити обмін правовою 

інформацією, науковими ідеями, врахувати як позитивний, так і 

негативний зарубіжний юридичний досвід у різних сферах, в тому числі 

у практичній [272, с. 21]. Реформування національного законодавства 

неможливе без урахування відповідного досвіду міжнародної 
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спільноти. Обравши демократичний шлях розвитку і визначивши як 

завдання побудову правової держави, Україна повинна сприйняти 

глибоко гуманістичні цінності, які набули статусу загальновизнаних 

норм і стандартів у сфері захисту прав людини й імплементувати 

найпрогресивніші з них у свою правову систему [100, с. 223]. 

З огляду на це, набуває особливого значення зіставлення, аналіз 

кримінально-процесуального законодавства України з кримінально-

процесуальними нормами інших країн та нормами міжнародного права. 

Адже, приведення у відповідність національного законодавства 

продиктовано зобов’язаннями, які взяла на себе Україна, ратифікуючи 

відповідні міжнародні угоди. 

Світовий досвід надає переконливі докази існування вражаючого 

розмаїття судових органів й установ, самобутніх та унікальних [324, 

с. 11]. Водночас, історія не пробачає і заперечує продуктивність 

необдуманого копіювання судоустрою інших країн та виправдовує його 

запозичення лише в окремих елементах, з обов’язковим адаптуванням 

до реалій конкретної держави. Проблему формування і розвитку 

судової системи в нашій країні, що гостро постає сьогодні, не можна 

вирішити у відриві від світової практики [324, с. 11]. У зв’язку з 

проголошенням Україною європейського курсу розвитку, зростають 

вимоги до якості й темпів судової реформи, що має включати в себе 

виконання рекомендацій Ради Європи стосовно спрощення доступу до 

судочинства, зменшення навантаження на суддів та максимального 

наближення судів до різних прошарків населення [343; 344]. У цьому 

контексті важливе теоретичне і практичне значення для пошуку 

способів вирішення цих завдань має порівняльно-правовий аналіз 

зарубіжного досвіду організації судового процесу у кримінальних 

провадженнях, на розгляд яких потрібен значний час. Таке дослідження 

може бути корисним для удосконалення чинного вітчизняного 
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законодавства та практики його застосування в частині залучення 

запасного судді до участі в кримінальному провадженні.  

Дослідимо особливості реалізації повноважень запасного судді в 

англо-американській та романо-германській правових системах, а 

також низку дотичних питань, які пов’язані із можливістю реалізації 

повноважень запасного судді – дотримання строків судового розгляду, 

особливості формування складу суду, заміни запасним суддею 

основного тощо. Також, зважаючи на те, що кримінальний процес 

України тривалий час формувався під впливом радянської системи, за 

архітектонікою та термінологією є схожим із кримінальним процесом 

колишніх країн СРСР, проаналізуємо особливості реалізації 

повноважень суду у досудовому кримінальному провадженні 

зазначених країн з урахуванням проблематики дисертаційного 

дослідження. Під час порівняльного аналізу особливу увагу приділимо 

вихідним засадам, що містяться у відповідних нормах чинного 

законодавства, які регулюють участь запасного судді у кримінальному 

провадженні, а також суміжних правових інститутів та категорій.  

Своєю актуальністю вирізняються питання, пов’язані зі складом 

суддів, які розглядають кримінальне провадження по суті, адже 

дотримання процедури справедливого судового розгляду є одним із  тих 

механізмів, що забезпечують законність та обґрунтованість рішень і 

покликані гарантувати захист від впливу на суд різних зовнішніх 

чинників. Для аналізу норм чинного процесуального законодавства 

щодо складу суду, його заміни, призначення запасного судді доцільно 

здійснити аналіз тих норм (юридичних конструкцій), що регламентують 

зазначені питання у КПК країн англо-американської та романо-

германської правових сімей, а також країн колишнього СРСР.  

До англосаксонського типу судочинства, який найбільш чітко 

відображає ознаки, так званої, чистої моделі змагального процесу [4, 

c. 10], можна віднести кримінальні процеси таких країн, як Сполучене 
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Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, США, Канада, 

Австралія, Нова Зеландія.  

Основним принципом судочинства країн англосаксонської 

правової системи є «Justice before Truth» [74, с. 291] (справедливість 

вище правди). Цей принцип означає, що відображає одну з характерних 

ознак країн зазначеної правової сім’ї - пріоритет дотриманню 

законності, процесуальної форми, а не встановленню істини
5
. Він 

розповсюджується й на процедуру ухвалення судових рішень законним 

складом суду, у т. ч. у випадку заміни основного судді іншим.  

У судовому засіданні винуватість чи невинуватість 

обвинуваченого вирішує суд присяжних, а  сам суддя вже на основі 

їхнього рішення застосовує відповідний закон [97, c. 24]. 

Англосаксонський суддя – не «дослідник», а «арбітр» [57, с. 103–108]. 

По першій інстанції справи в США слухаються суддями одноосібно або 

за участю присяжних засідателів незалежно від складності тяжкості 

справи [16, с. 41]. У разі неможливості з певних причин продовжувати 

судовий розгляд суддя замінюється іншим [97, c. 25]. Процедури 

призначення запасного судді у кримінальному процесі не передбачено. 

Хоча окремі науковці відзначають, що останніми роками в США 

здійснені спроби стримати деякі «ексцеси змагального судочинства» та 

зробити судовий процес більш дієвим, «схилити суддю до більш 

активного керівництва ходом судового засідання та до здійснення 

контролю над процесом встановлення фактів» [319, c. 223–224]. 

Якщо говорити про інші країни англосаксонської системи права, 

то особливістю діяльності сучасних магістратських (мирових) судів 

Англії та Уельсу, як власне й окружних судів Шотландії, є те, що ними 

розглядається близько 95-98% усіх судових справ про малозначні 

злочини. Апеляційні суди у кримінальних справах засідають в складі 

трьох суддів, рідше - двох або п’яти суддів [16, с. 25–27, 37]. При 

                                                 
5
 Даний принцип покладений в основу чинного КПК України. 
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цьому слід зазначити, що процедура призначення запасного судді та 

заміни основного судді за наявності для того підстав, детально не 

прописана. Пояснити це можна такою особливістю кримінально-

процесуального права цієї правової сім’ї (насамперед, Англії та США) 

як його прецедентний характер. 

На відміну від англо-американських правових традицій, сутність 

та зміст європейських правових традицій, базується в основному на 

концепціях природного та позитивного права. Дослідимо особливості 

регулювання питань, пов’язаних зі значною тривалістю кримінального 

судочинства на прикладі законодавства таких країн як ФРН, Італійська 

Республіка, Французька Республіка, Швейцарська Конфедерація, 

Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія . 

Відповідно до ст. 222 КПК ФРН, якщо судовий розгляд по першій 

інстанції проводиться в земельному або вищому земельному суді, то не 

пізніше початку судового розгляду повинен бути оголошений склад 

суду із зазначенням головуючого і запрошених запасних суддів і 

запасних шеффенів. Склад суду може бути оголошений за 

розпорядженням головуючого ще до судового розгляду; оголошення 

про склад суду повинно бути адресовано підсудному та його захиснику. 

Якщо оголошений склад суду змінюється, то про це повідомляється не 

пізніше початку судового розгляду. Якщо оголошення або зміна складу 

суду було здійснено пізніше семи днів до початку судового розгляду, 

то суд має право за клопотанням підсудного, захисника чи прокуратури 

перервати судовий розгляд для перевірки складу суду, але не пізніше 

початку допиту першого підсудного у справі [284; 175 с. 260; 26, 

с. 125]. Німецький суд вправі з власної ініціативи здійснювати окремі 

процесуальні дії, сприяючи при цьому сторонам в дослідженні доказів. 

При цьому, ніяких повноважень запасний суддя щодо дослідження 

доказів не має [252, c. 70–71]. 

У статті 3 КПК Французької Республіки зазначається, що голів і 
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членів постійних і тимчасових палат Суду державної безпеки так само, 

як і магістратів, зазначених у ст. ст. 3, 4 і 5, можуть заміщати 

магістрати і офіцери, призначені з дотриманням того ж порядку і умов, 

що й при заміщенні штатних членів. Однак, ці заступники не можуть 

перебувати на становищі прикомандированих. Якщо, виходячи з 

характеру справи, можна очікувати тривалого судового розгляду, 

голова палати до доставки обвинуваченого в суд може дати 

розпорядження про те, щоб один або кілька заступників були присутні 

при розгляді справи на правах штатних членів. Ці заступники можуть 

при нагоді заміняти штатних членів палати [292]. 

Аналіз законодавства ФРН та Французької Республіки дає 

підстави зробити висновок про те, що кримінальний процес цих країн , 

насамперед, характеризується ініціативною діяльністю суду в 

дослідженні доказів. Особи, які залучаються до участі у розгляді 

справи по суті у якості запасних, мають можливість приймати активну 

участь у дослідженні обставин кримінального правопорушення та в 

оцінці доказів лише у разі неможливості здійснювати судочинство у 

відповідній кримінальній справі. 

Відповідно до ст. 43 КПК Італійської Республіки, суддя, який 

утримався або був відведений, замінюється іншим магістратом тієї ж 

посади, який призначений відповідно до законодавства судів. Якщо 

таке заміщення неможливе, суд або трибунал направляють справу до 

суду, який має однакову компетенцію щодо відповідної справи [287]. 

Також «Укладення Італії про судоустрій» від 22.05.2011  р. передбачає 

функціонування трибуналу у справах неповнолітніх, який засідає в 

незмінному складі трьох суддів (ст. 48); можуть бути призначені один 

або кілька запасних цивільних членів трибуналу на випадок заміни 

основних членів (ст. 48) [281]. Водночас, детально повноваження 

запасних членів трибуналу щодо участі у розгляді кримінальної справи 

законодавцем Італійської Республіки не прописані. 
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Відповідно до § 2 ст. 28 КПК Республіки Польща у зв’язку з 

особливою складністю або важливістю справи суд першої інстанції 

може прийняти рішення про її розгляд у складі трьох суддів або одного 

судді і двох народних засідателів. Справи про злочини, за які законом 

передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі, в суді першої інстанції розглядаються судом у складі 

двох суддів та трьох народних засідателів [255, с. 17]. Районні суди 

Румунії, Угорщини та Чехії здебільшого розглядають кримінальні 

справи одноособово суддею або професійним суддею і двома 

народними (цивільними) засідателями. Районні суди Словаччини 

засідають у складі колегій трьох або п’яти суддів, а в окремих випадках 

- одного судді [16, с. 16–23]. Окремої статті, яка передбачає 

призначення до участі у кримінальному провадженні запасного судді, 

КПК зазначених країн не містять. 

Законодавець Швейцарської Конфедерації обмежується такими 

приписами щодо складу суду та заміни суддів: «Основне слухання 

відбувається у складі суддів, передбаченому законом та присутності 

судді. Якщо суддя не може бути присутнім під час основного слухання, 

все головне слухання буде здійснене повторно, якщо сторони не 

відмовляться від цієї вимоги. Голова суду може постановити, що з 

самого початку заступник члена суду бере участь у слуханні, щоб за 

необхідності замінити його. Якщо суд розглядає справу про сексуальні 

правопорушення, то на вимогу жертви принаймні один із її членів 

повинен мати однакову стать жертви» (ст. 335 КПК Швейцарії) [293]. 

На нашу думку, швейцарський досвід залучення заступника 

голови суду в якості запасного судді може бути корисний для 

використання у вітчизняному судочинстві у кримінальних 

провадженнях, на проведення яких потрібен значний час. Це 

автоматично зменшить навантаження на інших суддів, які 

призначаються як запасні у кримінальному провадженні.  Також 
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повинні бути враховані окремі критерії на етапі відбору запасного 

судді до участі у кримінальному провадженні. Йдеться однак, не про 

статеву ознаку, а, приміром, про врахування вимог щодо спеціалізації 

судді, який призначається у кримінальному провадженні як запасний 

та, у відповідних випадках, наявності допуску у нього до державної 

таємниці. 

Загалом слід зазначити, що на наш погляд, регламентація інституту 

запасного судді за кримінальним процесуальним законодавством країн 

романо-германської правової системи має певні недоліки, притаманні і 

КПК України, зокрема: відсутність легального визначення поняття 

«запасний суддя» як суб’єкта кримінального провадження;  законодавча 

невизначеність умов проведення нового судового розгляду у випадку 

заміни судді; нечіткість норм, які визначають межі активності 

запасного судді у дослідженні доказів під час судового розгляду. 

Науковий та практичний інтерес становить дослідження 

кримінального процесуального законодавства та правозастосовної 

практики країн пострадянського простору, які мають подібну структуру 

кримінального процесу та спільні з національними  правові традиції. У 

цьому сенсі для нашого дослідження особливий інтерес становлять 

питання правової регламентації інституту запасного судді у 

кримінальному провадженні інших країн, а також зарубіжний досвід 

практичної реалізації окремих, пов’язаних із ним принципів (засад) 

кримінального процесу. 

Порушення вимог закону щодо незмінності складу суду є 

безумовною підставою для скасування судового рішення і за 

українським законодавством (див. п. 2 ч. 2 ст. 412 КПК) [130]. Аналіз 

КПК окремих країн, які перебували у складі СРСР свідчить, що так чи 

інакше положення щодо незмінності складу суду містяться у більшості 

із них у вигляді окремих статей («Незмінність складу суду» - 

Латвійська Республіка, Республіка Туркменістан, Республіка 
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Таджикистан, Російська Федерація; «Незмінність складу суду при 

розгляді кримінальної справи» - Азербайджанська Республіка, 

Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Узбекистан, 

Литовська Республіка, Республіка Грузія; «Незмінність складу суду при 

судовому розгляді кримінальної справи» - Республіка Білорусь; «Зміна 

складу суду» - Республіка Молдова; «Розгляд кримінальної справи 

одним і тим же судом» - Республіка Естонія). 

Слід зазначити, що КПК зазначених країн пострадянського 

простору дещо по-іншому в порівнянні із національним КПК 

регулюють процесуальний порядок заміни судді в колегії або основного 

судді запасним. Так, згідно ст. 242 КПК Російської Федерації 

(«Незмінність складу суду») та ст. 302 КПК Республіки Вірменія 

(«Незмінність складу суду при розгляді кримінальної справи»), у разі 

заміни одного судді на іншого судовий розгляд починається спочатку. 

Разом з тим, КПК цих країн не регламентують процедуру заміни судді в 

разі неможливості продовження його участі в розгляді кримінальної 

справи (у разі смерті, тимчасової непрацездатності, перебування у 

відрядженні тощо) [291; 288]. Як видається, вказані законодавчі 

положення не можуть бути взяті за взірець вітчизняним законодавцем.  

Натомість, конструкції та зміст ст.  ст. 319-320 КПК України є 

схожими до аналогічних норм КПК Грузії, Республіки Азербайджан, 

Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Республіки Молдова. 

Проаналізуємо їх детальніше. Зокрема, відповідно до ст. 289 КПК 

Республіки Білорусь («Запасний суддя або народний засідатель»), до 

колегіального розгляду кримінальної справи, що вимагає тривалого 

часу для судового розгляду, можуть залучатися запасний суддя і 

народний засідатель. Вони присутні в залі судового засідання з початку 

розгляду даної справи і у випадку вибуття одного з суддів або народних 

засідателів замінюють його. При цьому, розгляд справи триває [289]. 

На відміну від КПК Республіки Білорусь, законодавство таких 
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країн колишнього СРСР як Республіки Казахстан, Грузії, Азербайджану 

та Молдови, надає можливість запасному судді, який замінив 

основного, у різному обсязі ініціювати відновлення процесуальних дій 

у кримінальній справі. Так, ст. 332 КПК Республіки Казахстан 

(«Незмінність складу суду при розгляді справи») передбачає, що при 

неможливості одного з суддів продовжувати брати участь в судовому 

розгляді він замінюється іншим суддею, а розгляд справи починається 

спочатку [290]. Також ст. 333 КПК Республіки Казахстан («Запасний 

суддя») закріплює можливість призначення запасного судді при 

колегіальному розгляді справи, що вимагає тривалого часу для його 

розгляду, який присутній в головному судовому розгляді з моменту 

відкриття судового засідання або прийняття судом рішення про його 

участь і, в разі вибуття одного з суддів, замінює його. При цьому, 

розгляд справи триває. Запасний суддя користується правами судді з 

моменту його включення до складу суду у випадку вибуття одного з 

суддів. Запасний суддя, який вступив на місце вибулого судді, має 

право вимагати відновлення будь-яких судових дій [290]. 

У ст. 436 КПК Республіки Грузія («Запасний суддя і запасні 

засідателі») зазначається, що якщо розгляд справи вимагає значного 

часу, в залі судового засідання з початку розгляду справи можуть брати 

участь запасний суддя і два запасних засідателі, які в судових діях 

участі не беруть. При вибутті судді або засідателя із складу суду 

запасний суддя або запасний засідатель замінює вибулого, і розгляд 

справи триває. За їх же вимогою можуть бути відновлені окремі судові 

дії [286]. 

Процедуру заміни судді в колегії або основного судді запасним 

відображено у ст. 31 КПК Республіки Молдова «Зміна складу суду», де 

зазначається, що сформований склад суду повинен залишатися 

незмінним протягом усього розгляду справи. За відсутності такої 

можливості склад суду може бути змінений до початку судового 
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розслідування. Будь-яка зміна складу суду після початку судового 

розслідування веде до відновлення розслідування. Якщо при розгляді 

справи по суті судом у складі трьох суддів один з них не може брати 

участь у подальшому розгляді справи через тривалу хворобу, смерть 

або звільнення від обов’язків судді відповідно до закону, цей суддя 

замінюється іншим суддею, і розгляд справи триває. Новий суддя має 

право вимагати повторного проведення окремих процесуальних дій, 

проведених за його відсутності, якщо хоче отримати додаткові 

уточнення [283]. 

Досить детально законодавчо визначено процесуальний порядок 

залучення запасного судді у кримінальному процесі Республіки 

Азербайджан. Відповідно до ст. 309 КПК цієї країни («Запасний 

суддя»), у кримінальній справі, яка розглядається колегіальним 

складом суду з трьох суддів і вимагає тривалого часу для розгляду, 

може брати участь запасний суддя, що викликається постановою, 

прийнятою в підготовчому засіданні суду. Участь запасного судді 

допускається також за постановою, винесеною судом на початку 

судового розгляду негайно після відкриття судового засідання. 

Запасний суддя бере участь в судовому розгляді з моменту відкриття 

судового засідання або прийняття судом постанови про його участь. У 

разі вибуття одного з суддів запасний суддя користується правами 

судді починаючи з моменту свого вступу до складу суду. Запасний 

суддя, який вступив на місце вибулого судді, вправі вимагати 

відновлення будь-яких зазначених ним судових дій. Судовий розгляд 

триває, якщо запасний суддя, який вступив на місце вибулого судді, не 

вимагає відновлення судових дій або повторення на його вимогу 

судових дій [285]. 

Аналіз норм КПК зазначених вище країн, що регламентують 

процедуру залучення запасного судді до участі в судовому 

кримінальному процесі, засвідчує відсутність у них прямої вказівки на 
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те, щоб у разі заміни основного судді запасним, судовий розгляд 

розпочинався спочатку. Однак, як видається, це не є необхідним у 

кожному окремо взятому випадку. Проте окремі з положень (КПК 

Республік Казахстан, Грузія, Азербайджан та Молдова), які 

передбачають можливість новопризначеним суддею ініціювати 

повторне проведення слідчих (розшукових) дій, вважаємо 

раціональними, актуальними й для вітчизняних процесуальних 

механізмів регулювання інституту запасного судді . 

На нашу думку, окремі положення КПК Республік Казахстан, 

Грузія, Азербайджан та Молдова доцільно використати при 

формулюванні ст. 320 КПК України у частині зазначення, що 

проведення нового судового розгляду у випадку заміни судді запасним 

можливе за умови, коли наявні обставини, з’ясування яких потребує 

повторного проведення процесуальних дій. 

Таким чином, на підставі аналізу законодавства зарубіжних країн 

щодо участі запасного судді у кримінальному провадженні, ми 

прийшли до таких висновків: англосаксонському типу правової системи 

фактично невідомий інститут запасного судді, що, зокрема, можна 

пояснити такою особливістю, як прецедентний характер кримінально-

процесуального права (США, Англія); правова регламентація 

діяльності запасного судді, хоча й не деталізована, проте визначена в 

таких країнах із романо-германським типом правової системи як ФРН, 

Італійська Республіка, Французька Республіка, Швейцарська 

Конфедерація. Що стосується процесуального порядку участі запасного 

судді у кримінальному процесі країн колишнього СРСР, то тут, 

насамперед, слід говорити про схожість окремих законодавчих 

положень процедури призначення та участі запасного судді у 

кримінальному судочинстві Грузії, Республіки Азербайджан, 

Республіки Казахстан та Республіки Молдова. 

Перейдемо до аналізу міжнародних стандартів здійснення 
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кримінального судочинства за участю запасного судді, адже як слушно 

вказує О.П. Кучинська, імплементація міжнародних стандартів 

забезпечення прав людини, визнаних європейським та загальносвітовим 

співтовариством, у кримінальну процесуальну діяльність є об’єктивною 

необхідністю на шляху прагнення України бути рівноправним 

учасником міжнародних відносин з Радою Європи та Європейським 

Союзом [137, с. 57]. 

У сучасних суспільно-політичних умовах існує гостра потреба у 

відновленні довіри до судової влади в Україні та забезпеченні нею 

реального права на справедливий суд [123, c. 107–108]. Шлях України 

до Європейської інтеграції вимагає приведення вітчизняного 

кримінального процесу у відповідність до визнаних у світовій практиці 

багатьох демократичних країн міжнародних стандартів кримінального 

судочинства, забезпечення їх належної реалізації у судовому 

провадженні [118, с. 104; 123, c. 107–108]. Зазвичай, саме на підставі 

загальновизнаних принципів міжнародного права формуються 

міжнародно-правові стандарти кримінальної процесуальної діяльності 

суб’єктів кримінального процесу.  

Міжнародне співтовариство, рекомендуючи певні практики, які в 

Україні прийнято розглядати елементом міжнародних стандартів, у 

тому числі, правосуддя, формує орієнтири та передумови розвитку 

відправлення вітчизняного судочинства, впливаючи на його 

модернізацію, та сприяючи впровадженню відповідних інновацій у 

нього [218, с. 50]. Таким чином, але не лише завдяки цьому, 

розвиваються різні інститути судової системи: від судових процедур, 

засад його здійснення – до повноважень запасного судді у 

кримінальному провадженні. 

В межах визначення перспектив розвитку інституту запасного 

судді в Україні з’ясування потребує відповідність цього інституту 

міжнародним стандартам і рекомендаціям європейського 
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співтовариства щодо справедливого, безстороннього судочинства у 

розумні строки. Дослідження цієї проблематики є актуальним 

завданням юридичної науки та практики ще й тому, що саме з цією 

метою у національний кримінальний процес впроваджувались 

нормативні положення, пов’язані із залученням до кримінального 

провадження запасного судді. 

Виокремимо ознаки міжнародно-правових стандартів здійснення 

кримінального судочинства за участю запасного судді, які знаходять 

свій прояв у зовнішніх формах; є універсальними; спрямовані на 

формування взірців, еталонів, мінімальних вимог, що являють собою 

«уявлення про належне, про те, як повинно бути» [93, c. 45], є правовим 

та соціальним орієнтиром у правозастосовній практиці, взірцем, 

еталоном, «нормативним об’єктом віднесення» [56, c. 176]; здійснюють 

регулятивну, праводоповнюючу, інформаційно-контролюючу, 

реформаційно-орієнтуючу функції (є масштабом, критерієм, завдяки 

якому здійснюється вимір зобов’язань, які взяла на себе держава); 

визначають змістовний характер системи права держави та напрями її 

подальшого розвитку [178, с. 79].  

Доречно вказати, що проблематика адаптації міжнародно-

правових стандартів у кримінальний процес та його порівняльно -

правовий аналіз із процесуальними системами країн Західної Європи 

була предметом дослідження В.М. Волженкіної, А.Г. Волеводза, 

В.Г. Гончаренка, Ю.М. Грошевого, Ю.О. Гурджі, К.Б. Калиновського, 

О.В. Капліної, О.І. Коровайко, О.П. Кучинської, В.Т. Маляренка, 

В.Т. Нора, В.О. Попелюшка [43; 42; 58; 73; 97; 119; 136; 161; 181; 207] 

та багатьох інших науковців. Однак, тема міжнародних стандартів 

призначення та участі запасного судді у кримінальному провадженні у 

юридичній науці висвітлена не була.  

Особливість міжнародних правових стандартів кримінального 

судочинства пов’язана із тим, що вони розроблені на основі консенсусу 
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представників держав, а головна їх мета – забезпечення дотримання та 

ефективного захисту прав людини. На національному рівні здійснення 

такого захисту покладено й на суди, які відповідно до ч. 1 ст. 320 КПК 

України наділені повноваженнями призначити запасного суддю у 

кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен значний 

час. 

Реалізація суддею міжнародних стандартів, встановлених у 

міжнародних актах, покликана забезпечити удосконалення 

функціонування всієї судової системи з метою ефективного здійснення 

правосуддя, яке повинно здійснюватися на засадах верховенства права 

відповідно до міжнародних стандартів, забезпечуючи право кожного на 

справедливий суд [122, с. 31], поширюється й на запасного суддю, який 

призначається у кримінальному провадженні на підставі ст. 320 КПК 

України, де обмеження окремих прав, свобод та інтересів особи може 

бути пов’язане зі зміною основного судді.  

Відповідно до положень Загальної декларації прав  людини (далі - 

Декларації), прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 

1948 р., національні суди, з однієї сторони, виступають суб’єктом 

захисту прав людини, виконуючи функцію поновлення у правах, а з 

іншої – гарантом прав людини, який не лише захищає  права, а й 

наділений функцією забезпечення справедливого судового розгляду у 

розумні строки, що свідчить про важливу роль суду в питаннях  захисту 

прав і свобод людини, утвердженні правопорядку в державі та  

справедливості у суспільстві [87]. Такий обов’язок покладається і на 

запасного суддю, впровадження норм щодо якого у національне 

законодавство було покликане заповнити «законодавчу прогалину» 

щодо можливості забезпечення ефективного кримінального 

провадження, без невиправданих зволікань.  

Відповідні положення, вимоги і рекомендації, що стосуються 

діяльності запасного судді, поширюються й на законодавство України. 
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Найважливішу роль у цьому плані відіграє Європейська конвенція про 

захист прав людини та основоположних свобод (далі - ЄКПЛ). Це 

обумовлено трьома обставинами: по-перше, у ч. 1 ст. 6 ЄКПЛ 

реалізація принципу незалежності суддів пов’язується з дією таких 

принципів як справедливість і публічність розгляду справ у розумні 

строки, по-друге, ЄКПЛ, будучи ратифікованою парламентом, є 

частиною національного законодавства України [49, с. 12]; по-третє, 

застосування ЄКПЛ у сфері міжнародних відносин значною мірою 

здійснюється через діяльність Європейського суду з прав людини (далі 

– ЄСПЛ), рішення якого щодо діяльності суддів мають прецедентний 

характер для України. 

Отже, практика ЄСПЛ є важливим джерелом «апробації» 

європейських правових стандартів організації кримінального 

судочинства стосовно їх «дієвості» у процесі забезпечення права 

людини на справедливий суд. Дослідження практики ЄСПЛ необхідне 

для формування єдиних європейських стандартів справедливого та  

раціонального судового кримінального процесу, а також сприяє 

динаміці і розвитку окремих його інститутів в європейських державах. 

У нашому випадку – інституту запасного судді. 

На виконання рішень ЄСПЛ відповідні закони, що стосуються 

застосування практики ЄСПЛ, прийняті в Польщі, Італії, Хорватії, 

Португалії та Фінляндії [74, c. 373]. В Україні чинний Закон України 

«Про виконання рішень та застосування практики  Європейського суду з 

прав людини» виконання рішення Європейського суду полягає, 

зокрема, у вжитті заходів загального характеру, метою яких є 

забезпечення додержання державою положень Конвенції, порушення 

яких встановлене рішенням ЄСПЛ, усунення підстави для надходження 

до нього заяв проти України, спричинених проблемою, що вже була 

предметом розгляду в ЄСПЛ, а також внесення змін до чинного 

законодавства та практики його застосування [276, с. 56-57]. 
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В окремих положеннях нормативно-правових актів та 

рекомендацій ЄСПЛ, які містять міжнародні стандарти здійснення 

кримінального судочинства, закладено основи функціонування 

інституту запасного судді, тому доцільним вбачаємо розкрити їх 

сутність крізь призму основних засад кримінального провадження. 

Принагідно зауважимо, що урахування норм ЄКПЛ та висновків, 

викладених у рішеннях ЄСПЛ в діяльності суддів – прямий обов’язок 

суду, що визначений Конституцією України, КПК України та Законом 

України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини». Саме суд є основним суб’єктом, 

який реалізує міжнародні стандарти кримінального судочинства, у тому 

числі у кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен 

значний час. Таким суб’єктом є й запасний суддя, який залучається до 

участі у кримінальному провадженні у порядку ст. 320 КПК України.  

Міжнародний правовий стандарт «право на справедливий суд у 

кримінальному провадженні» слід визнати одним із основоположних 

прав людини, що передбачається міжнародними та 

внутрішньодержавними нормативно-правовими актами, яке уособлює 

стандарти справедливої судової процедури та гарантії, спрямовані  на 

належне забезпечення, реалізацію і захист прав, свобод та інтересів 

особи. 

Право на справедливий суд включає такі структурні елементи, як 

доступ до правосуддя (що охоплює право на суд, право на звернення до 

суду, право на судовий розгляд), незалежність та безсторонність суду, 

судовий захист, розумний строк розгляду справ, обов’язковий і 

остаточний характер судового рішення [254, с. 110]. Право на 

справедливий суд у кримінальному провадженні перебуває у тісному 

зв’язку з усіма основними загальновизнаними  принципами 

відправлення правосуддя, які так чи інакше стосуються й діяльності 

запасного судді як представника відповідного суду. До таких 
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принципів, зокрема, відноситься визначене у ст. 6 ЄКПЛ право на «суд, 

встановлений законом» (законний суд), який є необхідним 

інституційним елементом справедливого правосуддя. Лише такий суд, 

керуючись правовими засадами та за встановленою законом 

процедурою, є компетентним здійснювати правосуддя [148]. 

Формулюванням зазначеної норми ЄКПЛ наголошує на якісному 

наповненні цього права громадян. Вказана вимога стосується як суду - 

державної установи, так і складу суду (у т.  ч. – запасного судді) для 

розгляду конкретної кримінальної справи.  

Враховуючи практику ЄСПЛ, суд буде вважатися встановленим 

законом лише за умови, що він утворений безпосередньо на підставі 

закону, діє в межах своєї предметної, функціональної, суб’єктної та 

територіальної юрисдикції у законному складі [148]. У Рекомендації 

№ R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи від 17 вересня 1987 року 

«Про спрощення кримінального правосуддя» щодо питання складу суду 

міститься таке положення: «Як загальний принцип складу суду, 

наскільки це допускають конституційні та правові традиції держав-

членів, повинен бути визначений з урахуванням небезпеки, характеру, 

технічних деталей і складності передбачуваного злочину» [343]. 

Так, не буде законним (компетентним) судом суд: у складі суддів, 

хоча б у одного з яких закінчилися повноваження («Посохов проти 

Росії», 2003 р.) [208]; створений з порушенням процедури його 

утворення; не в тому кількісному складі, що передбачений законом 

(наприклад, замість трьох суддів – два) [143; 8]. У справі «Барбера, 

Мессеґе і Хабардо проти Іспанії» (1988 р.) ЄСПЛ було виявлено 

численні порушення під час судового розгляду справи, пов’язані зі 

зміною складу суду через хворобу родича головуючого судді та 

неможливість запасного судді замінити останнього (приймав участь у 

іншому судовому розгляді). Суддя, який замінив головуючого, не мав 

відповідної компетенції та можливості ознайомитись з матеріалами 
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справи для винесення справедливого вироку. Ні заявникам, ні їхнім 

адвокатам повідомлення про ці зміни, зокрема про зміну судді -голови, 

у цій складній справі не надсилали [10]. Практика вітчизняних судів у 

кримінальних провадженнях, до участі в яких залучається запасний 

суддя, повинна враховувати зазначені рекомендації з метою 

недопущення порушень відповідних процедур у майбутньому.  

Кримінальними процесуальними нормами передбачено положення 

щодо складу суду, який уповноважений здійснювати судовий розгляд 

кримінальних проваджень одноособово, колегіально та з участю 

присяжних (ст. 31 КПК України) [130]. Такий склад суду визначається 

у кожному окремому випадку з урахуванням обставин кримінального 

провадження. Уведення у вітчизняне кримінальне процесуальне 

законодавство норми щодо запасного судді (ст. 320 КПК України) 

викликане необхідністю запобігти невиправданим затягуванню 

розгляду кримінального провадження, для проведення якого потрібен 

значний час, у тому разі, якщо суддя, який виконав значний обсяг 

процесуальних дій, з певних об’єктивних причин не може 

продовжувати судовий розгляд. При цьому, вирішальною умовою для 

призначення запасного судді є такий чинник, як тривалість 

кримінального провадження. 

Метою міжнародного стандарту та, водночас, засади розумності 

строків (ст. 28 КПК України) є захист сторін кримінального процесу від 

надмірного затягування процесу, яке значною мірою знижує 

ефективність кримінального процесу й підриває довіру до держави. Ця 

засада (принцип) прямо випливає з ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право при 

розгляді будь-якого висунутого проти нього кримінального 

обвинувачення на справедливий і публічний розгляд справи впродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, установленим 

законом [114]. 
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У науковій літературі наголошується, що неоднозначність судової 

практики, низка судових помилок, неуважність до проблем громадян, 

які звернулися до суду, низький рівень виконання судових рішень 

породили недовіру до національних судів, що спричинило подання 

значної кількості звернень громадян до ЄСПЛ [352, с. 271–277]. За 

даними Верховного Суду, в значній частині рішень, винесених проти 

України, ЄСПЛ констатується порушення державою права особи на 

розгляд її справи в розумні строки, наголошується на серйозних 

недоліках правоохоронної та судової системи України, вказуючи на 

порушення ст. 6 Конвенції у частині права на розумну тривалість 

кримінального провадження [114]. 

Вітчизняний законодавець розумними визначає строки, що 

об’єктивно необхідні для виконання процесуальних дій та прийняття 

рішень (ч. 1 ст. 28 КПК). Враховуючи положення ч. 3 ст. 28 КПК 

України, під час з’ясування доцільності призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні у кожному окремому випадку судом 

повинні враховуватись такі обставини, як складність кримінального 

провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, 

обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких 

здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій.  

З одного боку, оперативність судочинства не може бути визначена 

тільки як максимально швидкий розгляд справ будь-якою ціною і будь-

якими засобами, оскільки, незважаючи на прагнення до мінімальних 

витрат часу, важливо, щоб суд повно, всебічно і об’єктивно виконав усі 

необхідні процесуальні дії. Отже, йдеться не взагалі про скорочення 

часу на розгляд справ, а про таку оперативність, що виключає 

непотрібні витрати часу, в тому числі й об’єктивно невиправдане 

порушення процесуальних строків. З іншого боку, оперативність 

розгляду кримінальних справ не можна ототожнювати з оперативністю 

всієї діяльності судової системи (суду) зі здійснення правосуддя або 
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оперативністю в роботі судді. Суд або окремий суддя можуть 

працювати дуже напружено без зайвих витрат часу та непотрібних 

простоїв і, незважаючи на це, розгляд окремих кримінальних справ у 

ряді випадків не можна буде визнати оперативним. Оперативність 

судочинства повинна визначатися як реально можливий швидкий у часі 

рух кримінального процесу у конкретній справі, що забезпечує 

вирішення всіх його завдань [211]. 

Слід зазначити, що питання, чи є строк розумним, вирішується 

ЄСПЛ у кожному конкретному випадку з урахуванням усіх обставин 

справи [217, с. 22; 184, с. 59]. Зокрема, у справі «Павлюлінець проти 

України» ЄСПЛ зазначає, що на державу покладено обов’язок 

організувати судову систему таким чином, щоб суди могли діяти 

відповідно до Конвенції, в тому числі забезпечувати вимогу 

«розумного строку» [226, с. 8]. При цьому, розумність строку 

визначається ЄСПЛ з огляду на такі критерії: складність справи, 

поведінка заявника і органів влади, важливість предмету спору для 

заявника (справи «Меріт проти України» (2004 р.) [167], «Вітрук проти 

України» (2010 р.) [41], «Вергельський проти України» (2009 р.) [36], 

«Юрій Миколайович Іванов проти України» (2001 р.) [347], «Смірнова 

проти Росії» (2003 р.) [251], «Сілін проти України» (2006 р.) [238], 

«Беньямінсон проти України» (2007 р.) [14], «Павлюлінець проти 

України» (2005 р.) [196], «Тодоров проти України» (2012 р.) [274], 

«Юртаєв проти України» (2006 р.) [348; 226, с. 8]. 

Зауважимо, що зміст критеріїв розумності у КПК України не 

розкривається. Проте, беручи до уваги норми закону «Про виконання 

рішень і застосування практики ЄСПЛ», згідно з якими рішення цього 

суду є обов’язковими для застосування, можна говорити про їх 

достатню зрозумілість. Насамперед, нас цікавить використання цих 

рішень судом у процесі забезпечення розумності строків з огляду на 

вимоги ст. 320 КПК України, відповідно до ч. 1 якої, у кримінальному 
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провадженні, для проведення якого потрібен значний час, повинен бути 

призначений запасний суддя, який перебуває в залі судового засідання 

протягом судового розгляду [130]. 

Згідно з виробленими правовими позиціями ЄСПЛ, складність 

процесу як критерій для призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні, може бути зумовлена як фактичними обставинами справи, 

так і різними правовими аспектами, пов’язаними зі справою 

опосередковано. Досить важливого значення суд надає характеру 

фактичних даних, що підлягають установленню, кількості учасників  

процесу (обвинувачених, свідків), зокрема вступу в процес нових осіб, 

долученню до справи інших справ, міжнародному характеру процесу. 

Так, у справі «Бодаєрт проти Бельгії» (1992 р.) строк 6 років і 3 місяці 

не видався ЄСПЛ дуже довгим, оскільки паралельно зі складним 

розслідуванням убивства розглядалися ще дві справи [21]. У справі 

«Вачев проти Болгарії» (2004 р.) суд встановив, що кримінальна справа 

щодо заявника була складною за фактичною і правовою сторонами. У 

ній фігурувало кілька осіб, обвинувачених  у скоєнні численних 

правопорушень, пов’язаних з фінансовою сферою, протягом тривалого 

періоду [33]. У справі «Яаджи і Саргин проти Туреччини» (1995  р.) 

ЄСПЛ зазначив, що розумність тривалості провадження має бути 

оцінена в світлі конкретних обставин справи, з врахуванням критеріїв, 

викладених в прецедентній практиці ЄСПЛ, зокрема складності справи, 

поведінки заявника та компетентних органів [350]. 

Питання про необхідність призначення запасного судді 

вирішується судом, насамперед, з огляду на обсяг конкретної справи, 

кількість обвинувачених, потерпілих, свідків та інших обставин, які 

вказують на те, що розгляд справи буде тривалим. Іншими словами, 

йдеться про складність справи [131, с. 676]. Приміром, до 

Михайлівського районного суду після розгляду касаційної скарги на 

вирок Василівського районного суду та ухвалу Апеляційного суду 
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Запорізької області, надійшли матеріали кримінального провадження за 

обвинуваченням А. та Б. у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, для 

проведення нового судового розгляду. З обвинувального акту і реєстру 

матеріалів досудового розслідування вбачається, що для розгляду 

провадження потрібен значний час у зв’язку із значною кількістю 

свідків (більше 30-ти) [311]. На нашу думку, за наведених обставин 

судом було слушно ухвалено рішення про призначення запасного судді 

з огляду на наявність значної кількості осіб, присутність яких є 

необхідною для розгляду справи по суті.  

ЄСПЛ неодноразово звертав увагу на принцип належного 

здійснення правосуддя, що припускає обов’язок держави запобігати 

появі будь-якого невиправданого відстрочення в розгляді справи. 

Навіть відсутність достатньої кількості суддів для розгляду 

нагромаджених справ не може слугувати виправданням збільшенню 

строків їх розгляду. Так, у справі «Циммерман і Штайнер проти 

Швейцарії» (1983 р.) ЄСПЛ поставив державі в провину, що не були 

вжиті адекватні заходи у зв’язку із завантаженістю судів. Він 

констатував, що на держави покладено обов’язок упорядкувати свої 

правові системи так, щоб дати можливість судам діяти відповідно до 

вимог ст. 6, включаючи принцип проведення судового розгляду в 

межах розумного строку [325]. 

Виходячи з викладеного, на наше переконання, реалізація 

приписів щодо розумності строків у вітчизняному кримінальному 

процесуальному законодавстві в частині залучення запасного судді до 

участі у кримінальному провадженні повинна включати не тільки 

процесуальний аспект, визначений ст. 320 КПК України, а й належну 

організаційну складову діяльності відповідного суду з метою 

недопущення безпідставного зволікання зі здійсненням судового 

розгляду. 
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Забезпечення реалізації цих положень пов’язане з необхідністю 

дотримання вимог щодо законного складу суду, передбаченими в 

нормах кримінального процесуального закону та рішеннях ЄСПЛ. 

Незмінність судді встановлена законом з метою забезпечення 

прийняття судом законного рішення, щоб кожен, хто є учасником 

судового провадження, не був позбавлений права на справедливий суд. 

Незмінність складу суду багато в чому забезпечує спокійне  й 

прискіпливе дослідження кожним із суддів обставин справи і наданих 

суду доказів та прийняття завдяки цьому обґрунтованого рішення [8, 

с. 676]. Законодавчо визначено (ст. 320 КПК України), що у 

кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен значний 

час, повинен бути призначений запасний суддя, який перебуває в залі 

судового засідання протягом судового розгляду. Рішення про 

необхідність призначення запасного судді приймає суд, що 

здійснюватиме судове провадження, одночасно з призначенням 

підготовчого судового засідання [130]. 

Водночас, одним із проектів Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо  

забезпечення додаткових гарантій прав учасників кримінального 

провадження на справедливий суд; № 2871 від 15.05.2015 р.) з метою 

врегулювання питання незмінності складу суду та заміни вибулого 

судді з колегії суддів пропонувалось виключення положення щодо 

можливості залучення до судового розгляду запасного судді. На думку 

його розробників таке виключення усуне певну правову колізію в 

розумінні положень ч. 3 ст. 35 КПК, а також гарантує всебічне 

дослідження обставин справи відповідно до положень ст. 23 КПК 

України [214]. Проте, додаткових аргументів щодо цього наведено не 

було. 

Чинне законодавство встановлює основні універсальні гарантії 

безсторонності (незалежності) суду безвідносно до галузі судочинства 
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(ст. 126 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів») [116; 216]. Тому щодо кримінального процесу 

уявляється необхідним здійснити аналіз сучасного стану та перспектив 

удосконалення, насамперед, процесуальних гарантій запасного судді у 

цій галузі з урахуванням практики ЄСПЛ.  

Безсторонність суду має визначатися відповідно до суб’єктивного 

критерію на підставі особистих переконань і поведінки конкретного 

судді в конкретній справі, тобто жоден із членів суду не повинен 

проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження, та 

об’єктивного критерію, тобто, чи були в судді достатні гарантії для 

того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу 

(рішення у справах «Булут проти Австрії» (1996  р.) [25], «Томанн 

проти Швейцарії» (1996 р.) [277], «Фінлей проти Сполученого 

Королівства» (1997 р.)) [318]. Зміст зазначених критеріїв досить 

детально розкрито у спеціальній літературі [156, с. 227–247]. 

Посилання в КПК України на незалежність і безсторонність суду 

вперше зустрічається у ст. 21 «Доступ до правосуддя та обов’язковість 

судових рішень», яка гарантує кожному права на справедливий розгляд 

та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим 

судом, створеним на підставі закону [130]. 

Відповідно до п. 2.5 Бангалорських принципів поведінки судді, 

що схвалені резолюцією № 2006/23 Економічної та Соціальної ради 

ООН від 27.07.2006 р., суддя повинен взяти самовідвід від участі в 

будь-якому процесі, коли для нього неможливе винесення 

неупередженого рішення у справі або коли сторонньому спостерігачеві 

може видатись, що суддя не здатен винести неупередженого 

рішення [6]. На жаль, вітчизняній судовій практиці відомі випадки 

призначення у якості запасного судді неуповноважених суб’єктів 

(суддів з розгляду інших справ, суддів, строк повноважень яких 

закінчився тощо). Доречним видається звернути увагу на практику 
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ЄСПЛ щодо врегулювання таких питань з метою вирішення 

аналогічних випадків у національному правозастосуванні. 

Згідно з практикою ЄСПЛ при розгляді справи має 

забезпечуватися суб`єктивний критерій неупередженості 

(безсторонності) суду. У сторони мають бути відсутні будь-які 

побоювання у безсторонності суду. Кожна із сторін вправі сподіватися 

на об`єктивне рішення у справі. Так, ЄСПЛ розрізняє чи в конкретній 

справі суддя забезпечує достатню гарантію, щоб виключити підозру в 

його упередженості (рішення у справах «П’єрсак проти Бельгії» 

(1982 р.), «Грівс проти Об’єднаного Королівства» (1983 р.) ЄСПЛ 

визнає, що підставою відводу судді може бути як реальне існування 

обставин, які свідчать про упередженість суду, так і суб’єктивне 

переконання сторони у їх наявності, наслідком чого може бути відвід 

складу суду від розгляду справи [194; 61]. 

У справі «Фей проти Австрії» (1983 р.) ЄСПЛ вказав, що 

об’єктивна неупередженість суду полягає у відсутності будь-яких 

законних сумнівів в тому, що її забезпечено та гарантовано судом, а 

для перевірки на об’єктивну неупередженість слід визначити, чи  є 

факти, які не залежать від поведінки судді, що можуть бути встановлені 

та можуть змусити сумніватися у його неупередженості. Мова йде про 

ту довіру, яку суди у демократичному суспільстві повинні апріорі 

викликати в учасників процесу [317]. При цьому, у справі «Морріс 

проти Об’єднаного Королівства» (1983 р.) Європейський суд з прав 

людини пояснив: Щодо питання безсторонності існує два аспекти цих 

вимог. По-перше, суд має бути суб’єктивно вільним від особистої 

упередженості чи необ’єктивності. По-друге, він має також бути 

безстороннім з об’єктивного погляду, для чого він має надати істотні 

гарантії, аби виключити будь-які обґрунтовані сумніви стосовно 

цього [176]. 

У разі виникнення викладених вище обставин у національному 
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правозастосуванні, ефективним засобом повинен стати інститут 

відводу. Так, у відповідності до ст. 80 КПК України, за наявності 

підстав, передбачених ст. ст. 75-79 КПК, суддя зобов’язаний заявити 

самовідвід. Безсумнівно, що правило щодо самовідводу повинно 

розповсюджуватись і на запасного суддю. За цими ж підставами судді, 

запасному судді може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у 

кримінальному провадженні. Погоджуємось із точкою зору 

О.В. Ануфрієвої, що відвід вказаних осіб є одним із тих механізмів, що 

забезпечують законність та обґрунтованість рішень і покликані 

гарантувати захист від впливу на суд різних зовнішніх факторів [3, 

с. 36]. 

Крім того, на нашу думку, зважаючи на практику ЄСПЛ, до 

обставин, що виключають участь запасного судді в кримінальному 

провадженні (ст. 75 КПК України), слід додати такий поширений прояв 

упередженості, як публічна оцінка суддею сутності справи до 

завершення судового провадження. До прикладу, у п. 2.4 

Бангалорських принципів поведінки суддів указано, що суддя 

утримується від публічних або інших коментарів, тому що в іншому 

випадку це може перешкоджати неупередженому розгляду справи 

відносно будь-якої особи або питання [6]. 

У справі «Моїсєєв проти Росії» (2008 р.) під час судового 

розгляду справи заявника суддів у складі суду міняли одинадцять разів. 

Щоразу при появі нового члена суду, судовий розгляд необхідно було 

розпочинати знову. Надзвичайну стурбованість ЄСПЛ викликали не 

тільки надто часті заміни складу суду, але й те, що причини таких замін 

були оприлюднені лише в двох випадках. З огляду на такі обставини, 

ЄСПЛ прийшов до висновку, що сумніви заявника щодо незалежності й 

безсторонності суду були об’єктивно виправданими у зв’язку з 

багаторазовою й частою заміною членів суду в його кримінальній 

справі, які проводили з нез’ясованих причин і не були  охоплені будь-
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якими процесуальними гарантіями [174]. Зазначені рекомендації мають 

братись до уваги й вітчизняними судами при відправленні правосуддя у 

разі необхідності заміни судді в колегії або основного судді запасним.  

Отже, безсторонність запасного судді, як і його встановленість 

законом, слід вважати окремою гарантією права на справедливий суд 

(судовий захист) у його об’єктивному розумінні. Також вважаємо, що 

врахування пропозицій з доповнення встановленого КПК України 

переліку обставин, що виключають участь запасного судді у 

кримінальному провадженні, такою поширеною у вітчизняному процесі 

та практиці ЄСПЛ обставиною, як надання суддею публічної оцінки 

сутності справи, сприятиме наближенню вітчизняного кримінального 

процесу до міжнародних незалежності та безсторонності суду в 

кримінальному провадженні. 

Міжнародний стандарт та водночас засада безпосередності 

дослідження показань, речей і документів  (ст. 23 КПК України) є 

вихідною ідеєю кримінального провадження на всіх стадіях судового 

провадження. Вона є настільки важливою, що законодавець передбачив 

можливість участі в судовому розгляді не лише запасних присяжних 

засідателів (ст. ст. 387-390 КПК), а й запасного професійного судді (ст. 

320 КПК). Цілком зрозуміло, що всі особи, які входять до складу суду , 

повинні приймати рішення на підставі того, що кожному з них 

особисто довелось побачити, почути в судовому засіданні. А тому 

присутність у залі судових засідань запасного судді дозволяє 

презюмувати, що він у разі вступу в провадження замість судді, що 

вибув, прийматиме рішення на підставі безпосередньої участі в 

дослідженні доказів [101 с. 273; 77, с. 108]. 

Для вирішення аналізованих вище питань важливе значення має 

практика ЄСПЛ. Вирішуючи питання про межі активності суду в 

змагальному процесі, ЄСПЛ зазначає, що суд може бути активним у 

разі, коли сторони мають можливість своєчасно ознайомитися з 
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аргументами чи доказами протилежної сторони, прокоментувати її 

заяви та докази, відповісти на них [41]. Згідно з Правилом 64 

(«Проведення слухань») Регламенту ЄСПЛ від 1 червня 2010 р., голова 

палати організовує і спрямовує слухання та визначає порядок, у якому 

присутні на засіданні запрошуються до виступу. Будь-який суддя має 

право ставити запитання будь-якій особі, присутній на засіданні 

палати [219]. Йдеться про суддю, який входить до колегії суддів.  

Після ухвалення КПК України 2012 року засаді безпосередності 

дослідження показань, речей і документів присвячено окремі наукові 

роботи [78; 51; 169; 66], у яких розглянуті загальні положення щодо 

поняття і змісту зазначеної засади, її прояву в судових стадіях. Проте, 

науковцями досліджуються лише окремі питання, пов’язані із 

реалізацією засади безпосередності дослідження показань, речей і 

документів запасним суддею. 

Як слушно зазначають В.Т. Нор та І.І. Когутич, встановлення 

обставин кримінального провадження під час судового розгляду є 

складним, різнофункціональним і багатовекторним за своїм 

проявом [106, с. 58]. Безпосереднє дослідження всіх доказів у судовому 

засіданні є важливою умовою їх одностайного сприйняття судом та 

учасниками судового провадження [7, с. 74]. Водночас, не підлягає 

сумніву твердження Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця, що норми 

кримінального процесуального закону про незмінність складу суду, 

забезпечують безпосереднє сприйняття і оцінку доказів всіма суддями 

від початку і до кінця судового розгляду, гарантують всебічність, 

повноту і об’єктивність дослідження всіх обставин кримінальної 

справи, без яких неможливе постановлення законного, обґрунтованого і 

справедливого вироку [69, c. 336]. 

Аналізуючи норми ч. 2 ст. 319 КПК України, Л.В. Карабут звертає 

увагу на доцільність більш істотного обмеження дії засади 

безпосередності, спрямованої на забезпечення права особи на 
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справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку. Науковець 

відзначає, що оскільки судовий розгляд в обов’язковому порядку 

фіксується за допомогою технічних засобів, то суддя, який вступає в 

справу замість того, що вибув, міг би без будь-яких умов (згоден чи не 

згоден, вважає за доцільне повторно досліджувати докази чи не бажає) 

ознайомлюватися із записом засідання і продовжувати судовий 

розгляд [101, с. 275]. Погоджуємось із О.Г. Дехтяр, що така позиція є 

неприйнятною, оскільки розсуд судді, який вступає у справу, 

обмежений іншими визначеними кримінальним процесуальним законом 

умовами, які повинні враховуватися при прийнятті рішення про 

відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку. До 

таких умов належать: 1) можливість негативного впливу такого 

рішення на судовий розгляд; 2) наполягання сторін кримінального 

провадження, потерпілого на новому проведенні процесуальних дій, які 

вже були здійснені судом до заміни судді [77]. У таких випадках суддя, 

що замінив суддю, який вибув, колегія суддів зобов’язані прийняти 

рішення про необхідність розпочинати судовий розгляд з початку та 

здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже 

здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді.  

Загалом, визначаючи роль запасного судді у дослідженні доказів, 

слід вказати, що чинною редакцією ст. 320 КПК України «Запасний 

суддя», такі його повноваження не визначені, що викликає на практиці 

численні труднощі у з’ясуванні меж активності вказаного суб’єкта у 

дослідженні показань, речей і документів. Вказані обставини спонукали 

до більш глибокого наукового аналізу зазначеного питання у наступних 

підрозділах. 

У контексті оцінки доказів у судовому розгляді актуалізується 

питання щодо стандартів доказування. Стандарт доказування - це певна 

умовна межа, за якою якісна характеристика знань, отриманих судом у 

процесі розгляду справи, переходить у таку їх якість, що дає підстави 
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суду ухвалити, на його думку, правосудне рішення [32, с. 111]. 

Аналіз положень ЄСПЛ та доктринальних досліджень дозволяє 

зробити висновок, що у кримінальному провадженні України у 

діяльності суду стандарт доказування має право на існування навіть з 

урахуванням його певної оціночності [142, с. 59]. Він являє собою 

певні рівні внутрішнього переконання суду для прийняття відповідного 

процесуального рішення. Так, для постановлення обвинувального 

вироку необхідний максимальний стандарт переконання - поза 

розумним сумнівом, на що і скеровує суд КПК у ст. 17 [131]. Таким 

чином, законодавець пов’язав наявність стандартів доказування саме із 

оцінкою доказів для прийняття процесуального рішення. В 

українському кримінальному процесі стандарт доказування «поза 

розумним сумнівом» стосується ухвалення остаточних судових рішень 

(зокрема вироку) [32, с. 107]. 

Під час судового розгляду сторона обвинувачення повинна 

довести свою позицію, щоб в суду не виникло жодного розумного 

сумніву у винуватості обвинуваченого, а сторона захисту намагається 

спростувати цю позицію або наводячи такі докази, що мають такі 

сумніви викликати, або дискредитуючи докази сторони 

обвинувачення [259, с. 226]. Так, наприклад, у справі «Кобець проти 

України», ЄСПЛ вказав, що відповідно до його прецедентної практики 

при оцінці доказів він керується критерієм доведення «поза розумним 

сумнівом». Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи 

неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між 

собою [223]. Така ж сама аргументація покладена в основу рішень у 

справах «Козинець проти України» (п. 54) [110], «Ухань проти 

України» (п. 56) [298], «Сергій Савенко проти України» (п. 35) [230]. 

Зазначеними критеріями повинен керуватись і суд у кримінальному 

провадженні, для проведення якого потрібен значний час. Натомість, 

призначений у кримінальному провадженні запасний суддя може стати 
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суб’єктом оцінки доказів лише у випадку заміни основного судді.  

Таким чином, стандарт оцінки доказів у діяльності суду можна 

визначити як рівень його внутрішнього переконання, а також 

внутрішнього переконання призначеного запасного судді, у разі заміни 

ним основного, що є результатом оцінки доказів, необхідних для 

прийняття проміжного або підсумкового процесуального рішення у 

кримінальному провадженні. 

Підбиваючи підсумки підрозділу, приходимо до висновку, що 

визначальна роль у здійсненні судового розгляду належить основному 

судді (колегії суддів). При цьому, саме для забезпечення реалізації прав 

учасників кримінального провадження повинен існувати дієвий 

процесуальний механізм забезпечення повного та неупередженого 

судового розгляду у розумні строки. В судовому кримінальному 

провадженні повинен бути забезпечений оптимальний механізм 

забезпечення приватних інтересів, їх пріоритет перед інтересами 

державними. На стадії підготовчого судового розгляду, а також на етапі 

підготовки до судового засідання саме суддя, а в подальшому - 

запасний суддя, призначений у кримінальному провадженні, повинен 

забезпечити ефективну реалізацію прав та законних інтересів учасників 

судового розгляду та здійснення справедливого правосуддя.  

Отже, до встановлених міжнародно-правовими актами стандартів, 

які пов’язані з функціонуванням інституту запасного судді та 

стосуються діяльності як основного судді, так і призначеного у справі 

запасного судді, слід віднести: право на справедливий суд у 

кримінальному провадженні; розумні строки; незмінність складу суду; 

безсторонність суду; безпосередність дослідження показань, речей і 

документів; оцінка доказів. 

Таким чином, реалізація викладених вище рекомендацій шляхом 

імплементації норм міжнародних актів у національне законодавство, 

підвищить ефективність кримінального процесуального законодавства 
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в частині правового регулювання діяльності суду, як гаранта 

дотримання прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження. Удосконалення законодавчого забезпечення 

справедливого, змагального, здійснюваного у розумні строки 

судочинства може бути здійснене, зокрема, шляхом внесення 

відповідних змін до процесуального порядку залучення запасного судді 

до участі у кримінальному провадженні. Адже, як свідчить судова 

практика, запропонована конструкція ст. 320 КПК України у такому 

вигляді не вирішує усіх питань практичного характеру, які пов’язані із 

призначенням запасного судді у конкретній кримінальній справі. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Науковий аналіз монографічних і дисертаційних робіт з 

теоретичних, правових і прикладних проблем дослідження правового 

статусу запасного судді у кримінальному провадженні України  

спонукав до висновку про незначну кількість галузевих наукових 

розробок щодо недоліків у нормативній регламентації окремих 

процедур, пов’язаних із залученням запасного судді до участі у 

кримінальному провадженні, а також нечисленні спроби на рівні 

окремих публікацій наукового осмислення окремих питань, пов’язаних 

із особливостями правового статусу запасного судді у кримінальному 

провадженні, гарантіями та змістом повноважень запасного судді, 

підставами, процесуальним порядком та наслідками його призначення у 

кримінальному провадженні. Водночас, відсутність відповідних 

комплексних наукових досліджень робить очевидною як доктринальну, 

так і практико-прикладну потребу комплексного, системного вивчення 

вказаної проблематики. 

2. Методологію дослідження процесуального статусу запасного 
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судді, як суб’єкта кримінального процесу, складає комплексне 

поєднання філософських та загальнонаукових методів (діалектичний 

метод пізнання, аналізу та синтезу, індукція та дедукція, абстрагування, 

спостереження), що направлені на розкриття специфіки означеного 

інституту. Основна частина дослідження була здійснена за допомогою 

історико-правового, системно-структурного, порівняльно-правового, 

формально-догматичного, герменевтичного та соціологічного методу.  

3. Дослідження регламентації інституту запасного судді за 

кримінальним процесуальним законодавством країн англо-

американської та романо-германської правової системи дозволило 

виявити певні недоліки, притаманні і КПК України, зокрема: 

відсутність легального визначення поняття «запасний суддя»; 

невизначеність умов повторного проведення процесуальних дій у 

кримінальному провадженні у випадку заміни судді; відсутність норм, 

які визначають межі активності запасного судді у дослідженні обставин 

кримінального провадження під час судового розгляду. 

4. Виявлено схожість окремих законодавчих положень процедури 

призначення та участі запасного судді у кримінальному судочинстві 

України та окремих країн колишнього СРСР. Законодавство окремих 

країн (Республік Казахстан, Грузія, Азербайджан та Молдова) містить 

норм, якими визначені повноваження судді, який до того перебував у 

статусі запасного, ініціювати проведення процесуальних дій у 

кримінальній справі. Положення законодавства вказаних країн можуть 

бути враховані при подальшому удосконаленні КПК України, зокрема, 

в частині законодавчого визначення виключної можливості основного 

судді, який до заміни перебував у статусі запасного, ініціювати 

повторне проведення процесуальних дій. 

5. Швейцарський досвід залучення заступника голови суду в 

якості запасного судді може бути корисним для використання у 

вітчизняному судочинстві у кримінальних провадженнях, на 
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проведення яких потрібен значний час. Це автоматично зменшить 

навантаження на інших суддів, які призначаються як запасні у 

кримінальному провадженні. 

6. Основними міжнародними стандартами здійснення 

кримінального судочинства за участю запасного судді визначено: право 

на справедливий суд у кримінальному провадженні; розумні строки; 

незмінність складу суду; безсторонність суду; безпосередність 

дослідження показань, речей і документів; оцінка доказів. Реалізація 

цих міжнародних стандартів у кримінальному провадженні, для 

проведення якого потрібен значний час, здійснюється такими 

суб’єктами як основний суддя (колегія суддів) та призначений у 

кримінальному провадженні запасний суддя. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАПАСНОГО СУДДІ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У 

СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

2.1. Зміст повноважень запасного судді у кримінальному 

процесі  

 

Учасники судового провадження користуються рівними правами 

щодо дослідження доказів і доведення їх переконливості перед судом 

(ст. 22 КПК України), а суд зобов’язаний створити учасникам судового 

провадження необхідні умови для реалізації наданих їм процесуальних 

прав і спрямовувати судовий розгляд на забезпечення своїх прав 

сторонами кримінального провадження. Уведення до КПК України 

норми щодо залучення запасного судді до судового кримінального 

процесу покликане забезпечити реалізацію прав учасників 

кримінального провадження на справедливий судовий розгляд.  

Тематика повноважень запасного судді у кримінальному процесі є 

новою для науки кримінального процесуального права. Тому не дивно, 

що численні проблеми як доктринального, так і прикладного характеру 

залишаються такими, що не знайшли однозначного вирішення у науці 

кримінального процесуального права, або потребують кардинального 

переосмислення, зважаючи на істотні зміни в нормативній 

регламентації кримінального провадження. До сьогоднішнього дня не 

вироблений єдиний погляд на поняття «запасний суддя», обсяг його 

повноважень, гарантій діяльності, віднесення його до певної категорії 

суб’єктів кримінального процесу тощо. У чинному Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» також визначення цього поняття відсутнє. 

Не регламентовано повноваження вказаного суб’єкта кримінального 

процесу і у КПК України, а відсутність легального визначення поняття 
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запасного судді як суб’єкта кримінальних процесуальних відносин, 

ускладнює розуміння процедури його залучення до участі в 

кримінальному провадженні. 

Насамперед зазначимо, що усі особи, які вступають у 

процесуальні правовідносини на будь-якій стадії кримінального 

провадження та незалежно від обсягу їхніх прав, обов’язків чи 

повноважень, або ж від тривалості їх участі у розгляді справи є 

суб’єктами кримінальних процесуальних відносин: вони беруть участь 

у процесі на підставах та в порядку, передбачених КПК, за умови, що 

не має обставин, за яких закон виключає можливість їх участь у 

процесі; кожен з учасників має чітко визначені права і обов’язки; 

учасники діють у кримінальному судочинстві у встановленому порядку 

на підставі та у відповідності до своїх прав та обов’язків; вони 

обов’язково вступають у процесуальні правовідносини; зобов’язані 

дотримуватись чинного законодавства, проявляти толерантність та 

поважати честь і гідність інших учасників процесу; учасники мають 

право на забезпечення особистої безпеки; за невиконання своїх 

обов’язків або порушення прав інших учасників несуть відповідну 

відповідальність, передбачену законом. 

Запасний суддя як суб’єкт кримінальних процесуальних відносин, 

визначених ст. 320 КПК України, володіє власним процесуальним 

статусом (від лат. status – стан, становище), встановленим нормами 

права становищем, сукупністю його прав та обов’язків  [271, с. 292]. У 

Європейській хартії про закон «Про статус суддів» від 10.07.1998  року 

зазначається, що статус виключає можливість прийняття і застосування 

будь-яких нормативних положень або процедур, здатних похитнути 

довіру до компетентності, незалежності та неупередженості судді [183]. 

З урахуванням наукових точок зору щодо структурних елементів  

правового статусу [40, с. 8; 125, с. 18; 126, с. 100; 127, с. 133; 133, с. 86; 

229, с. 42; 294, с. 95], а також виходячи з аналізу положень діючого 
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законодавства про судоустрій і статус суддів, вважаємо, що під 

правовим статусом запасного судді слід розуміти сукупність прав, 

обов’язків, які визначають його юридичні можливості як представника 

судової влади, а також встановлюють необхідні варіанти його 

поведінки у разі призначення у кримінальному провадженні.  

Слід зазначити, що зазвичай, під повноваженнями розуміють 

сукупність посадових прав та обов`язків особи [231, с. 34]. Дещо інша 

ситуація із запасним суддею, який призначається у конкретному 

кримінальному провадженні із суддів, тобто займає штатну суддівську 

посаду в суді відповідної інстанції. Отже, його  права та обов’язки не є 

посадовими, а обумовлені конкретним юридичним фактом – 

призначенням запасного судді у кримінальному провадженні 

відповідно до ст. 320 КПК України. 

Отже, повноваження запасного судді, як структурна складова його 

правового статусу, являють собою сукупність його прав та обов’язків, 

якими він наділяється з метою виконання поставлених перед ним 

завдань. 

Введення у вітчизняний кримінальний процес такого суб’єкта  -

представника судової системи як запасний суддя, переслідує мету 

убезпечити здійснення судочинства у конкретній кримінальній справі 

від невиправданого затягування судового розгляду, обмеження прав та 

законних інтересів заінтересованих осіб. Його залучення до участі в 

кримінальному провадженні є втіленням реалізації ідеї процесуальної 

економії, яка не просто виконує функцію математичного зменшення 

витрат, а передусім їх раціоналізацію з метою підвищення ефективності 

процесу [98, с. 15]. З цього приводу І.М. Канюка зазначила, що 

майбутнє за оптимізацією кримінального судочинства, а саме - 

пришвидшення, спрощення та здешевлення кримінального процесу 

шляхом відмови від невиправданих ускладнень і процедурних 

рудиментів, ширше використання досягнень науки та техніки, 
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запровадження диференціації кримінально-процесуальної форми, але за 

умови дотримання при цьому гарантій прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінального провадження [98, с. 15]. 

Діяльність запасного судді варто розглядати як різновид 

пізнавальної, розумової діяльності, яка має свої характерні особливості. 

Визначальним у системі правових актів, що регламентують 

процесуальну діяльність запасного судді у кримінальному провадженні, 

є КПК України. Це єдиний законодавчий акт, у якому систематизовані 

норми кримінального процесуального права, що визначають порядок 

залучення та участі запасного судді у кримінальному провадженні, а 

також його правовідносини з іншими учасниками процесу у цій 

діяльності. 

Якщо говорити про часові рамки реалізації повноважень запасним 

суддею, то їх початок визначається конкретним юридичним фактом – 

призначенням запасного судді у кримінальному провадженні. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 320 КПК України, запасний суддя може бути 

призначений у кримінальному провадженні при призначенні 

підготовчого судового засідання [130]. Таке питання може бути 

вирішене й на стадії підготовчого судового засідання, або до початку 

судового розгляду за клопотанням його учасників. Закінчення 

повноважень запасного судді слід пов’язувати із фактом заміни ним в 

ході судового засідання судді в порядку ч. 2 ст. 320 КПК України. 

Таким чином, доходимо висновку, що повноваження запасного 

судді характеризуються відповідними ознаками: є складовою статусу 

запасного судді; їх виникнення зумовлено конкретним юридичним 

фактом – призначенням запасного судді у кримінальному провадженні; 

обмеженість у часі (відповідні повноваження реалізує лише на період 

виконання функцій запасного судді). 

З метою однозначного розуміння поняття «запасний суддя» у 

судовому кримінальному процесі, вважаємо слушним доповнити статтю 
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3 КПК України «Визначення основних термінів Кодексу»  пунктом 23-

1, який викласти в наступній редакції: «запасний суддя – суддя, який 

займає штатну суддівську посаду в суді відповідної інстанції, 

призначається за ухвалою суду у кримінальному провадженні, для 

проведення якого потрібен значний час та перебуває в залі судового 

засідання протягом судового розгляду».  

Водночас, слід зазначити, що будучи носієм судової влади, 

запасний суддя, зважаючи на його особливе призначення у 

кримінальному провадженні, наділений низкою прав, не властивих 

основному судді під час розгляду кримінальної справи в суді. З огляду 

на те, що КПК України не містить нормативних положень, які 

визначають права запасного судді, вважаємо доцільним з’ясувати їх 

наявність, проаналізувавши судову практику за участю запасного судді, 

а також відповідні правомочності суб’єктів кримінального процесу.  

Перейдемо до розгляду прав запасного судді. Так, на наше 

переконання, однозначно має бути наділений запасний суддя й правом 

заперечувати з приводу заявленого щодо нього відводу. Таке його 

право логічно випливає із визначеного у ч. 1 ст.  75 КПК України права 

учасників кримінального провадження заявляти відвід судді за 

наявності обставин, якщо суддя: 1) є заявником, потерпілим, цивільним 

позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім’ї 

слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, 

потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача; 2)   він брав 

участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, 

слідчий, прокурор, захисник або представник; 3)  він особисто, його 

близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах 

провадження; 4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у 

його неупередженості; 5) у випадку порушення встановленого ч. 3 

ст. 35 КПК України порядку визначення судді для розгляду справи 

[130]. 
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Враховуючи те, що підстави для заявлення відводу можуть 

виникнути в учасників кримінального провадження й щодо запасного 

судді, він повинен бути наділений правом заперечувати з приводу 

заявленого щодо нього відводу. Хоча це право запасного судді у КПК 

України не визначено, слід зазначити на наявності таких прецедентів у 

судовій практиці. Так, під час проведення підготовчого судового 

засідання захисник обвинуваченого А. заявив відвід запасному судді К. 

Вінницького міського суду Вінницької області, мотивувавши його тим, 

що в нього раніше виникли конфліктні відносини з вказаним суддею, а 

тому він сумнівається у її об’єктивності та неупередженості. Окрім 

прокурора, незгоду із заявленим клопотанням висловив і запасний 

суддя, який навів свої заперечення щодо цього у судовому засіданні 

[301]. 

Суд зобов’язаний перевірити всі обставини, що можуть стати 

підставою для відводу (самовідводу) запасного судді, і надає сторонам 

можливість поставити йому питання, подати додаткові матеріали щодо 

відводу. Призначений у кримінальному провадженні запасний суддя 

має право ознайомитись з підставами, які на думку учасника 

кримінального провадження є обставинами, що виключають його 

участь в кримінальному провадженні. Повинен він також бути 

наділений правом заперечувати з приводу заявленого щодо нього 

відводу шляхом надання контраргументів на доводи учасника 

кримінального провадження, що заявив відвід, іншої необхідної 

інформації, що стосується його особи та участі в справі, що 

розглядається, а також про всі обставини, які можуть перешкоджати 

йому в об’єктивному та неупередженому розгляді справи.  

Необхідним вважаємо визначити роль запасного судді у процесі 

пізнання обставин кримінального провадження під час судового 

розгляду. Особливе місце у такому пізнанні є проведення слідчих 

(розшукових) дій, як способу збирання (формування) й дослідження 
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доказів у судовому засіданні шляхом здійснення регламентованого 

кримінальним процесуальним законом комплексу пізнавально-

засвідчувальних і перевірочних операцій [106, с. 140].  

Найбільш розповсюдженим, детально регламентованим законом 

процесом отримання та перевірки показань про обставини 

розслідуваної події є судовий допит [157, с. 21; 13, с. 25; 200, с. 142–

148], який являє собою складний та багатосуб’єктний процес 

спілкування між особами, які беруть у ньому участь [337, с. 94]. 

Сутність судового допиту полягає в розпитуванні допитуваної особи, 

даванні нею усних показань (у формі вільної розповіді чи відповідей на 

поставлені запитання), сприйнятті (вислуховуванні) показань 

суб’єктом, який процесуально чи ситуативно визначено проводить 

відповідний різновид (етап чи фазу) судового допиту [157, с. 23].  

Процесуальний порядок судового допиту, регламентовано ст.  ст. 

351–354 КПК України, він має велике значення для оцінювання 

показань особи як достовірних [154, с. 664]. КПК України передбачає 

такі види допиту: прямий (основний) допит, перехресний допит, а 

також шаховий допит, або ж одночасний допит кількох вже допитаних 

осіб [90, с. 12]. 

Положення, які регулюють загальний порядок та послідовність 

допиту, допит свідків, потерпілих, обвинуваченого, експерта жодним 

чином не визначають роль у цій процедурі запасного судді. Тому 

цілком логічно, що недотримання процесуальних правил проведення 

допиту шляхом надання можливості запасному судді приймати у ньому 

активну участь, вважатиметься порушенням закону і тягнутиме за 

собою недійсність проведеного допиту та недопустимість отриманих 

показань як джерела доказів. 

Судовий допит умовно складається з декількох основних етапів,  

принаймні, вільної розповіді допитуваного та відповідей допитуваного 

на запитання обвинувача, потерпілого, цивільного позивача, цивільного 
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відповідача та їхніх представників, захисника, обвинуваченого, суддів 

(судді) [337, с. 94]. Саме суд контролює хід допиту [Когутич І. І. 

Криміналістичні, с. 74-201], а його втручання в процес допиту 

зумовлюється необхідністю досягнення ефективності допиту для 

встановлення істини [154, с. 264]. Зазначимо, що головуючий для 

уточнення і доповнення відповідей допитуваного вправі ставити йому 

запитання протягом усього допиту.  

Інструментом такого контролю є, зокрема, положення про те, що, 

якщо свідок висловлюється нечітко або з його слів не можна дійти 

висновку про те, визнає він обставини чи заперечує проти них, суд має 

право зажадати від цього свідка конкретної відповіді – «так» чи «ні» 

(ч. 10 ст. 352 КПК України) [131, с. 722]. Суд, здійснюючи контроль за 

ходом допиту свідка, відповідно до ч. 3 ст.  352 КПК, має право 

дозволити дослідження додаткових питань. Як видається, після 

проведення прямого допиту особи, таке право повинно бути надано й 

запасному судді з дозволу головуючого. Адже запасний суддя, будучи 

присутнім під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії  може 

виявити неточність, необ’єктивність допитуваного, й звернути на це 

увагу головуючого, але виключно після вільної розповіді шляхом 

постановки уточнюючих запитань з його дозволу.  

Варто погодитись із визначенням судового допиту 

Н.М. Максимишин як процесу формулювання і дослідження у суді 

процесуального джерела доказів – показань, та формування на цій 

основі внутрішнього переконання суду (суддів) щодо досліджуваної у 

суді події, її обставин та інших питань, що мають значення для 

правильного вирішення кримінального провадження [157, с. 21]. Без 

сумніву, таке внутрішнє переконання формується й у запасного судді, 

та може бути «матеріалізоване» у вигляді відповідних процесуальних 

дій та рішень у разі заміни ним основного судді.  

На нашу думку, здійснюване запасним суддею під час судового 
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допиту спостереження за поведінкою допитуваної особи є однією з 

необхідних важливих умов правильної оцінки його результатів [157, 

с. 23-24], даючи запасному судді відповідне уявлення про окремі факти 

кримінального правопорушення, формують у нього власну позицію 

щодо обставин кримінального провадження, яку він може висловити у 

разі заміни основного судді в порядку ст. 320 КК України.  

До запитань, метою яких є уточнення показань про ті чи інші 

факти кримінального провадження, належать уточнюючі запитання. Ці 

запитання часто називають конкретизуючими. Вони завжди стосуються 

сутності показань і скеровані на більш повне та точне з’ясування 

обставин, що мають значення у справі. Поділяємо точку зору 

В.О. Коновалової та А.М. Сербулова, які зазначають, що такі запитання 

є способом викриття неправдивих показань, можуть служити основою 

для перевірки та оцінки показань допитуваного [115, с. 33]. Зокрема, 

під час допиту обвинуваченого запасний суддя з дозволу головуючого 

може уточнити певні обставини кримінального правопорушення, які 

визначають кваліфікацію його злочинних дій, роль у вчиненні 

кримінального правопорушення, ступінь вини тощо.  

Отже, наділення запасного судді правом з дозволу головуючого 

ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, 

іншим особам, які допитуються, створює можливості ставити 

запитання, які спрямовані на уточнення, деталізацію окремих фактів, 

викладених допитуваною особою не конкретно, у загальній формі; 

запитання, спрямовані на отримання додаткової інформації про 

обставини, яким під час судового допиту не було надано значення, які 

були упущені з об’єктивних чи суб’єктивних причин. Такі уточнюючі 

запитання, можуть викликати у допитуваної особи асоціації, допомогти 

їй згадати окремі факти, відтворити в пам’яті забуті події, факти. 

Джерела, з яких вона одержала відомості, про час і обставини, за яких 

особа сприймала певну подію, хто може підтвердити показання тощо.  
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Варто зазначити, що безпосередність дослідження доказів означає 

звернену до суду вимогу закону про дослідження ним всіх зібраних у 

конкретному кримінальному провадженні доказів не тільки шляхом 

допиту обвинувачених, потерпілих, свідків, експерта (тобто, шляхом 

отримання показань), а й шляхом огляду речових доказів, оголошення 

документів, відтворення звукозапису і відеозапису тощо. На наше 

переконання, відповідними правами під час судового розгляду повинен 

бути наділений запасний суддя й при дослідженні письмових та 

речових доказів шляхом уточнення обставин кримінального 

провадження. 

Речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям 

вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди 

або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту 

чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у 

тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, 

гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом 

(ч. 1 ст. 98 КПК України) [131]. Вивчення матеріального об’єкта як 

речового доказу вимагає врахування однієї із особливостей цього 

процесуального джерела доказів. Адже, речовий доказ  є комплексним 

утворенням, а тому необхідно дослідити зміст (внутрішні якості та 

зовнішні ознаки), носій (матеріальну форму), а також ті процесуальні 

документи, в яких вони були описані (процесуальну форму) [132, 

с. 134]. 

Для з’ясування ролі запасного судді у дослідженні речових 

доказів (ст. 357 КПК України), слід проаналізувати процесуальний 

порядок проведення цієї процесуальної дії. Спершу речові докази в 

порядку їх послідовності досліджуються судом, а потім подаються для 

ознайомлення учасникам судового провадження. Учасники судового 

провадження мають право задавати питання з приводу речових доказів 

експертам, спеціалістам, свідкам, які їх оглядали. Вважаємо, що правом 
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задавати уточнюючі питання з дозволу головуючого має бути 

наділений і запасний суддя. 

Слід також зауважити, що учасники судового провадження за 

наслідками огляду речових доказів або під час такого огляду можуть 

заявляти клопотання про визнання речового доказу недопустимим. У 

такому випадку суд, заслухавши інших учасників судового 

провадження, за необхідності - думку експерта та спеціаліста, 

установивши очевидну недопустимість доказу, визнає відповідно до ч. 

2 ст. 89 КПК такий доказ недопустимим та припиняє його дослідження 

в судовому засіданні [131]. При цьому, на наше переконання, запасний 

суддя, який не відноситься до основного складу суду, не має права ні 

заявляти клопотання про визнання речового доказу недопустимим, ні 

визнавати його таким. Його роль повинна обмежуватись правом 

ставити уточнюючі питання з дозволу суду.  

Схожим є процесуальний порядок дослідження документів (ст. 

358 КПК) [131]. До їх переліку законодавець відносить: матеріали 

фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому 

числі електронні); матеріали, отримані внаслідок здійснення під час 

кримінального провадження заходів, передбачених чинними 

міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України; складені в порядку, передбаченому КПК, 

протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії 

інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано 

процесуальні дії; висновки ревізій та акти перевірок (ст. 99 КПК) [131]. 

Дослідження документів полягає в тому, що головуючий 

оголошує їх у судовому засіданні та пред’являє для ознайомлення 

учасникам судового провадження, а в разі необхідності - свідкам, 

експертам та спеціалістам, тобто іншим учасникам кримінального 

провадження, які можуть брати участь у судовому розгляді. Як і при 

дослідженні інших доказів, суд, оглядаючи документи, має перевіряти 
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їх достовірність як з власної ініціативи, так і за клопотанням учасників 

судового розгляду шляхом опитування сторін, допиту свідків, допиту 

експерта, отримання усних консультацій чи письмових роз’яснень 

спеціаліста, порівняння з іншими наявними у кримінальному 

провадженні документами, призначенням експертизи. Відповідно до 

наданих нами пропозицій, запасний суддя повинен бути наділений 

правом з дозволу головуючого ставити уточнюючі питання вказаним 

учасникам судового розгляду. 

Аналогічними мають бути його права й при дослідженні звуко- і 

відеозаписів (ст. 359 КПК України), які відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 

КПК України, належать до документів та можуть визнаватися речовими 

доказами за умови, що вони містять зафіксовані за допомогою звуку, 

зображення відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи 

обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 

[130]. Стаття 359 КПК України, яка регламентує порядок дослідження 

звукозаписів та відеозаписів, не містить вказівки на те, хто може 

виступати ініціатором проведення даної  процесуальної дії. Оскільки 

звукозапис та відеозапис згідно з п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України належать 

до документів, то ініціювання дослідження звуко- і відеозаписів 

проводиться з дотриманням правил, передбачених ч. 1 ст. 358 КПК 

України (за ініціативою суду або за клопотанням учасників судового 

провадження) [130]. Запасний суддя, який знаходиться у «резерві» на 

випадок вимушеної заміни основного судді, повноваженнями зі 

звернення з відповідним клопотанням не наділений. 

Якщо ж предметом відтворення та демонстрації є особисті записи, 

зміст особистих телефонних розмов, телеграфних та інших 

повідомлень, суд для запобігання розголошенню відомостей про 

особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи, 

з власної ініціативи чи за клопотанням сторони судового провадження 

може прийняти рішення про дослідження таких звуко - і відеозаписів у 



90 

закритому судовому засіданні. При цьому участь запасного судді у 

здійсненні процесуальних дій у такому форматі обмежена бути не 

може. 

За рішенням суду у разі потреби (за наявності неточностей, 

незрозумілих фрагментів, нечіткого зображення тощо) відтворення 

звукозапису і демонстрація відеозапису можуть бути повторені 

повністю або у певній частині, у сповільненому чи збільшеному 

режимі. Виключно суд приймає рішення про повторне відтворення 

звукозапису і демонстрацію відеозапису за власною ініціативою чи за 

клопотанням учасника судового провадження. Запасний суддя як 

представник судової влади, який перебуває у залі судового засідання 

під час судового розгляду справи, цілком слушно таким правом не 

наділений. 

Під час дослідження доказів суд має право скористатися усними 

консультаціями або письмовими роз’ясненнями спеціаліста, наданими 

на підставі його спеціальних знань (ст. 360 КПК  України). Спеціалісту 

можуть бути задані питання щодо суті наданих усних консультацій чи 

письмових роз’яснень. Першою задає питання особа, за клопотанням 

якої залучено спеціаліста, а потім інші особи, які беруть участь у 

кримінальному провадженні. Головуючий у судовому засіданні має 

право задавати спеціалістові питання в будь-який час дослідження 

доказів (ст. 361 КПК України) [130]. 

Таким чином, наділення запасного судді відповідним обсягом 

прав (заперечувати з приводу заявленого щодо нього відводу, а також 

ставити уточнюючі запитання особам, які допитуються судом з дозволу 

головуючого, уточнювати обставини при дослідженні письмових і 

речових доказів), дасть змогу з’ясувати його роль у кримінальному 

провадженні, сприятиме досягненню мети упровадження в українське 

кримінальне процесуальне законодавство нормативних приписів щодо 

залучення запасного судді у судовий кримінальний процес.  



91 

Дослідження повноважень запасного судді було б неповним без 

з’ясування його відповідних обов’язків, пов’язаних із участю у 

судовому кримінальному провадженні. На підставі аналізу ст. 320 КПК 

України та практики її застосування національними судами, з’ясуємо 

наявність відповідних обов’язків у запасного судді, визначимо 

доцільність їх законодавчого закріплення, адже положення ст. 320 КПК 

України таких обов’язків запасного судді не містять взагалі, що 

спричиняє труднощі у правозастосуванні.  

Покладення законодавцем загальних обов’язків, визначених ч. 5 

ст. 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та окремими 

нормами КПК України на усіх суддів сприяє ухваленню законного й 

обґрунтованого судового рішення у кримінальному провадженні, що 

можливо лише в результаті всебічного, повного і об’єктивного 

дослідження усіх обставин справи, правильного застосування норм 

матеріального і процесуального права. В юридичній науці 

розповсюдженим є підхід, відповідно до якого обов’язком судді є 

нормативно визначений вид і міра необхідної поведінки носія судової 

влади, що забезпечує реалізацію інтересів суб’єктів, з якими суддя 

вступає у правовідносини при здійсненні професійних функцій 

(дотримання Конституції та законодавства України; дотримання 

етичних основ діяльності; сумлінне і професійне виконання службових 

функцій [177, с. 171-179; 85; 326, с. 12-13]. 

Виходячи з викладеного, вважаємо, що обов’язок запасного судді 

– це передбачена нормами КПК України вид і міра його належної 

(необхідної) поведінки, що визначена його функціональною 

спрямованістю у зв’язку із призначенням запасним суддею у 

конкретному кримінальному провадженні, спрямована забезпечення 

справедливого та неупередженого судового розгляду у розумні строки. 

Обов’язкам запасного судді властиві ознаки, що відображають їх 

специфіку. Водночас доводиться констатувати, що на сьогодні не 
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тільки законодавчо не визначений перелік обов’язків запасного судді, а 

й відсутній дієвий механізм контролю за виконанням ним своїх 

обов’язків, що стосуються: додержання порядку в судовому засіданні і 

виконання розпоряджень головуючого; дослідження доказів у суді; 

необхідності присутності у залі судового засідання під час судового 

розгляду тощо. 

Насамперед зазначимо, що однією із загальних вимог, які 

пред’являються до учасників судового розгляду є додержання порядку 

в судовому засіданні і виконання розпоряджень головуючого.  

Незважаючи на те, що запасний суддя, не уповноважений КПК України 

здійснювати судочинство у конкретному кримінальному провадженні, 

він повинен дотримуватися порядку в судовому засіданні і виконувати 

розпорядження головуючого. Цей обов’язок є одним із основоположних 

для усіх учасників судового кримінального провадження.  

Недопущення спілкування запасного судді з учасниками судового 

засідання (як з особами, що входять до складу суду, так і іншими 

суб’єктами) щодо обставин, які стали відомі судді під час судового 

розгляду кримінального провадження та процесуальних дій, що 

здійснюються (здійснювалися) під час нього – безальтернативний 

обов’язок, спрямований на те, щоб унеможливити  вплив інших осіб на 

здійснення судочинства уповноваженими суддями у конкретному 

кримінальному провадженні. Обмін відповідними судженнями, 

репліками, інформацією щодо обставин кримінального провадження 

може мати й зворотну дію - вплинути на запасного суддю з боку інших 

осіб, який у подальшому може замінити основного суддю і здійснювати 

судочинство у кримінальному провадженні.  

Також відповідно до Кодексу суддівської етики, затвердженого 22 

лютого 2013 р. ХІ черговим з’їздом суддів України, суддя не може 

робити публічних заяв, коментувати в засобах масової інформації 

справи, які перебувають у провадженні суду, та піддавати сумніву 
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судові рішення, що набрали законної сили. Суддя не має права 

розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом 

справи [108]. Розповсюджується цей обов’язок і на запасного суддю, 

призначеного у кримінальному провадженні. 

Обов’язки запасного судді, визначені п.  п. 2 і 3 ч. 5 ст. 55 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», поширюються на усіх суддів, 

у т. ч. й на запасного суддю, як представника судової влади. Крім того, 

такий обов’язок суддів виявляти повагу до учасників процесу 

передбачено ст. 8 Кодексу суддівської етики від 22 лютого 

2013 р. [108], тобто за своїм змістом він є складовою обов’язку 

дотримуватися правил суддівської етики.  

Судовий розгляд відбувається безперервно, крім часу, відведеного 

на відпочинок. Дотримуючись принципу незмінності складу суду (ст. 

319 КПК), запасний суддя зобов’язаний перебувати постійно під час 

судового розгляду у залі судового засідання. За забезпечення 

належного порядку під час судового провадження відповідає 

головуючий і тому всі присутні, в тому числі й запасний суддя, не 

мають відлучатися із залу судового засідання під час судового 

розгляду, оскільки це розцінюється як порушення порядку і 

розглядається як неповага до суду [44, с. 129]. 

Варто також наголосити на необхідності наділення правом 

запасного судді на самовідвід. Аргументуємо свою позицію. 

У світлі права на справедливий суд, гарантованого ч. 1 ст. 6 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, головна 

мета відводу – гарантувати безсторонність суду, зокрема, запобігти 

проявам упередженості судді під час розгляду справи, а мета 

самовідводу, відповідно, – запобігти будь-яким сумнівам у 

безсторонності судді. У кожній окремій справі слід вирішувати, чи 

мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що 

свідчать про небезсторонність суду. Стосовно відводу як права сторони 
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його ініціювати, особиста безсторонність судді презюмується, поки не 

надано доказів протилежного [19]. У зв’язку із цим законодавець надає 

учасникам судового провадження можливість коректного розв’язання 

ситуації, що створилася, шляхом заявлення самовідводу. Так, у п. 2.5 

«Бангалорських принципів поведінки судді» (схвалені резолюцією 

2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) 

зазначається, що суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в 

тому випадку, якщо для нього не є можливим винесення об’єктивного 

рішення у справі, або в тому випадку, коли у стороннього спостерігача 

могли б виникнути сумніви в неупередженості судді [6]. 

У разі наявності обставин, що виключають участь запасного 

судді, він повинен заявити самовідвід. Про це він має повідомити 

головуючого з обґрунтуванням неможливості виконувати покладені на 

нього повноваження. Такими обставинами, до прикладу, можуть бути: 

перебування у родинних стосунках з обвинуваченим, потерпілим; 

попередня участь у кримінальному провадженні у якості захисника та 

ін. Так, у кримінальному провадженні №1-кп/389/282/17 ухвалою суду 

від 21.12.2017 р. призначено запасного суддю було задоволено заяву 

про самовідвід запасного судді Я., який мотивовано тим, що вона є 

хрещеною матір’ю дитини захисника обвинувачених, з якою вона 

підтримує дуже тісні дружні відносини [305]. 

Самовідвід вирішується відповідною ухвалою суду, який здійснює 

кримінальне провадження, заслухавши перед цим думку запасного 

судді (якщо він бажає дати пояснення) інших осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні. На нашу думку, таке право запасного 

судді має бути визначено у спеціальній нормі у переліку інших 

повноважень. При вирішенні питань, пов’язаних з відводом чи 

самовідводом і відводом запасного судді у розгляді кримінального 

провадження, судом має бути ухвалене рішення про призначення 

іншого запасного судді у кримінальному провадженні у порядку, 
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визначеному КПК. 

На підставі викладеного приходимо до висновку, що до обов’язків 

судді, викликаних набуттям ним статусу запасного, слід віднести: 

додержання порядку в судовому засіданні та виконання розпорядження 

головуючого; не відлучення із залу судового засідання під час судового 

розгляду; заявлення самовідводу у випадку наявності підстав для 

відводу. 

Загалом, викладена нами позиція щодо комплексу прав та 

обов’язків запасного судді спонукала до висновку про доцільність 

законодавчого їх визначення в межах окремої статті 320-1 КПК 

України «Запасний суддя», яка з урахуванням запропонованих змін 

може бути подана у такій редакції: 

«1. Запасний суддя має право:  

 заперечувати з приводу заявленого щодо нього відводу;  

 ставити уточнюючі запитання особам, які допитуються 

судом з дозволу головуючого;  

 уточнювати обставини кримінального провадження при 

дослідженні письмових та речових доказів.  

2. Запасний суддя зобов’язаний:  

 додержуватись порядку в судовому засіданні і виконувати 

розпорядження головуючого;  

 не відлучатися із залу судового засідання під час судового 

розгляду; 

 заявляти самовідвід у випадку наявності підстав для 

відводу». 

Відтак, слід зробити висновок, що чітке визначення у ст. 320 -1 

КПК України повноважень запасного судді, дозволить більш ефективно 

впроваджувати даний інститут в Україні. Внесення до законодавства 

відповідних змін дасть змогу комплексно й водночас детально 

регламентувати процедуру участі запасного судді в кримінальному 
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провадженні. 

 

 

2.2. Підстави та процесуальний порядок призначення 

запасного судді у судовому провадженні  

 

Об’єктивний та своєчасний розгляд кримінальних проваджень - 

одне із пріоритетних завдань суду, виконанню якого сприяє суворе 

дотримання строків, передбачених КПК України. Їхнє порушення 

знижує ефективність застосування закону, а в окремих випадках тягне 

скасування прийнятого судового рішення, що значно погіршує якість 

роботи судів, викликає цілком справедливі нарікання з боку громадян 

[211]. Впровадження у вітчизняний кримінальний процес запасного 

судді має надзвичайно важливе значення у тих випадках, коли для 

проведення кримінального провадження потрібен значний час, 

встановлюючи тим самим межі діяльності суду, гарантуючи законний 

порядок притягнення до кримінальної відповідальності, забезпечуючи 

права та законні інтереси сторін кримінального провадження.  

З’ясування підстав для призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні України слід розглядати саме в контексті 

передбачення головуючим суддею можливих ризиків порушення 

строків судового розгляду. До такого висновку спонукає зміст  ч. 1 

ст. 320 КПК України, відповідно до якої рішення про необхідність 

призначення запасного судді приймає суд, що здійснюватиме судове 

провадження у випадку, коли для проведення кримінального 

провадження потрібен значний час [130]. 

Окремим питанням, пов’язаним з дотриманням розумних строків 

у кримінальному провадженні, присвячені наукові праці О.А. Банчука, 

О.Б. Комарницької, О.П. Кучинської, Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, 

В.Т. Нора, А.М. Орлеана, Д.П. Письменного, О.С. Ткачука, О.М. 
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Толочка, Л.Д. Удалової, О.Г. Яновської та багатьох інших науковців [8; 

112; 135; 143; 161; 181; 191; 104; 273; 276; 295; 340]. При цьому, 

основна увага приділялась проблемі дотримання розумних строків 

слідчим, прокурором, рідше – слідчим суддею на стадії досудового 

розслідування. Подекуди несправедливо «залишаються у затінку» 

питання затягування судового процесу, адже відповідно до ч. 2 ст. 28 

КПК України саме на суд покладено обов’язок забезпечення 

дотримання проведення судового провадження у розумні строки  [130]. 

Одним із способів дотримання засади розумності строків судового 

розгляду є передбачена законом можливість призначення запасного 

судді для розгляду кримінального провадження за наявності для цього 

підстав. 

У контексті предмету дисертаційного дослідження вважаємо 

доцільним зосередити увагу на проблемі визначення підстав для 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні. 

Прийняттю (власне складанню) кожного процесуального рішення 

повинне передувати з’ясування особою, якій належить повноваження із 

прийняття цього рішення, наявності підстав та умов для його 

прийняття. У випадку прийняття рішення без належних для цього 

підстав та умов воно визнаватиметься безпідставним, необґрунтованим, 

а відтак й незаконним, що тягне за собою його скасування [22, с. 69]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови термін 

«підстава» подає у таких значеннях: «... те головне, на чому базується, 

основується що- небудь. ... Те, чим пояснюються, виправдовуються 

вчинки, поведінка і т. ін. кого- небудь» [27, с. 782]. За слушним 

твердженням П.А. Лупінської, «підставу для прийняття рішення 

складають два головних елементи - фактичний, який включає 

розглянуті і оцінені докази і висновок про обставини, встановлені на 

основі цих доказів, і правовий - виражений в кримінально-

процесуальному і кримінальному законах. Співвідношення цих 
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елементів обумовлює законність і обґрунтованість рішення» [153, 

с. 73]. Проте, навряд чи вказане судження є показовим для випадку 

залучення запасного судді до участі у кримінальному провадженні, 

адже суд, приймаючи рішення про його призначення, керується іншими 

критеріями, не пов’язаними з оцінкою доказів у конкретній 

кримінальній справі, на чому зосередимо увагу нижче.  

Досить розповсюдженою є наукова позиція, відповідно до якої, 

правовими підставами проведення процесуальних дій слід вважати 

наявність відповідних повноважень державних органів і посадових осіб 

на проведення конкретної процесуальної дії у поєднанні з належною 

процесуальною формою рішення про її проведення [237, с. 153]. 

Натомість фактичними підставами проведення процесуальних дій 

виступає сукупність даних, які обумовлюють необхідність і можливість 

проведення певної процесуальної дії у конкретних умовах з огляду на 

досягнення її мети. 

У межах підрозділу визначимо фактичні та правові підстави для 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні, з’ясуємо їх 

вагомість і достатність для прийняття відповідного рішення у 

конкретній кримінальній справі з огляду на практику вирішення 

вказаних питань. 

У загальному значенні під правовою підставою розуміють 

сукупність передбачених правом обставин, умов, фактів і передумов, 

що забезпечують настання юридичних наслідків. Вона має нормативне 

закріплення, визначений зміст, вичерпний характер, враховує 

особливості певного випадку та породжує юридичні наслідки [102, 

с. 85]. Правовою підставою для проведення будь-якої процесуальної 

дії, яка проводиться з дозволу суду, є винесена ним ухвала з власної 

ініціативи, або за результатами розгляду клопотання відповідних 

суб’єктів. 

Судове рішення про призначення запасного судді у кожному 
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конкретному випадку має бути належним чином процесуально 

оформлене у відповідній ухвалі (ч. 2 ст. 110 КПК України). Таке 

рішення виступає необхідною, хоча і формальною, підставою для 

призначення запасного судді та, водночас, - передумовою для заміни 

запасним суддею основного судді за наявності відповідних підстав. У 

нашому випадку рішення про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні відображається у відповідній ухвалі суду: 

1) про призначення підготовчого судового засідання, або 2) про 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні (у разі 

вирішення цього питання на стадії підготовчого судового засідання, 

або до початку судового розгляду за клопотанням його учасників). У 

разі відмови в задоволенні клопотання про призначення запасного 

судді, про це зазначається у відповідній ухвалі про відмову або про 

призначення судового розгляду на підставі обвинувального акту.  

Таким чином, наявність відповідної ухвали у разі призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні (винесеної 

уповноваженим суб’єктом у визначених законом випадках) є підставою 

для його участі у конкретній кримінальній справі. При цьому варто 

зауважити, що винесення відповідної ухвали передбачає дотримання 

відповідної процесуальної форми, зокрема додержання положень про 

компетенцію суб’єкта кримінальної процесуальної діяльності (суд, 

колегія суддів), часовий період, на який розповсюджується право на 

призначення запасного судді (з моменту призначення підготовчого 

судового засідання до початку судового розгляду).  

Необхідність і можливість винесення відповідної ухвали судом 

обумовлюється наявністю фактичних підстав, якими, відповідно до ч. 1 

ст. 320 КПК України, є обставини, що свідчать про тривалий час, 

необхідний для проведення кримінального провадження .  

Водночас слід зазначити, що у вказаній статті чітко не визначено 

фактичні підстави для призначення запасного судді у кримінальному 
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провадженні. Законодавець лише обмежується формулюванням: «у 

кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен значний 

час, повинен бути призначений запасний суддя» (ч. 1 ст. 320 КПК 

України) [130], тим самим, залишаючи на розсуд суду вирішення 

питання про доцільність залучення запасного судді до процедури 

судового розгляду конкретної кримінальної справи.  

Правильний та своєчасний розгляд кримінальних справ - одне із 

найголовніших завдань суду, виконанню якого сприяє  суворе 

дотримання строків, передбачених КПК України. Незважаючи на 

прагнення до мінімальних витрат часу, важливо, щоб суд повно, 

всебічно і об’єктивно виконав усі необхідні процесуальні дії [211]. 

Отже, йдеться не взагалі про скорочення часу на розгляд справ, а про 

«розумну оперативність», під якою слід розуміти реально можливий 

швидкий у часі рух судового розгляду кримінального провадження, що 

забезпечує вирішення всіх його завдань без завдання шкоди правам та 

інтересам особи. З огляду на особливості конкретного кримінального 

провадження, відповідно до ст. 320 КПК України, саме на суд 

покладається завдання з визначення доцільності призначення запасного 

судді у ньому. 

У ч. 3 ст. 28 КПК України наведено вичерпний перелік критеріїв 

для визначення розумності строків кримінального провадження, а саме: 

складність кримінального провадження, яка визначається з 

урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та 

кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, 

обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення 

досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального 

провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх 

повноважень [130]. Як видається, визначаючи доцільність призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні, окремими з визначених 

у ч. 3 ст. 28 КПК України критеріїв, повинен керуватись і суддя, але 



101 

лише тими, які він об’єктивно здатен оцінити на момент прийняття 

такого рішення. 

Перейдемо до характеристики обставини, які слід враховувати 

при вирішенні питання про наявність підстав для призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні. 

Складність кримінального провадження.  

Визначаючи складність кримінального провадження, слід мати на 

увазі, що важливими для з’ясування доцільності призначення у 

кримінальному провадженні запасного судді, є не лише загальна 

тривалість провадження, а й виправданість часових витрат на 

здійснення кожної окремої процедури. До прикладу у рішенні, 

ухваленого у справі «Лопатін і Медведський проти України» (2010 р.) 

провадження тривало 3 роки, чотири місяці та охоплювало розгляд 

справи у судах двох інстанцій. При цьому ЄСПЛ зазначив, що в даному 

випадку мав місце період бездіяльності тривалістю більше року, коли 

справа перебувала на розгляді в суді першої інстанції. Він вказав на те, 

що Уряд не зміг документально обґрунтувати свої доводи стосовно 

того, що ця затримка виникла з вини заявника і його адвоката, та 

зважаючи на те, що факт такого тривалого періоду бездіяльності за 

обставин, коли необхідна була особлива ретельність  у зв’язку з 

перебуванням заявників під вартою, визнав порушення п. 1 ст. 6 

Конвенції [149]. 

Одним із критеріїв складності кримінального провадження 

Є.В. Скрябін слушно визначає обсяг його матеріалів, який потрібно 

визначати з урахуванням кількості аркушів  кримінального 

провадження, кількості та характеристики речових доказів, наявності 

додатків до протоколів (стенограма, аудіо-, відеозапис), які необхідно 

прослухати чи переглянути [242, с. 164]. При визначенні складності 

справи до уваги беруться також характер фактів, які необхідно 

встановити, кількість свідків, можливість об’єднання справ, а також 
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вступу в процес нових учасників [275, с. 56]. 

Характеризуючи складність кримінального провадження, 

В.М. Орлеан та В.О. Козій зазначають, що безумовно, сама по собі 

фактична наявність передбачених індикаторів очевидної складності 

кримінального провадження не може свідчити про розумність 

тривалого строку його проведення, наводячи приклад рішення, 

ухваленого ЄСПЛ у справі «Буряга проти України» (2010  р.), за яким 

провадження (враховуючи усі три інстанції) тривало понад п’ять років і 

сім місяців. Показовим є те, що ЄСПЛ, хоча і визнав, що з огляду на 

кількість підсудних та висунутих обвинувачень справа, яка 

розглядається, є досить складною, однак з огляду на низку випадків 

відкладення судового розгляду та повернення справи на додаткове 

розслідування для виправлення процесуальних помилок дійшов 

висновку про те, що тривалість цього провадження була надмірною і 

вийшла за межі розумного строку [191, с. 166].  

При визначенні ступеня складності справи ЄСПЛ враховує такі 

фактичні і правові обставини: характер і тяжкість вчинених особою 

злочинів; кількість злочинних епізодів і кількість злочинів, які 

розглядаються в рамках однієї справи; віддаленість, з точки зору часу, 

між фактами, що є предметом розгляду у судовому процесі, і самим 

судовим процесом; кількість свідків та інші проблеми, які виникають у 

зв’язку із збиранням показань свідків (справа «Смирнова проти Росії» 

(2010 р.) [251]. 

Кількість учасників кримінального провадження. 

Одним із критеріїв визначення складності кримінального 

провадження та, як наслідок, ймовірного тривалого судового розгляду – 

є кількість учасників кримінального провадження. У складних 

кримінальних провадженнях - багатотомних і багатоепізодних справи, 

де фігурує кілька обвинувачених, значна кількість потерпілих та 

свідків, перевірка доводів і заперечень учасників кримінального 
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провадження потребує значного проміжку часу. До прикладу, у 

провадженні судді Подільського районного суду м.  Києва перебуває 

кримінальна справа щодо 11 обвинувачених за ч.  4 ст. 190, ч. ч. 2, 3 

ст. 358. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, яка нараховує понад 100 

томів, у справі підлягають допиту 240 свідків. Кримінальна справа 

Святошинського районного суду м. Києва щодо Г. Ж., Г. М., П., Б., В. 

за ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209. ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 209. ч. ч. ст. 366 ч. 2 ст. 

205 КК України налічує 182 томи [211]. 

Так, під час проведення підготовчого судового засідання 

Вінницьким районним судом Вінницької області від 06.04.2018  р. у 

кримінальному провадженні, захисниками було заявлено клопотання 

про призначення запасного судді. При цьому, захист обвинуваченого 

виходив зі складності кримінального провадження, чисельного обсягу 

свідків та доказів, що ймовірно потягне за собою тривалий строк 

судового розгляду. Заслухавши думку учасників підготовчого судового 

засідання, щодо заявленого клопотання, колегія суддів прийняла 

рішення про призначення запасного судді, виходячи з того, що згідно 

реєстру допиту підлягають 36 осіб - свідків, згідно повідомлення 

прокурором сам обсяг кримінального провадження на стадії досудового 

розслідування склав 10 томів, що свідчить про необхідність тривалого 

часу на дослідження судом доказів [301]. 

Суттєвим чинником, який перешкоджає суду оперативно та, 

водночас, якісно розглядати окремі кримінальні провадження, є 

несумлінне ставлення учасників процесу та їх представників до 

виконання покладених на них процесуальних обов’язків, а подекуди 

навіть зловживання своїми процесуальними правами. Суддями нерідко 

відкладається судовий розгляд для повторного виклику учасників 

кримінального провадження, які не бажають з’являтися до суду, що 

призводить до тривалого розгляду справ. Так, у кримінальному 

провадженні №402/1004/15 по обвинуваченню М., М. та О. у вчиненні 
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кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 299 КК 

України, судові засідання неодноразово відкладались у зв’язку із 

неявкою свідків, про що виносились постанови про доставку свідків 

[128]. 

Судовій практиці відомі випадки, коли сторони процесу 

намагаються всіляко затягнути хід судового розгляду справи, що може 

бути обумовлено різними обставинами: бажанням відтягнути момент 

винесення судового рішення і, відповідно, момент його виконання, 

надією, що вдасться домовитися, необхідністю дочекатися появи нових 

доказів тощо [297]. Безумовно, учасник кримінального провадження 

повинен продемонструвати свою заінтересованість у оперативному 

провадженні у справі: «він зобов’язаний належним чином виконувати 

процесуальні дії, які стосуються її, утримуватися від тактики зволікань 

і користуватися наданими державою можливостями для скорочення 

строків провадження» («Сандерс проти Іспанії», 1989 р.) [346]. 

На наше переконання, позиція учасників кримінального 

провадження (несумлінне ставлення до покладених на них обов’язків, 

зловживання своїми процесуальними правами тощо), не може бути 

критерієм визначення тривалості розгляду кримінального провадження, 

а отже - підставою для призначення запасного судді у порядку ч. 1 

ст. 320 КПК України. Адже, на момент прийняття рішення про 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні, такі 

обставини судді не можуть бути відомі. 

Отже, обставини, які уявно можна віднести до таких, що 

безпосередньо пов’язані з особливостями конкретного кримінального 

провадження - складність кримінального провадження, та кількість 

його учасників, слід враховувати при вирішенні питання про наявність 

підстав для призначення запасного судді у кримінальному провадженні.  

Водночас, варто акцентувати увагу на наявності й інших 

обставин, пов’язаних із можливою втратою повноважень суддею, та які 



105 

можуть слугувати критеріями для формування позиції суду щодо 

тривалого судового розгляду конкретної кримінальної справи. 

Проаналізуємо їх. 

Згідно зі ст. 112 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

суддя може бути звільнений з посади виключно з підстав, визначених 

ч. 6 ст. 126 Конституції України [216]. Цілком логічно, що 

призначаючи запасного суддю у кримінальному провадженні, 

головуючий не може передбачити ризики, що призведуть до майбутньої 

заміни запасним суддею основного, проте, ймовірність настання 

окремих обставин може бути врахована. До таких підстав звільнення 

слід віднести: неспроможність виконувати повноваження за станом 

здоров’я; подання заяви про відставку або про звільнення з посади за 

власним бажанням; незгода на переведення до іншого суду у разі 

ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду.  

Неможливість виконання суддею своїх обов’язків може також 

мати місце у разі тяжка хвороба; досягнення пенсійного віку; перехід 

на роботу в інші органи влади; обрання на виборні посади тощо. 

Ймовірність настання указаних обставин, які унеможливлять 

здійснення суддею судочинства у конкретній кримінальній справі, є 

підставою для призначення у ній запасного судді. Так, в підготовчому 

судовому засіданні захисник обвинуваченого А. заявила клопотання 

про призначення запасного судді, оскільки у сторони захисту є 

відомості про відрядження судді Комунарського районного суду м. 

Запоріжжя К. до іншого суду. Керуючись ст. 314, 320 КПК України, суд 

задовольнив клопотання захисника про призначення запасного судді 

[309]. 

Варто, однак, акцентувати увагу на тому, що фактично суд 

призначив запасного суддю у кримінальному провадженні не тому, що 

потрібен значний час, а тому, що виникли обставини, які свідчили про 

неможливість його участі у справі. Отже, в даному випадку йдеться про 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2394/ed_2018_04_24/pravo1/T124651.html?pravo=1#2394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2434/ed_2018_04_24/pravo1/T124651.html?pravo=1#2434
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наявність іншої, не передбаченої ст. 319 КПК України підстави - 

неможливості основного судді участі у кримінальному провадженні.  

Безперечно, що у таких випадках відповідальність за здійснення 

судочинства у розумні строки повинна покладатись, насамперед, на  

суддів, які повинні передбачати відповідні ризики об’єктивного 

характеру, пов’язані із можливою втратою ними можливості здійснення 

судочинства у конкретному кримінальному провадженні.  

Судовій практиці відомі й інші випадки залучення запасного судді 

до участі в кримінальному провадженні. Так, наприклад, розгляд 

кримінальної справи по обвинуваченню Б. за ч. 1 ст. 2011, ч.  1 ст. 366 

КК України, яка знаходилась у проваджені Солом’янського районного 

суду м. Києва, неодноразово відкладався та два з яких не відбулось у 

зв’язку із перебуванням судді на лікарняному та у відпустці [211]. 

Відповідно до вимог ст. 35 КПК України, у кримінальному провадженні 

№641/8377/13-к було безпідставно визначено запасного суддю Г. у 

зв’язку з перебуванням судді Ч. у щорічний відпустці. Згодом виникла 

необхідність у заміні основного судді, після чого судовий розгляд було 

продовжено в загальному порядку [308]. На наше переконання, 

необхідність перебування судді у щорічній відпустці не може слугувати 

підставою для призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні. 

Таким чином, з’ясовуючи доцільність призначення запасного 

судді у кримінальному провадженні, поряд з іншими обставинами 

(складність кримінального провадження; кількість та поведінка 

учасників кримінального провадження), які свідчать про його можливу 

тривалість, суд має враховувати обставини, що можуть унеможливити 

виконання ним своїх обов’язків, у зв’язку із можливою втратою 

повноважень суддею - тяжка хвороба; досягнення пенсійного віку; 

перехід на роботу в інші органи влади; обрання на виборні посади 

тощо. Наявність зазначених обставин і складає єдину, визначену у ст. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_229/ed_2015_04_10/pravo1/T124651.html?pravo=1#229
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320 КПК України, фактичну підставу для призначення запасного судді 

– значний час для проведення кримінального провадження.  

У всіх випадках вирішення питання про призначення запасного 

судді у кримінальному провадженні має здійснюватися у контексті 

забезпечення винесення судом обґрунтованих та законних рішень у 

розумні строки, а, відтак, гарантування прав та законних інтересів осіб, 

які залучаються до сфери кримінального судочинства.  

Аналіз змісту ст. 320 КПК України свідчить про відсутність 

нормативної регламентації процедури залучення запасного судді до 

участі в кримінальному провадженні. Законодавець обмежується 

загальним – «Рішення про необхідність призначення запасного судді 

приймає суд, що здійснюватиме судове провадження, одночасно з 

призначенням підготовчого судового засідання. Про призначення 

запасного судді робиться відмітка в журналі судового засідання».  

На переконання 83% опитаних суддів, прокурорів та адвокатів 

процесуальний порядок призначення запасного судді у судовому 

кримінальному провадженні потребує законодавчого закріплення; 

натомість, процедура ухвалення відповідного рішення судді є чіткою і 

зрозумілою лише для 17 % респондентів (Додаток А).  

Отже, процедура звернення з клопотанням про призначення 

запасного судді та його розгляду вимагає детальної регламентації з 

огляду на важливість забезпечення законних прав та інтересів 

учасників кримінального провадження. Не регламентовано ст. 320 КПК 

й процедуру прийняття відповідного рішення суддею за результатами 

розгляду клопотання про призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні. Не визначено КПК і строки розгляду такого клопотання, 

що подекуди може мати надзвичайно важливе значення. Адже 

встановлення в законі чітко окресленого строку для розгляду клопотань 

учасників судового кримінального провадження є процесуальною 

гарантією їх своєчасного вирішення. Викладене спонукає до пошуку 
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відповідей на численні питання, породжені практикою застосування 

положень ст. ст. 314, 315, 319 та 320 КПК України. 

У ч. 1 ст. 320 КПК України зазначено, що рішення про 

необхідність призначення запасного судді приймається судом 

одночасно з призначенням підготовчого судового засідання [130]. 

Водночас, не варто заперечувати те, що запасний суддя може бути 

залучений і на пізніших етапах судового кримінального процесу. 

Зважаючи на це, вважаємо доцільним процедуру призначення запасного 

судді в кримінальному провадженні умовно розділити на три етапи, на 

яких вирішується це питання: 1) при призначенні підготовчого 

судового засідання - виключно головуючим; 2) при проведенні 

підготовчого судового засідання - за ініціативи визначених КПК 

України учасників підготовчого судового засідання; 3) при вирішенні 

питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду, - за ініціативи 

визначених КПК України учасників судового розгляду. Такий поділ 

дасть змогу краще зрозуміти особливості процесуального порядку 

призначення запасного судді залежно від зазначених вище етапів.  

Після отримання обвинувального акту, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру 

або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд 

не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче 

судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження (ч. 1 

ст. 314 КПК) [130]. Також у ч. 1 ст. 320 КПК України визначено, що 

рішення про необхідність призначення запасного судді приймає суд, що 

здійснюватиме судове провадження, одночасно з призначенням 

підготовчого судового засідання. Про призначення запасного судді 

обов’язково робиться відмітка в журналі судового засідання  [130].  

Інакше кажучи, питання про необхідність призначення запасного 

судді вирішується судом, який буде здійснювати судове провадження 

під час призначення підготовчого судового засідання і вирішення 
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питання про виклик учасників судового провадження з огляду на обсяг 

конкретної справи, кількість обвинувачених, потерпілих, свідків та 

інших обставин, які вказують на те, що розгляд справи буде тривалим. 

Тобто, така можливість надана суду при призначенні підготовчого 

судового засідання, який вже на цьому етапі може оцінити складність 

кримінальної справи та її можливу тривалість.  

На нашу думку, у КПК України цілком виправдано не 

передбачено винесення окремої ухвали про призначення запасного 

судді у кримінальному провадженні при призначенні підготовчого 

судового засідання. У таких випадках, зміст ухвали, яка містить 

рішення про призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні повинен відповідати як загальним вимогам, передбаченим 

у ст. 372 КПК, так і спеціальним вимогам, які окремо у кримінальному 

процесуальному Законі не визначені. До  таких слід віднести: 

зазначення у мотивувальній частині фактичної підстави для 

призначення у кримінальному провадженні запасного судді, посилання 

на відповідні обставини кримінальної справи, які спонукали суд до 

прийняття такого рішення. 

Отже, при призначенні підготовчого судового засідання в ухвалі 

про призначення підготовчого судового засідання окремим пунктом 

вирішується питання про призначення запасного судді у порядку ст. 

320 КПК України. Окрім питань, які становлять зміст ухвали про 

призначення підготовчого судового засідання, у мотивувальній частині 

такої ухвали повинно бути наведено обґрунтування необхідності 

призначення запасного судді, а в резолютивній – прийняте рішення про 

призначення запасного судді (декількох запасних суддів у випадку 

розгляду справи колегією суддів. 

Системний аналіз положень КПК України (ст. 314, п. 22 ч. 1 ст. 3, 

ч. 1 ст. 33, ч. ч. 1-3 та 8 ст. 31, ст. 35) [130] дозволяє зробити висновок, 

що підготовче провадження в суді першої інстанції здійснюється 
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суддею одноособово, а у передбачених випадках колегіально у складі 3 

професійних суддів. Зокрема, кримінальне провадження в суді першої 

інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється 

колегіально судом у складі трьох професійних суддів. Кримінальне 

провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких 

передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом 

у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - 

судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних 

(ч. ч. 2, 3 ст. 31 КПК України). Кримінальне провадження стосовно 

службових осіб, які займають особливо відповідальне становище 

відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», та 

осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних 

службовців, 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 професійних суддів, які мають стаж 

роботи на посаді судді не менше п’яти років [130]. Водночас, варто 

акцентувати увагу на тому, що призначення запасного судді в 

кримінальному провадженні на етапі призначення підготовчого 

судового засідання – є виключним правом головуючого. 

Не виключена КПК України можливість прийняття рішення про 

призначення запасного судді й на подальших етапах судового 

кримінального процесу. Має свої особливості зазначена процедура й на  

стадії підготовчого судового провадження. 

Насамперед зазначимо, що підготовче судове засідання виконує 

організаційну функцію [60, с. 68], фактично, стає «допоміжним 

провадженням» щодо основного судового розгляду в суді першої 

інстанції [268, с. 121]. Вчені зазначають, що ознаками цього 

провадження, здійснюваного в суді першої інстанції, є його змагальний 
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характер та етапність [172, с. 225; 340, с. 63]. Підготовче судове 

засідання складається з декількох етапів: перший - пов’язаний з 

підготовкою судового засідання; другий  - власне підготовче судове 

засідання; третій (факультативний) - ознайомлення учасників із 

кримінальною справою [340, с. 63]. Його мета – з’ясувати можливість 

врегулювання правового конфлікту до судового розгляду чи 

забезпечити правильне та швидке вирішення справи під час судового 

розгляду. Завданням підготовчого судового засідання є визначення 

основних напрямів подальшої процесуальної діяльності суду та інших 

учасників кримінального провадження [82, с. 132]. 

Прийняття рішення про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні саме в межах підготовчого судового 

засідання є цілком логічним з огляду на те, що основне призначення 

цієї стадії полягає в тому, щоб процесуально та організаційно 

забезпечити проведення судового розгляду відповідно до положень 

кримінального процесуального закону [179, с.  316; 195, с. 120]. Саме на 

стадії підготовчого судового засідання здійснюється перевірка 

матеріалів кримінального провадження і підготовка такого до судового 

розгляду, чим забезпечуються необхідні передумови для правильного 

вирішення справи і виключається проведення судового розгляду без 

достатніх на те підстав та, відповідно, є запорукою ефективного, 

дієвого судового розгляду та вирішення кримінального провадження 

[144, с. 235]. 

У КПК ретельно регламентований склад учасників підготовчого 

судового засідання, яке відбувається за участю прокурора, 

обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та 

законного представника, цивільного  позивача, його представника, 

цивільного відповідача та його представника згідно з правилами, 

передбаченими для судового розгляду (ч. 1 ст. 314 КПК України) [130].  

Аналіз судової практики свідчить про непоодинокі випадки 
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порушення питання про призначення судового засідання його 

учасниками саме на стадії підготовчого судового засідання. Так, за 

даними вивчення відповідних кримінальних проваджень, у 37  % 

випадків призначення запасного судді відбувалось після розгляду 

судом відповідного клопотання. Водночас, нормативного врегулювання 

у КПК України зазначена процедура не знайшла, що, цілком логічно 

викликає потребу у внесенні відповідних змін до редакції ст.  ст. 315 та 

320 КПК України. Вказане підтверджується й емпіричними 

дослідженнями. Так, 68% опитаних суддів, прокурорів та адвокатів 

зазначають, що у КПК України має бути визначено можливість 

призначення запасного судді як на етапі призначення підготовчого 

судового засідання, так і під час нього, але до початку судового 

розгляду (Додаток А). 

На жаль, процедура звернення з клопотанням про призначення 

запасного судді, а також вирішення його по суті, не знайшла належної 

нормативної регламентації у положеннях КПК України. Доцільним 

вважаємо висвітлити процесуальний порядок подання та вирішення 

відповідних клопотань про призначення запасного судді на стадії 

підготовчого судового провадження. 

Як слушно зазначає Ю.Г. Овчінніков, суд приймає свої рішення 

лише на підставі закону й відповідно до передбаченої законом 

процедури і є одним із європейських стандартів судочинства у випадку 

забезпечення прав і свобод особи в кримінальних справах [187,  с. 57]. 

Прийняттю ним рішення про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні може передувати ініціатива його 

учасників. Так, під час підготовчого судового засідання ними можуть 

бути заявлені клопотання - офіційне звернення до суду особи, яка 

наділена таким правом, викладене в усній чи письмовій формі [173, 

с. 81]. Волевиявлення учасника підготовчого судового засідання , 

відображене у клопотанні, спонукає суд до прийняття відповідного 
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рішення у вигляді ухвали за результатами розгляду клопотання.  

Хоча КПК і не встановлює вичерпного переліку клопотань, які 

можуть бути заявлені учасниками судового провадження, однак вони 

можуть стосуватися всіх питань, які мають значення для всебічного, 

повного та неупередженого дослідження обставин кримінального 

провадження та з метою забезпечення прав і свобод учасників судового 

провадження [278, с. 552]. Під час проведення підготовчого судового 

засідання це правило розповсюджується й на подання клопотань про 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні.  При цьому, 

усне клопотання заноситься до журналу судового засідання, а письмове 

– підлягає оголошенню та додається до матеріалів кримінального 

провадження [236, с. 726-727; 278, с. 552]. Якщо клопотання подаються 

в письмовій формі, то в такому випадку вони оголошуються в порядку 

надходження [320, с. 98]. 

Заявлені клопотання розглядаються і вирішуються судом негайно. 

При цьому, суд зобов’язаний розв’язати кожне клопотання ухвалою на 

місці, із занесенням клопотання та судового рішення до журналу 

судового засідання, а при його складності – в нарадчій кімнаті з 

винесенням письмового рішення [173, с. 82; 206, с. 103].  

У клопотанні учасників підготовчого судового засідання, з яким 

вони звертаються до суду про залучення до кримінального 

провадження запасного судді, відображається їх відповідна позиція з 

викладенням обставин, що свідчать про необхідність його участі у 

судовому засіданні. Остаточне рішення про доцільність залучення до 

участі в кримінальній справі, яке обов’язкове для виконання, приймає 

суд. 

Відсутність законодавчого унормування процедури звернення 

учасника підготовчого судового засідання  з клопотанням про 

призначення у кримінальному провадженні запасного судді, спонукає 

до внесення відповідних змін до ст. 320 КПК України із зазначенням у 
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її першій частині, що «суд приймає рішення про призначення запасного 

судді… при проведенні підготовчого судового засідання - за ініціативи 

визначених КПК України учасників підготовчого судового засідання» . 

За результатами розгляду клопотання про призначення запасного 

судді суд може прийняти рішення про задоволення клопотання, або про 

відмову в такому задоволенні, про що постановляє відповідну ухвалу.  

Судовій практиці відомі непоодинокі випадки відмови судом у 

задоволенні клопотань про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні (32 % вивчених кримінальних проваджень) 

з таких причин: у клопотанні не наведено обставин, які доводять 

необхідність призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні; клопотання заявлено з порушенням кримінальної 

процесуальної форми (неналежним суб’єктом, на стадії судового 

розгляду тощо). Так, у підготовчому судовому засіданні у 

кримінальному провадженні захисник обвинуваченого А. заявив 

клопотання про визначення запасного судді в порядку  ст. 320 КПК 

України. З результатами його розгляду колегія суддів Деснянського 

районного суду міста Києва, відмовила у задоволенні клопотання 

захисника в частині призначення запасного судді, вказавши, що 

клопотанні не наведено обставин, які доводять необхідність його 

призначення у кримінальному провадженні  [302]. У даному випадку 

захисник обмежився посиланням на положення ст. 320 КПК України, 

жодним чином не аргументувавши свою позицію щодо доцільності 

залучення запасного суддя до судового кримінального провадження, 

наслідком чого стала відмова суду у задоволенні відповідного 

клопотання. 

Цілком логічно, що у разі задоволення такого клопотання, суду 

необхідний відповідний час для визначення запасного судді у 

кримінальному провадженні у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 35 КПК 

України. Однак, законодавцем не урегульовано процедуру вирішення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2434/ed_2018_04_24/pravo1/T124651.html?pravo=1#2434
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2434/ed_2018_04_24/pravo1/T124651.html?pravo=1#2434
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цього питання. З огляду на це, пропонуємо  п. 3 ч. 2 ст. 315 КПК 

України доповнити: «..У разі задоволення клопотання про призначення 

запасного судді під час проведення підготовчого судового засідання, 

суд відкладає проведення підготовчого засідання не менші ніж на три 

дні для визначення запасного судді» . 

Окрему увагу слід приділити вимогам, що пред’являються до 

рішень суду з метою їх екстраполяції на процедуру розгляду клопотань 

про призначення запасного судді у кримінальному провадженні . Аналіз 

положень різних наук спонукав І. В. Блінову-Сичкар та А. В. Мілікову 

до висновку, що прийняття рішень – це діяльність, яка полягає в 

процесі постановки завдань, розробці рішень та виборі альтернативи 

[20, c. 110]. Водночас об’єктивно існуючі особливості кримінальної 

процесуальної діяльності обумовлюють необхідність урахування в його 

визначенні специфічних рис, притаманних рішенням, що приймаються 

у кримінальному процесі [52, с. 22], які почасти являють собою 

багатоетапний процес і можуть містити два або більше етапи [153, 

с. 37–38]. Висловлені наукові позиції цілком застосовні до процедури 

призначення запасного судді у випадку, коли його ініціатором є 

учасники кримінального провадження. 

Зауважимо, що у разі прийняття рішення про призначення 

запасного судді у порядку ст. 320 КПК України, що приймається за 

клопотанням учасників кримінального процесу, притаманним є те, що 

предмет його обґрунтування охоплює також висновки суду щодо 

оцінки доводів, висловлених ініціаторами клопотання. В той час як 

ігнорування їх судом свідчитиме про неналежну вмотивованість 

рішення про призначення (відмову у призначенні) запасного судді, а 

відтак – породжуватиме сумніви в законності, обґрунтованості та 

справедливості ухваленого рішення. Адже, як слушно зазначає 

Н.В. Глинська, кримінальні процесуальні рішення, що приймаються за 

ініціативою учасників провадження, мають становити собою не прості 
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констатації фактичного та правового характеру, а залежно від 

характеру прийнятого рішення містити докладну оцінку доводів 

ініціатора розгляду цього питання, якими така особа обґрунтовувала 

необхідність прийняття відповідного рішення у поданому клопотанні. 

Наявність такого мотивування надає висновкам особи, яка приймає 

рішення, переконливості, що є важливим як у випадку незадоволення 

вимог ініціатора, так і в разі задоволення. [52, с. 37]. Саме через 

вмотивованість досягається така ознака як обґрунтованість [345, с. 51]. 

Доводиться констатувати, що судді не завжди належним чином 

обґрунтовують своє рішення про задоволення  / відмову у задоволенні 

клопотання про призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні. Так, в підготовчому судовому засіданні прокурор заявив 

клопотання про визначення запасного судді у кримінальному 

провадженні в порядку ст. 320 КПК України. Розглянувши клопотання, 

колегія суддів Новоград-Волинського міськрайонного суду 

Житомирської області, без достатнього обґрунтування вказала, що 

клопотання прокурора в частині призначення запасного судді 

задоволенню не підлягає [312]. 

Таким чином, рішення про призначення запасного судді в порядку 

ст. 320 КПК України, відображене в ухвалі суду, можна визнати 

обґрунтованим, коли в ухвалі відображено обставини, які вказують на 

те, що розгляд справи буде тривалим (з огляду на обсяг конкретної 

справи, кількість обвинувачених, потерпілих, свідків тощо), а висновки 

суду витікають із встановлених обставин. Належного обґрунтування 

потребує й відмова в задоволенні клопотання про призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні. 

Беззаперечним вважаємо те, що на стадії підготовчого судового 

засідання під час колегіального розгляду справ питання щодо 

призначення запасного судді повинно вирішуватись колегією суддів, а 

не головуючим одноосібно. Така судова практика є загальноприйнятою. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2434/ed_2018_04_24/pravo1/T124651.html?pravo=1#2434
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Так, до Фастівського міськрайонного суду Київської області надійшов 

обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12017110260000288 

від 25.06.2017 р. обвинуваченню А. у вчиненні злочину передбаченого 

ч. 1 ст. 115 КК України. Колегія суддів вирішила, що він повинен бути 

призначений до підготовчого судового засідання у визначені законом 

строки з викликом в підготовче судове засідання учасників судового 

провадження. Оскільки для проведення даного провадження потрібен 

значний час, то у відповідності до ч. 1 ст. 320 КПК України, колегія 

суддів винесла ухвалу про призначення підготовчого судового 

засідання та запасного судді [315]. 

Згідно з ч. 3 ст. 35 КПК України, визначення судді (запасного 

судді, слідчого судді) або колегії суддів для конкретного судового 

провадження здійснюється автоматизованою системою документообігу 

суду за принципом вірогідності, який враховує кількість проваджень, 

що знаходяться на розгляді у суддів, заборону брати участь у перевірці 

вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні вироку або 

ухвали, про перевірку яких порушується питання, перебування суддів у 

відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну їх 

повноважень [130]. Відповідно до Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду, затвердженого  Наказом Державної 

судової адміністрації України №45 від 2 квітня 2015 р., 

автоматизований розподіл судових справ між суддями (колегіями 

суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів [204]. 

У випадку призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні, відповідно до вимог ст. 320 КПК України, він 

визначається автоматизованою системою згідно з налаштуваннями 

складів колегій суддів, визначними рішенням зборів суддів [89]. 

Результатом його визначення є протокол автоматичного визначення 

запасного (слідчого) судді. Одночасно з протоколом автоматизованою 

системою формується звіт про автоматичне визначення запасного 
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судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного 

визначення запасного судді; єдиний унікальний номер судової справи; 

номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за 

наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності);  

інформація про учасників судового процесу (кримінального 

провадження); інформація про визначення повноважень суддів; 

інформація про визначення запасного судді за випадковим числом; 

версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного 

визначення запасного судді; тривалість автоматичного визначення 

запасного судді. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо 

автоматичного визначення запасного судді автоматично блокується 

автоматизованою системою. Протокол автоматичного визначення 

запасного судді роздруковується, підписується та додається до 

матеріалів судової справи. Звіт про автоматичне визначення запасного 

судді може бути роздрукований для службового використання в 

суді [204]. 

Як наголошувалось нами вище, питання про призначення у 

кримінальному провадженні запасного судді може бути порушено й 

учасниками судового розгляду при вирішенні питань, пов’язаних з 

підготовкою до нього. Уточнимо особливості здійснення відповідних 

дій та прийняття процесуальних рішень на цьому етапі судового 

кримінального провадження. 

Процедура судового розгляду кримінального провадження 

передбачена параграфом 3 глави 28 КПК України. Слід вважати 

«аксіомою» те, що усі процесуальні дії суду в підготовчій частині 

судового розгляду повинні здійснюватися в суворо вказаній в законі 

послідовності. Без послідовного виконання всіх процесуальних дій і 

встановлення питань, що підлягають вирішенню в підготовчій частині 

судового засідання, не можуть бути створені умови для проведення 

судового слідства в суворій відповідності з вимогами закону [258, 
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с. 188]. 

У науковій літературі також акцентується увага на тому, що 

клопотання можуть надійти до суду після призначення судового 

розгляду (ст. 316 КПК), але до початку судового розгляду. В цьому разі 

такі клопотання також підлягають розгляду в підготовчій частині 

судового засідання [320, с. 98; 258, с. 205]. Як зазначає О.А. Панасюк, 

завдяки інституту заявлення, розгляду й вирішення клопотань на 

даному етапі судового кримінального процесу створюються 

передумови для ефективного здійснення судового  розгляду (адже за 

своєю суттю клопотання мають підготовчий та правозабезпечувальний 

характер), а тому повернення до цих питань уже після того, як 

фактично буде розпочато судовий розгляд (судове слідство), буде 

вносити до його процедури лише зайве затягування та невизначеність 

[197, с. 5]. 

Якщо говорити про стадію судового розгляду, то вирішення 

питання про залучення до участі у кримінальному провадженні 

запасного судді, безперечно повинно відбуватися лише на початковому 

його етапі – у підготовчій його частині, оскільки саме в ній 

створюються необхідні передумови для повного та неупередженого 

дослідження обставин кримінального провадження й ухвалення 

справедливого рішення при додержанні прав та інтересів учасників 

процесу. 

Доречною з цього приводу є точка зору Л.С. Халдєєва, що 

учасники судового провадження можуть заявляти різного роду 

клопотання, вирішити які необхідно ще до судового слідства. Це 

можуть бути не лише клопотання, що стосуються доказів, але й інші, 

які пов’язані з визначенням кола учасників судового розгляду та рухом 

справи [320, с. 98-99]. При цьому, як слушно наголошує Г. І. Сисоєнко, 

будь-яке зволікання у вирішенні заявленого клопотання, відкладення 

судом вирішення клопотання, залишення його «відкритим», щоб 
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вирішити його згодом, є неприпустимим, порушує вимоги 

об’єктивності та неупередженості судового розгляду і не створює всіх 

необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та 

виконання процесуальних обов’язків у повному обсязі [236, с. 727].  

Слід зазначити, що учасники кримінального провадження не 

завжди правильно розуміють зміст цього законодавчого припису. Так, в 

судовому засіданні Енергодарського міського суду у кримінальному 

провадженні № 1-кп/316/116/15 за обвинуваченням А. за ч. 3 ст. 212, 

ч. 4 ст. 358 КК України, захисником обвинуваченого Б. було заявлено 

клопотання про призначення запасного судді у справі, яке було 

підтримане представником цивільного відповідача та обвинуваченим. 

Прокурор та представник цивільного позивача в судовому засіданні 

заперечували проти задоволення заявленого клопотання. Враховуючи, 

що на етапі призначення підготовчого судового засідання, матеріали 

справи не дозволяли зробити висновок про тривалість розгляду справи, 

відповідних клопотань учасниками процесу не заявлялось, суд відмовив 

у задоволенні клопотання захисника обвинуваченого про призначення 

запасного судді, аргументувавши своє рішення тим, що він позбавлений 

права вирішувати питання щодо залучення запасного судді після 

проведення підготовчого судового засідання [304]. 

Водночас, як свідчить аналіз положень КПК України суд вправі 

вирішувати питання щодо залучення запасного судді після проведення 

підготовчого судового засідання на етапі підготовки до  судового 

розгляду, але до його початку. З огляду на викладене, відмову суду у 

задоволенні клопотання на підставі неможливості прийняття рішення 

про призначення запасного судді до початку судового розгляду, 

вважаємо необґрунтованою. 

При вирішенні питань, пов’язаних з підготовкою до судового 

розгляду, за результатами розгляду клопотання про призначення 

запасного судді, суд може прийняти рішення про задоволення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2015_04_09/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909834/ed_2015_04_09/pravo1/T012341.html?pravo=1#909834
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_04_10/pravo1/T124651.html?pravo=1
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клопотання, або про відмову в такому задоволенні, про що постановляє 

відповідну ухвалу. При цьому, рішення про призначення запасного 

судді у кримінальному провадженні винесення окремої ухвали не 

потребує. Воно має бути відображене та належним чином обґрунтоване 

в ухвалі про призначення судового розгляду (ч. 1 ст. 316 КПК) на 

підставі обвинувального акту. 

Резолютивна частина ухвали про призначення судового розгляду 

повинна містити: рішення про призначення судового розгляду, дати, 

часу та місця його проведення, склад суду (проведення судового 

розгляду кримінального провадження суддею одноособово, колегіально 

або судом присяжних), який здійснюватиме судовий розгляд, у 

відкритому чи закритому судовому засіданні він здійснюватиметься; 

про виклик у судове засідання осіб, які братимуть участь у судовому 

розгляді. Копія такої ухвали надсилається учасникам судового 

провадження не пізніше ніж за п’ять днів до початку судового 

розгляду. Відповідно до ч. 2 ст. 317 КПК України, після призначення 

справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити 

учасникам судового провадження можливість ознайомитися з 

матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять 

клопотання. Формулюючи зміст ст. 317 КПК України, законодавець має 

на увазі виключно сторони кримінального провадження, і ні в якому 

разі не запасного суддю. 

Таким чином, при вирішенні питань, пов’язаних з підготовкою до 

судового розгляду, рішення про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні може бути прийняте за ініціативи 

визначених КПК України учасників судового розгляду до моменту 

оголошення прокурором обвинувального акту та відображається в 

ухвалі про призначення судового розгляду. Після закінчення 

підготовчих дій, передбачених ст. ст. 323-327 КПК та видалення свідків 

із зали судового засідання, головуючий оголошує про початок судового 
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розгляду, який розпочинається з оголошення прокурором викладу 

обвинувального акту та цивільного позову, у разі його заявлення.  

Загалом, на нашу думку, стаття 320 КПК України повинна містити 

положення, які стосуються процесуального порядку вирішення 

клопотання про призначення запасного судді під час з’ясування питань, 

пов’язаних з підготовкою до судового розгляду. А саме, у першій її 

частині слід визначити, що «Суд приймає рішення про призначення 

запасного судді….. при вирішенні питань, пов’язаних з підготовкою до 

судового розгляду, - за ініціативи визначених КПК України учасників 

судового розгляду». 

Отже, приходимо до висновку, що участь запасного судді у 

кримінальному провадженні обумовлена наявністю фактичних і 

правових підстав. Фактичні підстави передбачають існування обставин, 

що свідчать про тривалість судового розгляду (складність 

кримінального провадження, кількість його учасників, можлива втрата 

повноважень суддею (тяжка хвороба; досягнення пенсійного віку; 

перехід на роботу в інші органи влади; обрання на виборні посади 

тощо)) та викликають необхідність прийняття рішення про призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні. Правовою підставою 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні є відповідна 

ухвала суду. 

Загалом слід зазначити, що процесуальний порядок судового 

засідання на стадії підготовчого провадження, а також під час 

підготовки до судового розгляду, дає змогу належним чином провести 

всі необхідні процесуальні дії з підготовки справи до судового 

розгляду, забезпечити виконання вимог процесуального законодавства 

та гарантувати права й законні інтереси учасників кримінального 

провадження шляхом своєчасного та об’єктивного судового розгляду 

справи.  

Водночас, потребує нормативного врегулювання у ст. 320 КПК 
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України питання про призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні. Зокрема, вимагає чіткої правової регламентації процедура 

вирішення клопотання про призначення запасного судді у разі 

звернення визначених КПК України учасників підготовчого судового 

провадження та судового розгляду, а також процесуальний порядок  

ухвалення відповідного рішення суду за таким клопотанням. 

Врахування запропонованих нами законодавчих ініціатив у КПК 

України, сприятиме однаковому розумінню процесуального порядку 

призначення запасного судді і однаковому застосуванню 

процесуального закону всіма учасниками кримінального провадження.  

 

 

2.3 Гарантії повноважень запасного судді у кримінальному 

провадженні 

 

Прийняття у 2012 р. КПК України ознаменувалось низкою змін, 

що стосуються порядку здійснення судочинства. Однією з таких новел 

є поява у вітчизняному кримінальному судочинстві такого учасника 

кримінального провадження як запасний суддя, процесуальний порядок 

залучення якого до участі у кримінальному провадженні 

регламентований ст. 320 КПК України. Разом з тим, значна кількість 

проблемних аспектів процесуального та організаційного характеру 

участі запасного судді у кримінальному процесі залишились поза 

увагою законодавця. Зокрема, детального дослідження потребує такий 

елемент правового статусу запасного судді як гарантії.  

Як слушно зазначає О.В. Кучинська, права, якими наділені 

учасники кримінального провадження, не можуть самі по собі 

автоматично забезпечити власне існування. Роль чинників, що 

забезпечують їх реалізацію, виконує система законодавчо закріплених 

положень (норм, принципів, вимог тощо), завдяки яким у 
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кримінальному процесі має бути забезпечений перехід від 

передбачених законом можливостей до реальної дійсності [135, с. 67]. 

Гарантії прав та інтересів особи разом із гарантіями ефективної 

діяльності органів, які ведуть кримінальний процес, у своїй сукупності 

утворюють засоби ефективного функціонування кримінального процесу 

в цілому [147, с. 38-39]. Суворе дотримання цих гарантій повністю 

відповідає завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 

КПК України. 

З огляду на предмет дисертаційного дослідження, вважаємо 

необхідним з’ясувати сутність кримінальних процесуальних гарантій 

повноважень запасного судді у судовому процесі, що в подальшому 

дасть можливість окреслити механізм їх реалізації у кримінальному 

провадженні, для проведення якого потрібен значний час. 

Для правильного розуміння кримінальних процесуальних гарантій 

повноважень запасного судді, необхідно з’ясувати сутність та зміст 

такої правової категорії, як «гарантії». Цей термін запозичений з 

французької мови «garantie» [83, с. 86] та означає поруку в чомусь, 

забезпечення чого-небудь; умову, що забезпечує успіх чого-небудь 

[246, с. 29; 27, с. 173]. Поняття «гарантії» охоплює всю сукупність 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, спрямованих на практичну 

реалізацію прав та свобод, на усунення можливих перешкод їх повного 

або належного здійснення [336, с. 266]. 

Варто зазначити, що у теорії кримінального процесу відсутня 

єдність думок щодо визначення поняття процесуальних гарантій. Не 

містить визначення кримінальних процесуальних гарантій і чинний 

КПК України та інші правові акти, що й актуалізує їх дослідження. Як 

наголошує М.А. Погорецький, поняття кримінальних процесуальних 

гарантій, як і будь-яке правове поняття, повинно характеризуватися 

відносною статичністю, завершеністю, і з огляду на його обсяг та зміст 

досить чітко зафіксувати точно визначений рівень (зріз) знань про 
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найбільш загальні та істотні риси і властивості кримінальних 

процесуальних гарантій. Виходячи з цього, поняття кримінальних 

процесуальних гарантій повинно стати логічною формою збагнення 

сутності й закономірностей їх функціонування та розвитку і внаслідок 

цього виступати у кримінальному процесуальному науковому та 

практичному пізнанні в якості інструменту, способу розуміння й 

фіксації досягнутих знань у зазначеній сфері [201, с. 20]. 

Загалом аналіз трактування науковцями сутності кримінальних 

процесуальних гарантій дає підстави стверджувати, що вони полягають 

у забезпеченні виконання завдань кримінального провадження, 

інтересів правосуддя, прав, свобод і законних інтересів особи [253, 

c. 31; 134, с. 8; 2, c. 13; 99, c. 117; 180, с. 52; 170, c. 32; 295, c. 23; 12, 

с. 21; 68, c. 21; 139, c. 13; 105, c. 37], тобто направлені на забезпечення 

ефективного функціонування кримінального процесу [145, c. 18]. 

Контраверсійною вважаємо позицію тих учених, які зазначають, 

що сутність кримінальних процесуальних гарантій зводиться лише до 

реалізації прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження [180, с. 52; 92, c. 22], позаяк кримінальні процесуальні 

гарантії повинні бути спрямовані як на реалізацію прав учасників 

кримінального провадження, так і на виконання їхніх обов’язків, що, 

своєю чергою, забезпечить реалізацію публічних інтересів 

кримінального процесу та виконання завдань кримінального 

провадження [202, c. 93; 257, с. 43]. 

Також варто зазначити, що більшість досліджень теоретичного 

характеру щодо визначення гарантій, як правило, пов’язані з правовим 

статусом особи у суспільстві та державі  [111, с. 28], а зміст поняття 

«кримінальні процесуальні гарантії» визначається через такі поняття як 

«спосіб», «засіб» та «умова» [91, с. 9], як фактори, їх сукупність або 

система реалізації певних прав і законних інтересів [103, с. 36], як 

система умов, засобів та способів, за допомогою яких забезпечуються 
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реалізація, впровадження або охорона того чи іншого блага, явища або 

принципу [335, с. 553-555; 117, с. 93].  

Виходячи з викладеного, під процесуальними гарантіями слід 

розуміти встановлені нормами кримінального процесуального закону 

різні за своїм конкретним змістом засоби, які у своїй сукупності 

забезпечують можливість реалізації відповідним суб’єктом поставлених 

перед ним завдань, функцій і повноважень.  

Екстраполяція цих теоретичних положень у площину 

досліджуваного питання з огляду на роль запасного судді у  судовому 

кримінальному процесі, дає можливість сформулювати визначення 

кримінальних процесуальних гарантій повноважень запасного судді у 

кримінальному провадженні як регламентованих кримінальним 

процесуальним законодавством умов його діяльності, які слугують 

успішному здійсненню правосуддя. 

Серцевину, ядро правового статусу будь-якої посадової особи, 

зокрема запасного судді, становлять її повноваження. Етимологічно 

слово повноваження (стар. - повна потужність), являє собою кальку 

французького plein pouvoir, а перше з німецького Vollmacht - те ж; і те і 

інше в кінцевому рахунку - кальки з латинського plenipotentia [316, 

с. 311]. У тлумачному словнику «повноваження» визначено як офіційно 

надане кому-небудь право якої-небудь діяльності, ведення справ [188, 

с. 789]. 

Як видається, визначені у теорії кримінального процесу загальні 

ознаки повноважень суду в кримінальному процесі України, 

притаманні й повноваженням запасного судді, а саме: легітимність 

діяльності; нормативне визначення; реалізація в інтересах правосуддя; 

правозобов’язуючий характер. В судовому засіданні запасний суддя 

знаходиться у резерві на випадок неможливості виконання повноважень 

зі здійснення правосуддя основним суддею (суддею зі складу суддів).  

Водночас, слід зазначити, що реалізація повноважень зі 
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здійснення правосуддя здійснюється лише одним уповноваженим 

суб’єктом – судом, про що є чітка нормативно визначена вимога (ст. 

124 Конституції України, ст. 30 КПК України) [116; 130]. Така 

діяльність відбувається у судових засіданнях за участю сторін  та інших 

учасників процесу, а її змістом є розгляд і вирішення в установленому 

законом процесуальному порядку справ (кримінального позову)  [234, 

с. 57; 54, с. 118; 243, с. 134]. На відміну від запасного судді, завдяки 

наявності особливого статусу, основний суддя має змогу приймати 

юридично обов’язкові рішення від імені держави як особа, що реалізує 

судову владу. 

З моменту вступу у кримінальний процес суддя виконує роль 

безстороннього арбітра, який, зберігаючи об’єктивність та 

неупередженість, з’ясовує та досліджує всі зібрані у справі докази як на 

користь сторони обвинувачення, так і на користь сторони захисту, 

створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних 

прав та виконання процесуальних обов’язків, забезпечує нагляд за 

додержанням процесуальних гарантій для сторін і прагне досягнення 

істини у встановленні обставин справи [332, c. 132]. Саме на суддю 

покладено обов’язок обґрунтовувати свої висновки за допомогою 

доказів [331, с. 371]. Така його діяльність з організації судового 

дослідження доказів йменується у науковій літературі 

забезпечувальною, спрямованою на створення необхідних умов для 

ефективного здійснення сторонами доказування з дотриманням 

передбачених законом процесуальних форм [331, с. 371]. 

Суддя володіє особливими владно-розпорядчими функціями 

здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечуючи 

кожному право на справедливий суд та повагу до прав та свобод, 

гарантованих Конституцією України та законами України, 

міжнародними договорами. Він має можливість самостійного 

оцінювання правової ситуації, вибору часу, підстав і процесуальних 
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рішень, проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій, або 

діє за приписом, які встановлені в законі за наявності достатніх 

підстав [192, с. 115]. Саме на виконання цього основного начала у 

діяльності суду, суддя зобов’язаний забезпечити можливість здійснення 

змагального судового розгляду у розумні строки. До комплексу таких 

повноважень належить і призначення запасного судді відповідно до 

ст. 320 КПК України. 

Загалом слід зауважити, що описані вище владно-розпорядчі 

повноваження можуть бути реалізовані й запасним суддею, проте із 

суттєвим уточненням – лише у разі заміни ним основного судді за 

наявності на те відповідних підстав. На відміну від основного судді, 

така ознака, як владний характер повноважень, запасному судді не 

властива, оскільки в судовому засіданні у конкретній кримінальній 

справі він знаходиться у резерві на випадок неможливості виконання 

повноважень зі здійснення правосуддя основним суддею (суддею зі 

складу суддів). 

Таким чином можна зазначити, що повноваження запасного судді 

є правовою категорією, що поряд із повноваженнями основного судді 

(колегії суддів), відображає функції судової влади, визначається метою 

і завданнями його діяльності як певної сукупності правових 

можливостей. На основі загальнотеоретичного визначення категорії 

«повноваження», повноваження запасного судді можна визначити як 

взаємопов’язану систему прав та обов’язків, викликаних необхідністю 

його участі у судовому кримінальному провадженні і спрямовану на 

забезпечення реалізації функції правосуддя, що здійснюються у формах 

та порядку, передбаченому КПК для досягнення завдань, покладених на 

суд. 

На нашу думку, характеризуючи кримінальні процесуальні 

гарантії повноважень запасного судді у кримінальному провадженні, не 

варто обмежуватись лише характеристикою їх повноважень. 
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Аналогічну позицію займають 70% опитаних суддів, прокурорів та 

адвокатів (Додаток А).  

Не підлягає також сумніву, що на запасного суддю як 

представника судової влади, поширюються  й загальні гарантії, які 

властиві повноваженням усіх суддів. До таких слід віднести: 

незалежність суддів при розгляді кримінальних справ,  недоторканність, 

неможливість затримання, обрання запобіжного заходу, особливий 

порядок притягнення до юридичної відповідальності та ін. 

Виходячи з мети та задач дисертаційного дослідження, розкриємо 

загальні гарантії повноважень запасного судді, які властиві 

повноваженням усіх суддів. 

Повага до суду є невід’ємною складовою поваги особи до 

державної влади в цілому та важливою гарантією здійснення 

своєчасного, об’єктивного, неупередженого правосуддя в Україні, а 

тому особливої державної ваги набуває питання забезпечення та 

практичної реалізації конституційних гарантій незалежності суддів та 

присяжних – суб’єктів, що здійснюють правосуддя [44, с. 134]. Згідно зі 

ст. 129 Конституції України суддя у здійсненні правосуддя є 

незалежним [116]. На захист цього принципу законодавством 

передбачено кримінальну відповідальність за втручання у діяльність 

судових органів (ст. 376 КК України) [129]. Незалежність судді 

забезпечується: особливим порядком його призначення, притягнення до 

відповідальності, звільнення та припинення повноважень; 

недоторканністю та імунітетом судді; незмінюваністю судді; порядком 

здійснення правосуддя, визначеним процесуальним законом, 

таємницею ухвалення судового рішення; забороною втручання у 

здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду чи судді; 

окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення 

діяльності судів, установленим законом;  належним матеріальним та 

соціальним забезпеченням судді; функціонуванням органів 
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суддівського врядування та самоврядування; визначеними законом 

засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім’ї, 

майна, а також іншими засобами їх правового захисту; правом судді на 

відставку (ч. 5 ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») 

[Про судоустр]. 

Положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

визначають незалежність судді від будь-якого незаконного впливу, 

тиску або втручання. Суддя зобов’язаний звернутися з повідомленням 

про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя 

до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора (ст. 48 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів») [216]. 

Наприклад, у рішеннях Вищої ради правосуддя № 2780/0/15-17 від 

12.09.2017 р., № 3110/0/15-17 від 03.10.2017 р. з-поміж іншого до 

«обставин, викладених у повідомленні судді, які свідчать про 

втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя в межах 

кримінального провадження» згадуються такі вчинки осіб, присутніх у 

засіданні, як: голосні висловлювання незадоволення на адресу судді; 

вимагання (із застосуванням нецензурної лексики) присутніх у залі осіб 

до судді подати заяву про самовідвід; невиконання вимог судді 

припинити порушення порядку в залі засідання; усне прохання під час 

особистої зустрічі із суддею прийняти рішення у справі на користь його 

знайомих; усне та у телефонній, текстовій формі висловлювання судді 

претензій, погроз у разі неприйняття суддею рішень у справі [221; 222]. 

В ході аналізу кримінальних проваджень за участю призначеного 

запасного судді, випадків незаконного впливу, тиску або втручання  у 

діяльність запасних суддів під час розгляду кримінальних справ, як, 

власне, й вчинення ними таких дій, установлено не було. Хоча, 

теоретично таке припустити можна, адже, будучи призначеним у 

кримінальному провадженні на підставі ст. 320 КК України, запасний 

суддя фактично залучається до процедури судового розгляду, а значить 
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– вступає у відповідні кримінальні процесуальні відносини, пов’язані із 

вирішенням кримінальної справи по суті.  

Судді на час здійснення ними правосуддя, відповідно до ст.  126 

Конституції України, а також ст. ст. 49, 52, 64 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 р. № 1402-VIII, ч. 3 ст. 

31, ст. ст. 58-61 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 

грудня 2016 р. № 1798-VIII та ст. ст. 481, 482 КПК гарантовані 

недоторканність та імунітет. Так, компонентами такого статусу є: 

неможливість без згоди Вищої ради правосуддя затримати або 

утримувати їх під вартою чи арештом до винесення обвинувального 

вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після 

вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; не можливість 

піддання приводу чи примусовій доставці до будь-якого органу чи 

установи, крім суду, за винятком випадків, коли відповідно до чинного 

законодавства надана згода на затримання або утримування його під 

вартою чи арештом; можливість повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення лише Генеральним прокурором або 

його заступником; особливий порядок тимчасового відсторонення судді 

від здійснення правосуддя Вищою радою правосуддя на підставі 

вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його 

заступника в порядку, встановленому законом на строк не більше двох 

місяців у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, та 

продовження цього строку та ін. [330, с. 115, 117]. 

Наділення запасного судді відповідними повноваженнями, як 

представника судової влади, цілком логічно передбачає можливість 

притягнення його до юридичної відповідальності. Як вказує 

О.В. Гончаренко, особливий порядок притягнення судді до 

відповідальності будь-якого виду є реальним процедурним механізмом 

і способом забезпечення незалежності суддів у процесі ефективного 

виконання функцій із здійснення правосуддя  [58, с. 90]. 
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З огляду на предмет дисертаційного дослідження, актуальним 

видається дослідження питання притягнення запасного судді до 

юридичної відповідальності, що є складовою його правового статусу. 

Інститут юридичної відповідальності запасного судді спрямований на 

досягнення поставлених перед ним мети і завдань, що відображає 

ідеальний, бажаний стан розвитку цього інституту [186, с. 13]. 

Неухильне настання його відповідальності за вчинене правопорушення, 

з одного боку, є ефективним засобом забезпечення законності в цій 

специфічній сфері суспільних відносин, а з другого, – виступає 

чинником незалежності суддівського корпусу, забезпечення реалізації 

конституційно-правового статусу судді [236, с. 79]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

юридичну відповідальність як покладений на когось або взятий на себе 

обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, 

вчинки, слова [27, с. 69]. У Великій українській юридичній 

енциклопедії ця категорія трактується як різновид соціальної 

відповідальності, як «суспільний феномен, що являє собою реалізовану 

людиною необхідність свідомого й добровільного використання свого 

права, виконання обов’язку, дотримання заборони, що міститься у 

правових нормах, а у випадку їх порушення – необхідність зазнавання 

нею примусових заходів правового впливу, передбачених ними і 

застосовуваних компетентними органами держави [35, c. 103-104]. 

Не зупиняючись детально на аналізі наукової думки щодо 

сутності та процесуального порядку притягнення запасного судді до 

юридичної відповідальності, проаналізуємо законодавство в частині 

можливості притягнення його до того чи іншого виду відповідальності, 

з огляду на особливий статус запасного судді.  

Дисциплінарна відповідальність завжди пов’язана із 

невиконанням або неналежним виконанням своїх обов’язків суб’єктом 

трудових відносин, тобто порушенням трудової дисципліни. 
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Дисциплінарна відповідальність суддів як вид юридичної 

відповідальності полягає в накладенні на порушника суддівської 

дисципліни несприятливих позбавлень морального, матеріального та 

організаційного характеру і є одним із засобів забезпечення 

відповідності діяльності і поведінки суддів професійним стандартам 

(суддівської дисципліни) [203, с. 83-86]. Підставою притягнення 

запасного судді до дисциплінарної відповідальності може бути 

вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто винного, 

протиправного порушення службових обов’язків, покладених на нього 

на виконання ст. 320 КПК України. 

Системний аналіз ст. 106 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» («Підстави дисциплінарної відповідальності судді») дав змогу 

виокремити обставини, які можуть слугувати підставою для 

притягнення запасного судді до такого виду юридичної 

відповідальності: порушення правил щодо самовідводу; допущення 

поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет 

правосуддя, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів 

поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги 

до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників 

судового процесу; розголошення таємниці, що охороняється законом, у 

тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала 

відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні; 

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про 

реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді; втручання у процес 

здійснення правосуддя іншими суддями. 

Узагальнивши визначені вище дисциплінарні порушення, можемо 

виокремити комплекс найтиповіших із них у діяльності запасного 

судді: порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, 

зокрема порушення правил щодо самовідводу; систематичне або грубе 

одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває 
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авторитет правосуддя; прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, 

експертів, свідків чи інших учасників судового процесу; розголошення 

таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці, яка стала 

відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні.  

Дисциплінарна відповідальність запасного судді як судді з числа 

суддів відповідного суду, порівняно з кримінальною, є значно 

м’якшою, і застосовується у вигляді: попередження; догани; суворої 

догани; тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя; подання 

про переведення судді до суду нижчого рівня; подання про звільнення 

судді з посади (ст. 109 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів) [216].  

Принагідно зазначимо, що в Україні судді несуть кримінальну 

відповідальність на загальних підставах. Вважаємо, неможливим 

притягнення запасного судді до кримінальної відповідальності за 

вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК 

України в разі постановлення суддею (суддями) як спеціальних 

суб’єктів цього злочину, завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови. В обґрунтування цього судження зауважимо, що 

приймаючи участь у судових засіданнях щодо відповідного 

кримінального провадження, повноваження запасного судді щодо 

здійснення правосуддя у конкретній справі перебувають у «режимі 

очікування» та можуть бути реалізовані за наявності достатніх для того 

підстав у порядку ст. ст. 319, 320 КПК України. На момент перебування 

судді у статусі запасного таку функцію виконує головуючий суддя, 

колегія суддів, рішення яких відображаються у відповідних документах 

- вироку, ухвалі або постанові. Іншими словами, фактично запасний 

суддя не приймає рішення, тому в його діях відсутня об’єктивна 

сторона складу злочину. 

У монографічних дослідженнях також висловлюється думка 

(А.В. Маляренко, В.В. Паришкура, М.О. Сапунова та ін.) про існування 
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процесуальної відповідальності суддів як самостійного виду юридичної 

відповідальності [162; 198], що обумовлюється потребами боротьби з 

процесуальними правопорушеннями, які призводять до скасування 

судових рішень [228, с. 126]. На наш погляд, така позиція не може бути 

повністю підтримана щодо запасного судді, оскільки процесуальні 

порушення, допущені ним, можуть бути радше підставою для 

застосування дисциплінарної, або кримінальної відповідальності. 

Наприклад, недотримання запасним суддею порядку в судовому 

засіданні і невиконання розпоряджень головуючого  може бути 

підставою для порушення дисциплінарного провадження.  

Отже, приходимо до висновку про можливість притягнення 

запасного судді до такого виду юридичної відповідальності як 

дисциплінарна, під якою слід розуміти сукупність законодавчо 

встановлених негативних наслідків у вигляді дисциплінарного 

стягнення, які можуть бути застосовані до запасного судді у разі 

невиконання або неналежного виконання ним своїх посадових 

обов’язків. 

З’ясувавши сутність загальних гарантій повноважень запасного 

судді як представника судової влади, логічним вбачаємо зазначити, що 

специфічною гарантією повноважень зазначеного суб’єкта є 

передбачена законом процедура його діяльності у здійсненні 

правосуддя, яка характеризується особливим порядком участі у 

дослідженні обставин кримінального провадження та у оцінці доказів.  

Основні кримінальні процесуальні гарантії запасного судді як 

суб’єкта кримінального провадження, відображено у відповідних 

положеннях КПК України, визначених ст. 319 («Незмінність складу 

суду») та ст. 320 («Запасний суддя») КПК України, які відповідають 

засадам кримінального провадження (ст. 7 КПК України). Зазначимо, 

що поширюються ці гарантії як на повноваження запасного судді, так і 

на повноваження такого судді, який замінив у цьому кримінальному 
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провадженні основного за наявності підстав, визначених у ст. 320 КПК 

України. На їх дослідженні ми зупинимось у наступних підрозділах. 

Аналіз сутності кримінальних процесуальних гарантій 

повноважень запасного судді у кримінальному провадженні дозволив 

зробити висновок, що їх наявність спрямована не тільки на 

забезпечення безпосередньої діяльності запасного судді. Вони 

покликані й на забезпечення реалізації прав, свобод та законних 

інтересів інших учасників кримінального провадження (обвинувачений, 

потерпілий, захисник, цивільний позивач, цивільний відповідач, 

експерт та ін.). Адже, до прикладу, без належної регламентації права 

запасного судді заявити самовідвід, не можливо забезпечити право 

сторін кримінального провадження на неупереджений судовий розгляд. 

Важливим елементом реалізації повноважень запасного судді є 

відповідні суб’єкти, які сприяють реалізації повноважень запасного 

судді: головуючий (колегія суддів), інші учасники підготовчого 

судового засідання та судового розгляду, які можуть ініціювати участь 

запасного судді у кримінальному провадженні  (прокурор, 

обвинувачений, захисник, потерпілий, його представник та законний 

представник, цивільний позивач, його представник та законний 

представник, цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи). 

Особливу увагу слід звернути на діяльність головуючого 

(основного) судді. Зокрема, якщо під час підготовчого судового 

засідання не буде встановлено підстав для прийняття рішень, 

передбачених п. п. 1-4 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, заслухавши думку 

прокурора, пояснення учасників підготовчого судового засідання, 

переходить до вирішення питань, пов’язаних із підготовкою до 

судового розгляду. До таких відноситься питання про склад осіб, які 

братимуть участь у судовому розгляді. Саме суд у разі, коли для 

проведення кримінального провадження потрібен значний час, 
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зобов’язаний призначити запасного суддю, який перебуває в залі 

судового засідання протягом судового розгляду. Рішення про 

необхідність призначення запасного судді приймає суд, що 

здійснюватиме судове провадження, одночасно з призначенням 

підготовчого судового засідання (ч. 1 ст. 320 КПК) [130]. 

З цього приводу В.В. Попелюшко підкреслює, що вирішення цих 

питань неможливе на підставі одного обвинувального акту та доданого 

до нього реєстру матеріалів досудового розслідування і не 

підтверджених доказами клопотань учасників судового провадження. Їх 

вирішення також потребує фактичної основи, яка міститься ніде інше, 

як у матеріалах досудового розслідування та матеріалах, зібраних на 

цей момент іншими учасниками провадження [207, с. 47]. 

Отже, визначені загальні та специфічні кримінальні процесуальні 

гарантії повноважень запасного судді у кримінальному провадженні 

(незалежність суддів при розгляді кримінальних  справ, недоторканість, 

неможливість затримання, обрання запобіжного заходу, особливий 

порядок притягнення до юридичної відповідальності та ін.; 

передбачений законом особливий процесуальний порядок участі 

запасного судді у здійсненні правосуддя), на наш погляд, мають 

науково-методологічне значення для визначення місця та ролі 

зазначеного суб’єкта у кримінальному судочинстві України.  

Безперечним також слід визнати те, що для забезпечення 

ефективності реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

запасного судді як суб’єкта кримінального процесу, необхідно 

розробити дієвий механізм, який би не лише забезпечував належні 

умови щодо реалізації ним своїх повноважень у кримінальному 

судочинстві, а також максимально відповідав змагальним засадам 

кримінального провадження та потребам правозастосовної практики.  
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Висновки до розділу 2 

 

1. Відсутність легального визначення поняття запасного судді як 

суб’єкта кримінальних процесуальних відносин, ускладнює розуміння 

процедури його залучення до участі в кримінальному провадженні. 

Вказане спонукає до необхідності доповнити статтю 3 КПК України 

«Визначення основних термінів Кодексу»  пунктом 23-1, який викласти 

в наступній редакції: «запасний суддя – суддя, який займає штатну 

суддівську посаду в суді відповідної інстанції, призначається за 

ухвалою суду у кримінальному провадженні, для проведення якого 

потрібен значний час та перебуває в залі судового засідання протягом 

судового розгляду».  

2. Повноваження запасного судді характеризуються такими 

ознаками: є складовою статусу запасного судді; їх виникнення 

зумовлено конкретним юридичним фактом – призначенням запасного 

судді у кримінальному провадженні; обмеженість у часі (відповідні 

повноваження реалізує лише на період виконання функцій запасного 

судді). 

3. Права, пов’язані зі здійсненням правосуддя, зокрема розгляду 

кримінального провадження та оцінкою доказів, мають перспективний 

характер та можуть бути реалізовані з набуттям запасним суддею 

статусу основного. Необхідним є наділення запасного судді правом 

заперечувати з приводу заявленого щодо нього відводу, а також 

ставити уточнюючі запитання особам, які допитуються судом з дозволу 

головуючого; уточнення обставин при дослідженні письмових та 

речових доказів. До обов’язків запасного судді слід віднести: 

додержуватись порядку в судовому засіданні і виконувати 

розпорядження головуючого; не відлучатися із залу судового засідання 

під час судового розгляду; заявляти самовідвід у випадку наявності 

підстав для відводу. Вказане потребує доповнення КПК окремою 
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статтею 320-1 «Запасний суддя». 

4. Єдиною правовою підставою для призначення запасного судді у 

судовому провадженні є процесуальне рішення, викладене у 

відповідній ухвалі суду: 1) про призначення підготовчого судового 

засідання, або 2) про призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні (у разі вирішення цього питання на стадії підготовчого 

судового засідання, або до початку судового розгляду за клопотанням 

його учасників). У разі відмови в задоволенні клопотання про 

призначення запасного судді, про це зазначається у відповідній ухвалі 

про відмову або про призначення судового розгляду на підставі 

обвинувального акту. 

5. Обставинами, які свідчать про можливу тривалість 

кримінального провадження, та які слід враховувати при вирішенні 

питання про наявність підстав для призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні - складність кримінального провадження, 

кількість його учасників, можлива втрата повноважень суддею (тяжка 

хвороба; досягнення пенсійного віку; перехід на роботу в інші органи 

влади; обрання на виборні посади тощо). Наявність зазначених 

обставин складає єдину, визначену у ст. 320 КПК України, фактичну 

підставу для призначення запасного судді – значний час для 

проведення кримінального провадження. 

6. Дослідження процесуального порядку призначення запасного 

судді спонукало до висновку про фактичну відсутність нормативного 

регулювання цієї процедури у КПК України та необхідність 

регламентації процесуального порядку призначення запасного судді в 

кримінальному провадженні в залежності від етапів, на яких 

вирішується це питання: 1) при призначенні підготовчого судового 

засідання - виключно головуючим; 2) при проведенні підготовчого 

судового засідання - за ініціативи визначених КПК учасників 

підготовчого судового засідання; 3) при вирішенні питань, пов’язаних з 
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підготовкою до судового розгляду - за ініціативи визначених КПК 

учасників судового розгляду. Процесуальний порядок призначення 

запасного судді в залежності від зазначених вище етапів має свої 

особливості. 

7. У разі задоволення клопотання про призначення запасного судді 

під час проведення підготовчого судового засідання, суд повинен 

відкласти проведення подальшого підготовчого засідання не менше ніж 

на три дні для визначення запасного судді. На підставі викладеного 

обґрунтовано доцільність внесення відповідних змін до ст. 320 КПК 

України. 

8. Кримінальними процесуальними гарантіями повноважень 

запасного судді у кримінальному провадженні є регламентовані 

кримінальним процесуальним законодавством умови його діяльності, 

які слугують успішному здійсненню правосуддя. Вони спрямовані на 

реалізацію повноважень запасного судді, а також прав, свобод і 

законних інтересів учасників кримінального провадження. Загальними 

гарантіями повноважень запасного судді, які властиві повноваженням 

усіх суддів, є : незалежність суддів при розгляді кримінальних справ, 

недоторканість, неможливість затримання, обрання запобіжного заходу, 

особливий порядок притягнення до юридичної відповідальності та ін. 

Специфічною гарантією повноважень запасного судді є передбачена 

законом процедура його діяльності у здійсненні правосуддя, яка 

характеризується особливим порядком участі у дослідженні обставин 

кримінального провадження та у оцінці доказів.  

9. Суб’єктами, які сприяють реалізації повноважень запасного 

судді є: головуючий (колегія суддів), інші учасники підготовчого 

судового засідання та судового розгляду, які можуть ініціювати участь 

запасного судді у кримінальному провадженні  (прокурор, 

обвинувачений, захисник, потерпілий, його представник та законний 

представник, цивільний позивач, його представник та законний 
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представник, цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи). 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСНОГО СУДДІ У 

СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

3.1. Наслідки призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні 

 

Кожному гарантується захист його прав, свобод та законних 

інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до 

закону [165, с. 7]. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і 

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 [216]. 

Прийняття рішення про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні у порядку ст. 320 КПК України є складовою 

забезпечення справедливого судового розгляду у розумні строки та 

породжене необхідністю врегулювання певних процесуальних відносин 

на судових стадіях кримінального провадження. Вважаємо доцільним 

зупинитись на окремих процесуальних та організаційних аспектах, 

пов’язаних із заявленням відводу запасному судді, визначенням місця 

перебування запасного судді у залі судового засідання, вимогах щодо 

його зовнішнього вигляду, можливістю заміни запасного судді та ін. 

Як з’ясовано нами у попередньому підрозділі, до участі в 

кримінальному провадженні запасного суддю може бути залучено: при 

призначенні підготовчого судового засідання; при проведенні 

підготовчого судового засідання; при вирішенні питань, пов’язаних з 

підготовкою до судового розгляду, за ініціативи визначених КПК 
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України учасників судового розгляду. Прийняття такого рішення 

зумовлює настання відповідних правових наслідків як для 

кримінального провадження, так і для його учасників, та потребує 

детального дослідження залежно від зазначених вище етапів.  

Передбачене главою 27 КПК України підготовче провадження є 

важливою самостійною стадією кримінального процесу, в якій суд за 

відсутності підстав для спрощеного провадження, у судовому засіданні 

за участю сторін провадження зобов’язаний у розумні строки, критерії 

яких визначені ст. 28 КПК України, на підставі ретельного вивчення 

процесуальних актів про закінчення досудового розслідування та 

доданих до них документів поряд із завданнями з перевірки матеріалів 

кримінального провадження, з’ясування достатності фактичних і 

юридичних підстав для прийняття судових рішень, передбачених ч.  3 ст. 

314 КПК, вирішення питань, пов’язаних з підготовкою кримінального 

провадження до судового розгляду (визначення дати, часу та місця 

судового розгляду, форми проведення судового засідання) тощо, суд 

зобов’язаний визначити склад суду. 

З-поміж іншого, у призначений для проведення підготовчого 

судового засідання час головуючий роз’яснює учасникам підготовчого 

провадження право відводу і з’ясовує, чи заявляють вони відвід. 

Питання про відвід вирішується судом згідно зі ст.  ст. 75-81 КПК [130]. 

Незважаючи на те, що у ст. ст. 75-81 КПК України законодавець жодним 

чином не згадує такого суб’єкта як запасний суддя, саме цими 

положеннями зобов’язані керуватись суди при вирішенні питання про 

доцільність відведення запасного судді у конкретному кримінальному 

провадженні. 

За наявності підстав відповідно до ч. 1 ст. 80 КПК України 

запасний суддя зобов’язаний заявити самовідвід. Із цих же підстав йому 

може бути заявлено мотивований відвід особами, які беруть участь у 

кримінальному провадженні [130]. Зазначимо, що заяви про відвід під 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1026#n1026
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час судового провадження подаються до початку судового розгляду, 

після його початку заява про відвід також може бути подана, але лише у 

тому разі, якщо підстава для відводу стала відома після початку 

судового розгляду. Відвід запасному судді повинен бути вмотивованим, 

тобто має містити вказівку на підстави, що зумовлюють його наявність. 

Вимога мотивувати відвід означає, що особа, яка його заявила, повинна 

викласти відомі їй обставини, з якими вона пов’язує необхідність 

усунення запасного судді від участі у судовому провадженні.  

Законодавець у ст. 75 КПК України визначає вичерпний перелік 

випадків, у яких суддя (а отже, й запасний суддя) не може брати участь у 

кримінальному провадженні. У судовій практиці такі випадки є 

непоодинокими. Приміром, 11.04.2017 р. до Дніпровського районного 

суду м. Києва під час підготовчого судового розгляду надійшла заява 

захисника обвинуваченого А. про відвід запасного судді, яка 

вмотивована тим, що вона брала участь в якості слідчого судді під час 

досудового розслідування у кримінальному провадженні. Керуючись ч. 9 

ст. 31, ст. ст. 76, 80, 81 КПК України суддя задовольнив заяву захисника 

[303]. У кримінальному провадженні № 426/5157/15-к в підготовчому 

судовому засіданні в режимі відеоконференції, прокурор заявив 

клопотання про відвід запасного судді Г. у зв’язку з тим, що він є 

чоловіком основного судді, що може викликати сумнів в об’єктивності 

та неупередженості судді при розгляді даної справи. Враховуючи 

вищевикладене і керуючись ст. 75 КПК України, суддя Сватівського 

районного суду Луганської області задовольнив клопотання прокурора 

[314]. 

Судовій практиці відомі випадки заявлення відводу запасному 

судді й у зв’язку з іншими обставинами. Так, 09.11.2016 р. в судовому 

засіданні у кримінальному провадженні №640/16986/16-к прокурор 

заявив клопотання про відвід запасного судді Л., оскільки для 

проведення кримінального провадження потрібен значний час, а 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_191/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#191
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_648/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#648
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_654/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#654
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повноваження вказаного судді закінчуються у березні місяці 2017 р. 

Суддя Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора про 

відвід запасного судді задовольнив [306]. Як видається, така обставина 

як неможливість запасного судді виконувати покладені на нього 

обов’язки у зв’язку із закінченням строку повноважень виключає його 

участь у кримінальному провадженні та повинна бути врахована як така, 

що може бути підставою для заміни запасного судді. 

Варто також вказати на законодавчо визначену можливість 

головуючого повторно роз’яснити учасникам судового провадження 

право відводу (заявлення самовідводу чи відводу судді, запасного судді, 

присяжного та запасного присяжного, прокурора, захисника, 

представника, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового 

засідання за наявності підстав, передбачених ст. ст. 75-79 КПК України). 

Таким правом наділений головуючий на підготовчому етапі судового 

розгляду [130]. У разі заявлення учасником судового провадження 

відводу призначеному у кримінальному провадженні запасному судді, 

суд повинен ухвалити відповідне рішення за результатами його розгляду 

- вирішити таке клопотання, або відмовити в його задоволенні).  

Як свідчить аналіз положень КПК України, процесуальний порядок 

вирішення відводу запасного судді є неналежно нормативно 

неврегульованим. До прикладу, відвід судді вирішується в нарадчій 

кімнаті вмотивованою ухвалою судді (суду). Заява про відвід, що 

розглядається судом колегіально, вирішується простою більшістю 

голосів. Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 375 КПК якщо рішення ухвалюється в 

нарадчій кімнаті, відповідні питання вирішуються за результатами 

наради суддів шляхом голосування, від якого не має права утримуватися 

ніхто з суддів [130]. 

На нашу думку, у кожному випадку порушення питання про 

відведення запасного судді для прийняття такого рішення суд (у разі 

слухання справи колгією суддів) повинен видалитись до нарадчої 
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кімнати, де оформити його у вигляді ухвали. У разі одноособового 

розгляду кримінальної справи, таке рішення приймає відповідний суддя, 

який здійснює її слухання. 

Відповідна пізнавальна діяльність призначеного у кримінальному 

провадженні запасного судді, що передбачає його безпосереднє 

сприйняття процесу дослідження обставин кримінального 

правопорушення під час судового розгляду, потребує створення для 

нього відповідних умов
6
. Аналізуючи зміст ст. 320 КПК України, 

А.Г. Шиян вказує на відсутність в ній чітких вказівок щодо місця 

перебування запасного судді під час судового розгляду [339, с. 481].  

З цього приводу науковцями зазначається, що зали судових 

засідань повинні бути достатньо просторими для того, щоб розмістити 

всіх учасників процесу – суддів, сторони, їхніх представників, свідків та 

інших учасників процесу, секретаря судового засідання, судового 

розпорядника тощо. Доречно виділяти місце, де сидітимуть судді, 

підвищенням, яке, з одного боку, символізуватиме статус судді, а з 

іншого – забезпечить належний огляд суду всіма іншими учасниками 

судового засідання [76, с. 113]. Як доречно наголошують американські 

науковці, «те, що суддя розташовується у центрі кімнати й підноситься 

над іншими, навіть коли сидить, є символічним визнанням влади, якою 

суддя наділений. Цим також забезпечено психологічну перевагу тому, 

хто розпоряджається у залі суду» [353, с. 12]. 

На наше переконання, присутні у судовому засіданні повинні 

сприймати запасного суддю як представника суду, тому місце 

зазначеного суб’єкта також має бути певним чином відмежоване від 

інших учасників судового засідання (приміром, поруч із секретарем 

судового засідання). Водночас, вважаємо доцільним визначення 

розташування запасного судді окремо від місця, передбаченого для 

                                                 
6
 «Умова» – це необхідна обставина, яка уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або 

сприяє чомусь [250, с. 441]. Натомість, «забезпечувати» – значить створювати надійні умови для здійснення 

чого-небудь; гарантувати щось… [247, с. 18]. 
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ведення судового процесу основним складом суду з метою уникнення 

помилкового сприйняття учасниками кримінального провадження ролі 

запасного судді у розгляді кримінальної справи. Крім того, навпроти 

запасного судді має бути табличка з надписом «Запасний суддя» з метою 

його ідентифікації під час судового розгляду. Аналогічну позицію 

займають 78 % опитаних суддів, прокурорів та адвокатів (Додаток А). 

Зал судових засідань немислимий без символіки. На нашу думку, 

призначення символіки досить вдало описано у згаданій нами вище 

«Книзі судді», де зокрема зазначається, що «ритуали, символи, а також 

усталені норми та правила мають власне місце у судовому середовищі як 

важлива спадщина західних цивілізацій. Упродовж століть форми, 

зовнішні атрибути, артефакти та інші допоміжні засоби надавали 

особливого значення подіям у житті людей, організовуючи фізичне 

середовище таким чином, щоб подія виглядала вагомішою, додаючи 

психологічний вимір і часто створюючи враження загадковості та 

викликаючи благоговійний трепет» [353, с. 11]. 

Судове засідання є ритуалом за своєю природою… Ритуальними є 

мантія і нагрудний знак судді, які, з одного боку, знеособлюють суддю, а 

з іншого – надають йому чи їй значущості та обраності. Зважаючи на те, 

що суд приймає рішення іменем України, зала судових засідань має бути 

обладнана державними символами – гербом та прапором України. Окрім 

того, що державні символи уособлюють державу в процесі здійснення 

правосуддя кожним окремим суддею, вони ще й дисциплінують та 

стримують учасників судового засідання [79, с. 113]. 

За результатами опитування суддів, прокурорів та адвокатів щодо 

зовнішнього вигляду запасного судді у залі судового засідання, 

більшість респондентів (81 %) висловились за реалізацію таких 

повноважень виключно у суддівській мантії та з нагрудним знаком 

(Додаток А). З цією ж метою вважаємо доцільним пред’явлення певних 

вимог щодо зовнішнього вигляду запасного судді – мантії та нагрудного 
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знаку. 

Окрему увагу слід приділити процедурі заміни основного судді 

запасним, адже наявність факту неможливості здійснення слухання 

справи основним суддею, спричиняє певні правові наслідки для 

учасників кримінального провадження. Прийняття рішення про заміну 

судді запасним, як власне, й ухвалення рішення про призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні у порядку ст. 320 КПК 

України, зумовлює настання відповідних правових наслідків як для 

кримінального провадження, так і для його учасників. 

Кримінальний процесуальний закон не виключає можливості 

втрати конкретним суддею можливості продовжувати участь у засіданні 

через нездолані обставини (тривала хвороба судді, його смерть, 

обставини, що виключають участь судді в розгляді справи тощо), що 

вимагає заміни цього судді іншим, запасним суддею в порядку ст. 320 

КПК України суддею, що здійснюється автоматизованою системою 

документообігу суду за принципом ймовірності з додержанням 

черговості та наявності у кожного із суддів проваджень (див. ч. 3 ст. 35 

КПК) [130]. 

Відповідно до Положення про автоматизовану систему 

документообігу суду, погодженого Наказом Державної судової 

адміністрації України № 45 від 02.04.2015 р., у разі заміни основного 

судді запасним суддею автоматизованою системою створюється 

протокол заміни основного судді запасним суддею. Одночасно з 

протоколом автоматично формується звіт про заміну основного судді 

запасним суддею. Звіт містить такі відомості: дата та час початку заміни 

основного судді запасним суддею; єдиний унікальний номер судової 

справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за 

наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); 

інформація про учасників судового процесу (кримінального 

провадження); інформація щодо заміни основного судді запасним 
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суддею; версія автоматизованої системи; час закінчення заміни 

основного судді запасним суддею; тривалість автоматичного розподілу. 

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо заміни основного судді 

запасним суддею автоматично блокується автоматизованою 

системою [204]. Протокол заміни судді в колегії або основного судді 

запасним суддею роздруковується, підписується та додається до 

матеріалів судової справи. Звіт про заміну основного судді запасним 

суддею може бути роздрукований для службового використання в 

суді [204]. 

У випадку заміни судді в порядку ст. 320 КПК України, запасний 

суддя, відповідно до вимог частини першої цієї статті, повинен 

перебувати у залі судового засідання протягом судового розгляду, що 

дає можливість особисто сприймати досліджувані судом показання, речі 

та документи. Така специфічна, визначена у законі форма участі 

запасного судді у дослідженні доказів у суді дозволяє стверджувати, що 

у випадку заміни запасним суддею основного та продовження судового 

розгляду відповідні його рішення ґрунтуватимуться на основі 

особистого сприйняття ним показань, речей і документів.  

До настання цього юридичного факту, тобто до моменту заміни 

основного судді, запасний суддя здійснює пізнавальну діяльність «для 

себе» з метою реалізації свого внутрішнього переконання у разі 

можливого набуття статусу заміненого ним основного судді. Його 

відповідні повноваження повинні обмежуватись уточнюючими 

запитаннями особам, які допитуються судом, та уточненням обставин 

при дослідженні письмових і речових доказів, що нами було 

обґрунтовано у попередніх розділах. Момент припинення повноважень 

запасного судді слід пов’язувати з моментом заміни ним основного 

судді, що є підставою для активної участі судді, який перебував у 

статусі запасного, у здійсненні правосуддя (судовий розгляд і вирішення 

кримінального провадження). 
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Законодавчі приписи ст. 320 КПК України щодо заміни запасним 

суддею основного судді, на відміну від положень ст. 319 КПК України, 

не передбачають можливості повертатись до повторного проведення 

відповідних процесуальних дій, здійснених попереднім складом суду. 

Тому правильним вважаємо рішення, прийняте у прикладі, наведеному 

нижче. Так, у зв’язку з вибуттям судді С. із Болградського районного 

суду, її було замінено запасним суддею К. Враховуючи, що суддя К. 

була присутня у всіх попередніх судових засіданнях під час розгляду 

цього кримінального провадження, ознайомлена з ходом судового 

провадження та матеріалами кримінального провадження, сторони 

кримінального провадження не наполягали на новому проведенні 

процесуальних дій, які вже були здійснені судом до заміни судді, суд 

прийшов до висновку про відсутність необхідності розпочинати судовий 

розгляд з початку та здійснювати повторно процесуальні дії, які вже 

здійснювались під час судового розгляду до заміни судді [300]. 

Водночас, мотивування такого рішення вважаємо неправильним, 

оскільки положення ст. 320 КПК України у чинній нині редакції не 

передбачає можливості ініціювати чи розпочинати судовий розгляд з 

початку та здійснювати повторно процесуальні дії, які вже 

здійснювались під час судового розгляду до заміни судді.  

Відповідно до ч. 2 ст. 320 КПК України, після заміни судді на 

запасного суддю, судовий розгляд продовжується і закінчується в 

новому складі [130]. Проте цієї законодавчої вимоги суди не завжди 

дотримуються. Так, ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області 

від 19.02.2015 р. вирок Кіровського районного суду м.  Кіровограда 

скасовано, оскільки судове рішення ухвалено та підписано не тим 

складом суду, що здійснював судовий розгляд [307].  

Наведемо ще один приклад. Так, в апеляційній скарзі захисник 

просив колегію суддів судової палати з кримінальних справ 

Апеляційного суду Київської області вирок Фастівського 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2434/ed_2017_11_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#2434
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міськрайонного суду Київської області скасувати як незаконний та 

необґрунтований, кримінальне провадження щодо А. направити на 

новий судовий розгляд. Колегією суддів було встановлено порушення 

судом першої інстанції п. 2 ч. 2 ст. 412 КПК України. Мотивуючи своє 

рішення суд зазначив, що у відповідності до ч. 2  ст. 320 КПК України, 

запасний суддя може замінити основного суддю і після цього суд 

повинен закінчити судовий розгляд вже в новому складі. Запасний суддя 

не є підмінним суддею , тому періодична заміна цим суддею спочатку 

одного, а потім іншого суддю члена колегії суддів є неприпустима [299]. 

Отже в даному випадку судом першої інстанції було проведено судовий 

розгляд незаконним складом суду, що у відповідності до п. 2 ч. 2  ст. 412 

КПК України стало безумовною підставою для скасування судового 

рішення та призначення нового розгляду в суді першої інстанції.  

Відповідно до ч. 1 ст. 319 КПК України, після заміни судді судовий 

розгляд розпочинається спочатку, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 

319 КПК України та ст. 320 КПК України [130]. Проте, на наше 

переконання, можливість проведення окремих процесуальних дій у 

випадку заміни судді запасним суддею має бути передбачена, адже 

далеко не завжди запасний суддя, який вступив у справу в якості 

основного, погоджується із проміжними процесуальними рішеннями, які 

зробив у ній попередній суддя (наприклад, щодо продовження заходів 

забезпечення, визнання окремих доказів очевидно недопустимими, 

відхилення клопотань тощо). 

Приймаючи відповідне рішення у випадках заміни судді в колегії 

або основного судді запасним у порядку ст. 320 КПК України, 

новопризначений суддя, повинен обґрунтувати необхідність проведення 

повторних чи додаткових процесуальних дій, які вже було здійснено 

судом до заміни судді. Водночас, можливість проведення у випадку 

заміни судді не повинно залежати від позиції сторін кримінального 

провадження та потерпілого.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3031/ed_2017_11_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#3031
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2434/ed_2017_11_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#2434
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3031/ed_2017_11_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#3031
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3031/ed_2017_11_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#3031


152 

Приходимо до висновку, що у випадку заміни запасним суддею 

основного, виключне право щодо вирішення питання про необхідність 

проведення додаткових чи повторних процесуальних дій, які вже 

здійснювались під час судового розгляду до заміни судді, має належати 

заміненому судді, а не сторонам кримінального провадження, що може 

створити умови для зловживання процесуальними правами, наприклад, 

намагаючись затягнути розгляд справи.  

Враховуючи викладене, на нашу думку, частину 3 ст. 320 КПК 

України «Запасний суддя» слід подати у такій редакції: 

«3. Суддя, який до заміни ним основного судді перебував у статусі 

запасного, може ініціювати проведення судом додаткових чи повторних 

процесуальних дій». 

Що стосується доказів, які були дослідженні під час судового 

розгляду до заміни судді, то вони зберігають доказове значення та 

можуть бути використані для обґрунтування судових рішень. Проте, слід 

зазначити, що новопризначений суддя, який до того перебував у статусі 

запасного, у результаті ініційованих ним додаткових чи повторних 

процесуальних дій може прийти до інших висновків за результатами 

розгляду справи по суті. У такому разі відповідне його рішення повинно 

базуватись на сукупності доказів, які підтверджують його позицію та, 

одночасно, спростовують доводи суду у попередньому складі щодо 

окремих досліджуваних обставин кримінального провадження. 

За змістом ст. 319 КПК України законодавець передбачив 

можливість заміни судді, який в силу поважності причин не може брати 

участь у розгляді справи (перебування судді у відпустці, на лікарняному, 

у відрядженні чи закінчення терміну повноважень), на інших суддів 

цього суду шляхом проведення такої заміни автоматизованою системою 

документообігу за принципом вірогідності [130].  

Аналіз судової практики свідчить, що положеннями цієї статті 

керуються суди, приймаючи рішення про заміну й запасного судді, адже 
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КПК України не містить окремої норми, яка б регулювала процедуру 

заміни запасного судді, а також визначала процесуальний порядок дій 

суду у новому складі. Так, суддею Первомайського міськрайонного суду 

Харківської області У кримінальному провадженні за ознаками злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України було замінено запасного суддю 

Ж. іншим суддею, оскільки та перебувала на лікарняному, що 

позбавляло її можливості брати участь в судовому розгляді [313]. 

На нашу думку, процедура заміни запасного судді у кримінальному 

провадженні у разі виникнення обставин, які унеможливлюють його 

подальшу участь у кримінальному провадженні, потребує нормативної 

регламентації у КПК України в межах окремої статті, адже має свої 

особливості, пов’язані як із суб’єктом, заміна якого здійснюється, так і з 

особливостями залучення до такого провадження новопризначеного 

судді. 

Якщо говорити про фактичні підстави, наявність яких може 

спричинити ймовірну заміну запасного судді, то до таких слід віднести 

тяжку хворобу, досягнення пенсійного віку, перехід на роботу в інші 

органи влади, обрання на виборні посади тощо, тобто ті, які свідчать про  

можливу втрату його повноважень. За наявності таких обставин, суд 

зобов’язаний ухвалити рішення про заміну запасного судді, про що 

виносить відповідну ухвалу. 

Повторне визначення запасного судді для конкретного судового 

провадження у таких випадках здійснюється в загальному порядку 

автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації 

відповідних матеріалів за принципом вірогідності, який враховує 

кількість проваджень, що знаходяться на розгляді у суддів, заборону 

брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, який брав участь в 

ухваленні вироку або ухвали, про перевірку яких порушується питання, 

перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та 

закінчення терміну їх повноважень. Після повторного визначення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2016_01_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#586
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запасного судді для конкретного судового провадження не допускається 

внесення змін до реєстраційних даних щодо цього провадження, а також 

видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу  суду, 

крім випадків, установлених законом (відповідно до ч. 3 ст. 35 КПК 

України) [130]. 

Вважаємо, що процедура заміни запасного судді не повинна бути 

аналогічною до процесуального порядку заміни судді, визначеного ст. 

319 КПК України. На наше переконання, такий процесуальний порядок 

не повинен передбачати права розпочинати судовий розгляд з початку. 

Також не вбачаємо необхідності, аналогічно до положень ст. 319 КПК 

України, надавати новопризначеному запасному судді, сторонам 

кримінального провадження, потерпілому право ініціювати здійснення 

повторно усіх або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під 

час судового розгляду до заміни запасного судді. Адже наділення суду 

такими повноваженнями, а також відповідними правами сторони 

кримінального провадження та потерпілого, суперечитиме 

концептуальній меті законодавця щодо забезпечення розумності строку 

судового розгляду. При цьому, новопризначеному судді, який замінив 

запасного, має бути надане право ознайомитися з ходом судового 

провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в 

розпорядженні суду. 

Таким чином, з урахуванням наведених нами пропозицій, 

запропоновану нами статтю 320-2 «Заміна запасного судді» слід подати 

у такій редакції:  

«У разі якщо запасний суддя позбавлений можливості брати 

участь у судовому засіданні, він має бути замінений іншим суддею, який 

визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 

35 цього Кодексу. Новопризначений суддя, який замінив запасного, має 

право ознайомитися з ходом судового провадження та матеріалами 

кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду». 

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_35/
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_35/
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З огляду на проблеми, порушені у підрозділі, актуальним є 

питання, чи може бути визнана підставою для скасування судового 

рішення обставина, коли запасний суддя був відсутній на одному із 

судових засідань. Тобто, чи може бути реалізоване право учасників 

кримінального провадження на справедливий суд за відсутності у 

судовому засіданні запасного судді. Аналізу відповідних положень КПК 

України потребує також питання про можливість / неможливість 

перебування запасного судді у нарадчій кімнаті під час прийняття 

відповідних рішень основним складом суду. 

Насамперед зазначимо, що кримінальним процесуальним законом 

(ч. 1 ст. 409 КПК України) визначено, що до підстав для скасування або 

зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції 

належить істотне порушення вимог кримінального процесуального 

закону. Згідно зі ст. 412 КПК України, істотним порушенням вимог 

кримінального процесуального закону є такі порушення вимог КПК, які 

перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та 

обґрунтоване судове рішення [130]. На наше переконання, до таких слід 

віднести рішення, ухвалені незаконним складом суду, тобто з 

порушенням вимог кримінального процесуального закону щодо 

незмінності складу суду. Ухвалене судом рішення за таких умов рішення 

підлягає скасуванню. 

Відповідно до ст. 322 КПК України вирок постановляється в 

окремому приміщенні – у нарадчій кімнаті. Під час наради і 

постановлення вироку в нарадчій кімнаті можуть бути лише судді, які 

входять до складу суду в даній справі. Присутність у нарадчій кімнаті 

запасних суддів або секретаря судового засідання та інших осіб не 

допускається [130]. Як слушно зазначає А.Г. Шиян, запасний суддя не 

може брати участь разом з основними суддями в обговоренні і вирішенні 

заявлених клопотань, обговоренні і прийнятті проміжних судових 

рішень як на місці, так й у нарадчій кімнаті. Безперечно, що запасний 
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суддя не повинен мати будь-якого відношення і до прийняття 

остаточного судового рішення, ухваленого основними суддями [339, 

с. 485]. 

Отже, перебування у нарадчій кімнаті під час наради суддів 

сторонніх осіб, у тому числі запасного судді, слід вважати порушенням 

таємниці нарадчої кімнати, що тягне скасування вироку.  

Виникає також питання чи слід вважати порушенням засади 

безпосередності дослідження показань, речей і документів,  відсутність 

запасного судді на одному із засідань? На нашу думку, відсутність 

запасного судді на одному із засідань не буде порушенням засади 

безпосередності дослідження показань, речей і документів, адже 

рішення фактично прийматиметься тим складом суду, який здійснює 

розгляд кримінального провадження по суті, тобто здійснює правосуддя. 

Натомість, відсутність запасного судді на одному із судових 

засідань, яке відбулося, коли запасний суддя в подальшому замінив 

основного, є порушенням засади безпосередності дослідження показань, 

речей і документів й свідчить про істотне порушення норм 

кримінального процесуального закону. Наявність такої обставини є 

безумовною підставою для скасування судового рішення за 

результатами розгляду кримінального провадження. Така наша позиція 

узгоджується з точкою зору 61 % опитаних з означеного питання суддів, 

прокурорів та адвокатів (Додаток А). 

Підводячи підсумки окреслених нами питань, варто зауважити, що 

дослідження обставин кримінального провадження у суді за участю 

запасного судді, процесуальний порядок відведення, заміни основного, 

запасного судді, визначення місця його перебування у залі судового 

засідання, а також вимоги до його зовнішнього вигляду, мають певні 

особливості, та повинні бути визначені законодавчо, що дасть 

можливість їх однозначного трактування учасниками судового 

кримінального провадження. 
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Доходимо висновку, що прийняття рішення про призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні у порядку ст. 320 КПК 

України, зумовлює настання відповідних правових наслідків як для 

кримінального провадження, так і для його учасників. Такими 

наслідками є: необхідність визначення його місця перебування у залі 

судового засідання – поруч з основним складом суду з означенням 

такого місця, та вимог щодо зовнішнього вигляду – мантії та нагрудного 

знаку; виключне право проведення додаткових чи повторних 

процесуальних дій судді, який до заміни ним основного судді перебував 

у статусі запасного, а не сторонам кримінального провадження. Крім 

того, доцільним вбачаємо наділення новопризначеного судді, який 

замінив запасного, правом ознайомлення з ходом судового провадження 

та матеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні 

суду. 

 

 

3.2 Особливості дослідження обставин кримінального 

провадження та їх оцінки запасним суддею 

 

Законодавець неодноразово використовує поняття «дослідження 

доказів» щодо стадії судового розгляду (ст. ст. 319, 322, 339, 349, 352, 

357, 358, 359, 386 КПК України) [130]. Усі суб’єкти судового 

кримінального процесу наділені певними повноваженнями, правами та 

обов’язками у сфері доказування. Характер цих повноважень, прав та 

обов’язків, безумовно, є різним і залежить від кримінальної 

процесуальної функції суб’єкта, його інтересу у кримінальному 

провадженні, загального кримінального процесуального статусу тощо 

[142, с. 78]. З огляду на неврегульованість у КПК України питання щодо 

повноважень запасного судді постає запитання: яким чином запасний 

суддя, призначений у кримінальному провадженні може досліджувати 
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обставини кримінального провадження та оцінювати їх? Перебуваючи в 

залі судового засідання призначений у порядку ст.  320 КПК України 

запасний суддя, залишається як би осторонь при проведенні 

процесуальних дій, адже не наділений жодними повноваженнями під час 

дослідження обставин кримінального провадження запасний суддя.  

Проблемні питання участі суду у дослідженні обставин 

кримінального провадження та їх оцінки у кримінальному провадженні 

були предметом дослідження таких вітчизняних процесуалістів, як 

В.О. Гринюк [59, с. 80-81], Ю.М. Грошевий та С.М. Стахівський [67, 

с. 46-47], О.І. Коровайко [120], В.Я. Корсун [124], Т.В. Лукашкіна [151, 

с. 30-36], В.Т. Нор [182, с. 10-12], О.В. Рибалка [220, с. 134-137], 

В.І. Сліпченко [244, с. 232]. Більшість таких праць стосуються загальних 

положень доказування у судовому кримінальному процесі, натомість 

лише окремі сучасні роботи [339; 155; 141; 77] присвячені дослідженню 

змісту діяльності такого нового для вітчизняного кримінального процесу 

суб’єкта як запасний суддя. Це зумовлює необхідність з’ясування 

можливості запасним суддею безпосередньо здійснювати дослідження та 

оцінку показань, речей, документів у кримінальному процесі. 

На сьогодні в доктрині кримінального процесу питання активності 

суду носить дискусійний характер, а наукові позиції варіюють від 

розповсюдження на суд вимоги повного, всебічного, об’єктивного 

розслідування і встановлення об’єктивної істини і до повного 

заперечення можливості проявів судом будь-яких форм активності, які 

не відповідають сутності його процесуальної функції [138; 182]. 

З’ясування цього, на перший погляд, такого, що не має жодного 

відношення до предмета дослідження питання, є важливим для 

визначення ступеня активності запасного судді у дослідженні та оцінці 

доказів. 

Законодавчо визначено (ст. 23 КПК України), що суд досліджує 

докази безпосередньо, а показання учасників кримінального 
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провадження отримує усно. Звідси випливає, що усні показання 

учасників кримінального провадження за наслідком безпосереднього 

їхнього дослідження у ході судового розгляду сприймаються та 

оцінюються судом на основі, так званого, внутрішнього переконання 

судді [130]. Крім того, норми кримінального процесуального закону про 

незмінність складу суду, як вказують Ю.М. Грошевий і В.М. Хотенець, 

забезпечують безпосереднє сприйняття й оцінку доказів всіма суддями 

від початку й до кінця судового розгляду, гарантують всебічність, 

повноту та об’єктивність дослідження всіх обставин кримінальної 

справи, без яких не можливе постановлення законного, обґрунтованого й 

справедливого вироку [66, c. 336]. Перебування запасного судді у залі 

судового засідання під час слухання справи та особисте сприйняття 

досліджених обставин кримінального провадження, спрямоване на 

здійснення судового розгляду без невиправданих затримок у разі 

вимушеної заміни основного судді. 

Нормами чинного законодавства не окреслено активність 

запасного судді у діяльності з дослідження доказів. Виходячи з 

положень КПК України, до моменту заміни судді в порядку ст. 320 КК 

України, запасний суддя, перебуваючи у залі судового засідання виконує 

виключно роль спостерігача в дослідженні доказів, на відміну від 

основного судді, який для перевірки належності, допустимості та 

достовірності доказів, що надані сторонами кримінального провадження, 

наділений повноваженнями: щодо включення питань до ухвали про 

проведення експертизи (ч. 3 ст. 332 КПК); ставити запитання під час 

допиту обвинуваченого (ст. 351), свідків (ст. 352 КПК), потерпілого (ст. 

353 КПК) чи експерта (ст. 356 КПК) [130]. На необхідність здійснення 

судом певної активності у встановленні обставин кримінального 

правопорушення вказують й окремі положення КПК України. З  

ініціативи суду можуть бути проведені й деякі слідчі (розшукові) дії, 

зокрема : допит експерта (ч. 1 ст. 356 КПК); дослідження документів 
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(ст. 358 КПК); огляд на місці (ст. 361 КПК); експертиза в порядку ч. 2 

ст. 332 КПК; повторний допит свідка (ч. 13 ст. 352 КПК); одночасний 

допит (ч. 14 ст. 352 КПК) [130].  

Важливу групу питань, що вирішуються судом, становлять ті з них, 

які пов’язані із забезпеченням та дослідженням доказів у ході судового 

розгляду. Поділяємо точку зору О.В. Литвина, який під дослідженням 

доказів у судовому розгляді розуміє регламентовану КПК розумову та 

практичну діяльність суду за активної участі учасників судового 

провадження при сприянні інших учасників кримінального 

провадження, спрямовану на встановлення належності, допустимості, 

достовірності доказів шляхом аналізу кожного з них, їх зіставлення з 

іншими доказами та отримання доказів, які підтверджують або 

спростовують належність, допустимість, достовірність доказів, що 

досліджуються [142, с. 12-13]. Отже, логічно, що призначений в порядку 

ст. 320 КПК України запасний суддя залучається до процедури 

дослідження обставин кримінального провадження.  

Значущість такого напрямку судової діяльності, як здійснення 

правосуддя, вимагає створення таких умов дослідження фактичних 

обставин кримінального правопорушення, які б забезпечували прийняття 

обґрунтованого судового рішення [142, с. 113]. З огляду на принцип 

змагальності учасники судового провадження користуються рівними 

правами щодо дослідження доказів і доведення їх переконливості перед 

судом, а суд зобов’язаний створити учасникам судового провадження 

необхідні умови для здійснення наданих їм процесуальних прав і 

спрямовувати судове слідство на забезпечення здійснення сторонами 

своїх прав [11, с. 164].  

За загальним правилом показання учасників кримінального 

провадження суд отримує усно. Не можуть бути визнані доказами 

відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були 

предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, 
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передбачених КПК України (ст. 23 КПК України) [130]. Мова йде про 

безпосередність дослідження показань, речей, документів як загальну 

засаду кримінального провадження, яку визначено у п. 16 ч. 1 ст. 7 і 

сформульовано у ст. 23 КПК України.  

Вказана засада має значення для повного з’ясування обставин 

кримінального провадження та його об’єктивного вирішення. 

Безпосередність сприйняття доказів дає змогу суду належним чином 

дослідити і перевірити їх (як кожний доказ окремо, так і у взаємозв’язку 

з іншими доказами), здійснити їх оцінку за критеріями, визначеними у ч. 

1 ст. 94 КПК України, і сформувати повне та об’єктивне уявлення про 

фактичні обставини конкретного кримінального провадження. Також у 

п. 18 Постанови Верховного суду України від 21.01.2016  р. у справі №5-

249кс16 зазначається, що безпосередність дослідження доказів означає  

звернену до суду вимогу закону про дослідження ним всіх зібраних у 

конкретному кримінальному провадженні доказів шляхом допиту 

обвинувачених, потерпілих, свідків, експерта, огляду речових доказів, 

оголошення документів, відтворення звукозапису і відеозапису тощо 

[209]. 

Визначаючи межі участі суду під час дослідження доказів у 

судовому розгляді, підтримуємо позицію В.Т. Нора, що суд при 

вирішенні справи – постановлення законного і обґрунтованого рішення – 

не має залишатися пасивним спостерігачем за правовим  поєдинком 

сторін, слідкуючи лише за дотриманням його процедури (правил). Він 

повинен мати можливість з допомогою сторін, але незалежно від них, 

дослідити подані ними докази всіма процесуальними засобами, зокрема 

слідчо-судовими діями, які закон дає у його розпорядження [181, с. 359]. 

На наше переконання та на думку більшості опитаних нами суддів, 

прокурорів та адвокатів, запасний суддя повинен бути наділений правом 

з дозволу головуючого ставити уточнюючі запитання особам, які 

допитуються судом (75 % опитаних), в уточненні обставин при 
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дослідженні письмових та речових доказів (77  % опитаних) (Додаток А). 

Як видається, роль запасного судді у дослідженні доказів у судовому 

кримінальному процесі має обмежуватись зазначеними 

повноваженнями, аби не перетворювати його у суддю в розумінні 

суб’єкта, який наділений виключним правом здійснювати правосуддя у 

кримінальному провадженні. 

Вважаємо доцільним обґрунтувати висловлені нами міркування, 

проаналізувавши зміст діяльності суду та інших учасників 

кримінального процесу у дослідженні доказів під час судового розгляду. 

Це дасть змогу прийти до логічних висновків щодо визначення меж 

активності запасного судді у діяльності зі з’ясування обставин 

кримінального провадження у змагальному кримінальному судочинстві.  

Найбільш розповсюдженим процесуальним засобом дослідження 

доказів у судовому кримінальному процесі є слідчі (розшукові) дії, до 

яких, зокрема, відноситься допит в суді. Загальний порядок та 

послідовність допиту, допит свідків, потерпілих, підозрюваних та 

обвинувачуваних, особливості допиту малолітніх та неповнолітніх осіб 

різного процесуального статусу, проведення допиту у режимі відео 

конференції тощо, визначено у ст. ст. 351-354, 356 КПК України [130]. 

Недотримання процесуальних правил проведення допиту є порушенням  

закону і тягне за собою недійсність проведеної слідчої (розшукової) дії 

та недопустимість отриманих показань як джерела доказів.  

Судовий допит реалізується у спосіб отримання в суді показань від 

осіб, які володіють відомостями про обставини кримінальної справи, що 

підлягають встановленню судовим розглядом. І цей спосіб не 

обмежується лише процесом озвучення показань допитуваної в суді 

особи, а його сутність полягає в розпитуванні допитуваної особи, 

даванні нею усних показань (у формі вільної розповіді чи відповідей на 

поставлені запитання), сприйнятті (вислуховуванні) показань суб’єктом, 

який процесуально чи ситуативно визначено проводить відповідний 
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різновид (етап чи фазу) судового допиту [157, с. 23]. 

Під час судового розгляду допитувану особу у визначений законом 

спосіб можуть спонукати до давання показань не лише прокурор або 

суд, але й, безпосередньо, обвинувачений, його захисник, потерпілий та 

інші учасники судового розгляду. Результати судового допиту у вигляді 

показань формують у суду внутрішнє переконання щодо досліджуваної 

події, її обставин та інших питань, що мають значення для правильного 

вирішення кримінального провадження. 

Н.М Максимишин наголошує, що під час проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії немає потреби робити зауваження або коригувати 

допитуваного, необхідно дати йому можливість повністю висловитись, а 

потім шляхом постановки запитань доповнити і деталізувати прогалини 

в його показаннях і уточнити інформацію про обставини, які мають 

суттєве значення для справи [157, с. 23-24]. На нашу думку, 

повноваженнями ставити з дозволу головуючого уточнюючі питання 

особам, які допитуються судом має бути надане запасному судді. 

Ставити доповнюючі, контрольні запитання допитуваному – виключне 

право суду та сторін кримінального провадження. До прикладу, після 

допиту потерпілого (прямого та перехресного) за дозволом головуючого 

потерпілому в порядку черговості вправі ставити запитання й інші 

учасники кримінального провадження, а також головуючий, інші судді 

(ст. 353 КПК України). Разом з тим, для уточнення і доповнення 

відповідей потерпілого головуючий може ставити запитання протягом 

усього допиту потерпілого (за аналогією дії ч.  1 ст. 351 КПК України) 

[131, с. 714]. 

Після допиту свідка, потерпілого, експерта сторонами 

кримінального провадження, їм можуть бути поставленні запитання 

головуючим та суддями (ч. 11 ст. 352, ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 356 КПК  

України). Головуючий допитує обвинуваченого також останнім, що не 

позбавляє його права для уточнення і доповнення відповідей 
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обвинуваченого ставити йому запитання протягом усього його допиту 

учасниками судового провадження (ч. 1 ст. 351 КПК  України) [130]. Такі 

повноваження головуючого щодо дослідження доказів під час допиту в 

суді є значно ширшими, ніж повноваження інших його учасників, у т.  ч. 

запасного судді, призначеного у кримінальному провадженні в порядку 

ст. 320 КПК України. 

Такий порядок допиту осіб, на переконання Н.М. Максимишин, не 

створює для суду перешкод у зайнятті ним активної позиції у з’ясуванні 

обставин кримінального провадження під час допиту [157, с. 24]. 

Натомість, запасного суддю активним учасником судового процесу 

назвати не можна, адже відповідними повноваженнями законом він не 

наділений. Обґрунтуємо свою позицію крізь призму дослідження 

категорії «активність» та «ініціативність». 

Як підкреслює В.В. Вапнярчук, можна стверджувати, що поняття 

«активність» та «ініціативність» є близькими між собою за змістом, але 

не повністю тотожними. Так, не всяка активна діяльність і не у всіх 

випадках може бути ініціативною. Активна діяльність реалізується в 

більшому обсязі та більш інтенсивному режимі (більш енергійному, аніж 

зазвичай). Наприклад, суд приймає рішення за клопотанням слідчого, 

прокурора (наприклад, про застосування певного заходу забезпечення 

провадження, проведення окремої слідчої (розшукової) дії). Така 

діяльність є активно, але не ініціативною [30, с. 237]. Ініціативна ж 

діяльність проявляється в тому, що вона реалізується за власним 

спонуканням, своїм розсудом, не є обов’язковою для суб’єкта, який її 

здійснює, елемент же активності в ній присутній у зв’язку із 

здійсненням певних енергійних дій. Так, здійснюючи ініціативну 

діяльність, певний суб’єкт таким чином проявляє й активність (робить, 

хоча міг і не робити, тобто міг залишитись пасивним). Тобто ініціативна 

діяльність є більш вузькою категорією, складовим елементом активної 

діяльності суду [30, с. 237]. 
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За чинним КПК України запасний суддя не наділений 

повноваженнями ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, 

свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються судом. Водночас, як 

уявляється, запасний суддя повинен мати можливість з дозволу 

головуючого ставити уточнюючі запитання особі під час допиту.  

З огляду на призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні, а також на запропоновані нами пропозиції щодо 

розширення повноважень запасного судді у дослідженні обставин 

кримінального провадження, на нашу думку, його діяльність слід 

визнати ініціативною, тобто такою, яка реалізується запасним суддею на 

власний розсуд приписаних йому законом прав, не передбачених іншими 

нормами в якості його обов’язків, з метою виконання завдань 

кримінального судочинства [164, с. 7]. 

Якщо в ході судового розгляду виникають суперечності між вже 

допитаними учасниками кримінального провадження, виключно 

головуючий має право призначити одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних учасників кримінального провадження (свідків, 

потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин розбіжностей у їхніх 

показаннях, що проводиться з урахуванням правил, встановлених ч. 9 ст. 

224 КПК України (ч. 14 ст. 352, ч. 2 ст. 353 КПК України) [130]. 

З метою з’ясування доцільності наділення запасного судді 

повноваженнями щодо уточнення обставин кримінального провадження 

при дослідженні письмових та речових доказів, варто звернути увагу на 

визначений КПК України процесуальний порядок здійснення цієї 

процесуальної дії. 

Перед початком дослідження речових доказів головуючий 

роз’яснює учасникам судового провадження про їх право звертати увагу 

суду на ті чи інші обставини, пов’язані з річчю та її оглядом, а також 

право ставити запитання з приводу речових доказів свідкам, експертам, 

спеціалістам, що їх оглядали. Після з’ясування обставин, встановлених 
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під час кримінального провадження, та перевірки їх доказами 

головуючий у судовому засіданні зобов’язаний з’ясувати в учасників 

судового провадження, чи бажають вони доповнити судовий розгляд і 

чим саме (ч. 1 ст. 363 КПК України) [131]. На нашу думку, навіть якщо 

запасний суддя на цьому етапі дослідження доказів матиме певні 

міркування з приводу доповнення судового розгляду, висловлювати їх 

він не може. 

Положеннями кримінального процесуального закону визначають 

загальні правила з’ясування достовірності показань, речей і документів. 

Наприклад, із метою перевірки достовірності документів учасникам 

кримінального провадження надається право: 1) ставити запитання щодо 

документів свідкам, експертам, спеціалістам; 2) просити суд виключити 

його з числа доказів і вирішувати справу на підставі інших доказів або 

призначити відповідну експертизу цього документа (ч. ч. 2 і 3 ст. 358 

КПК України) [130].  

На нашу думку, повноваження запасного судді повинні 

обмежуватись уточненням обставин при дослідженні письмових і 

речових доказів з дозволу головуючого. У разі виявлення розбіжностей 

між дослідженим документом та іншими доказами суд з метою 

з’ясування причин цих розбіжностей, має право провести інші 

процесуальні дії: в основному, допит свідків і призначення експертизи. 

Як правило, у випадку наявності розбіжностей між документом та 

іншими доказами, допиту в якості свідка підлягає особа, яка склала цей 

документ [77, с. 323].  

З’ясовуючи достовірність документів, залежно від їх виду суд 

також вправі призначити авторознавчу, почеркознавчу, фототехнічну 

експертизу, технічну експертизу документів, експертизу 

відеозвукозапису тощо [77, с. 324]. У такому разі учасники 

кримінального провадження користуються правом поставити перед 

експертом питання, які підлягають включенню до ухвали суду про 
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призначення експертизи, за винятком випадків, коли відповіді на них не 

стосуються кримінального провадження або не мають значення для 

судового розгляду (ч. 3 ст. 332 КПК України). Під час проведення такого 

допиту запасному судді, з огляду на висловлену нами вище пропозицію, 

також слід ставити уточнюючі запитання з дозволу головуючого.  

Слід зазначити, що ст. 359 КПК України, яка визначає порядок 

дослідження звукозаписів та відеозаписів, також не містить вказівки на 

те, хто може виступати ініціатором проведення даної процесуальної дії. 

Очевидно, що такою особою запасний суддя бути не може. Оскільки 

звукозапис та відеозапис згідно з п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК належать до 

документів, то ініціювання дослідження звуко- і відеозаписів 

проводиться з дотриманням правил, передбачених ч. 1 ст. 358 КПК 

України, тобто за ініціативою суду або за клопотанням учасників 

судового провадження [130]. 

Погоджуємось з позицією М.І. Шевчук, що правомірною та 

допустимою є також активність суду щодо дослідження доказів, яка 

проявляється і в його здатності самостійно заповнити неповноту 

дослідження конкретного доказу, яка викликана пасивністю сторін при 

його поданні та дослідженні в судовому засіданні, шляхом більш 

ретельного, всебічного вивчення доказу. Наприклад, суд може більш 

детально оглянути надані йому стороною чи іншими учасниками 

провадження предмети та документи; задати допитаному свідку 

додаткові, уточнюючі запитання; визнати за необхідне проведення 

огляду місця події; також судом на місці огляду можуть бути поставлені 

запитання учасникам кримінального провадження, які у ньому беруть 

участь [333, с. 45]. 

Якщо говорити про запасного суддю, то таку його діяльність, що 

полягатиме в уточненні обставин при дослідженні письмових та речових 

доказів, можна назвати радше ініціативною, аніж активною. Адже у разі, 

якщо головуючий не дозволить запасному судді уточнювати обставини 
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кримінального провадження при дослідженні письмових та речових 

доказів, його ініціатива не буде реалізована, а отже – не будуть 

реалізовані відповідні повноваження запасного судді.  

Доводиться констатувати недостатнє висвітлення у науці 

кримінального процесу проблем, пов’язаних із реалізацією повноважень 

запасним суддею під час дослідження показань, речей і документів у 

випадку заміни судді в порядку ст. 320 КПК України, у разі  можливої 

втрати ним повноважень (тяжка хвороба судді, досягнення пенсійного 

віку, перехід на роботу в інші органи влади, обрання на виборні посади 

та ін.). 

Як слушно зазначає О.В. Дехтяр, у випадку заміни судді в порядку 

ст. 320 КПК України, засада безпосередності реалізується у повному 

обсязі, оскільки запасний суддя був присутній під час безпосереднього 

дослідження доказів судом першої інстанції. У випадку заміни судді, 

передбаченому ч. 2 ст. 319 КПК України, вказана засада діє обмежено, 

оскільки сприйняття доказів суддею, який вступає у справу, 

здійснюється не безпосередньо, а шляхом ознайомлення з ходом 

судового провадження та матеріалами кримінального провадження [78, 

с. 7-8]. Такі висновки науковця стосуються заміненого судді, який до 

того не перебував у статусі запасного, а значить не міг особисто 

сприймати обставини кримінального провадження, досліджені під час 

судового розгляду. 

У разі заміни судді, запасний суддя наділяється повноваженнями 

основного з перевірки належності, достовірності та достатності доказів, 

одержувати нові докази, тим самим забезпечуючи з’ясування всіх 

обставин кримінального провадження. Проте, слід зазначити, що 

новопризначений суддя може бути незгідний з попередніми рішеннями 

суду, коли він виконував функцію запасного та, в силу своїх 

повноважень, жодним чином не міг вплинути на думку суду щодо 

досліджених під час судового розгляду обставин кримінального 
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провадження. У таких випадках логічним було б наділити його таким 

правом. Право запасного судді досліджувати з власної ініціативи докази 

шляхом ініціювання проведення повторно окремих процесуальних дій 

має бути виключним, воно може і повинно використовуватися лише 

після заміни основного судді з метою повторного чи додаткового 

дослідження обставин кримінального провадження.  

Отже, наділення запасного судді відповідними правами під час 

дослідження доказів у суді дозволятиме стверджувати, що в разі заміни 

ним основного судді та продовження судового розгляду судові рішення, 

які приймаються цим суддею, ґрунтуватимуться на основі особистого 

сприйняття ним показань, речей і документів [77, с. 327]. Однак, це не 

звільняє запасного суддю у разі заміни основного судді від обов’язку під 

час здійснення правосуддя оцінити докази на загальних підставах, а за 

необхідності – ініціювати проведення процесуальних дій повторно з 

метою з’ясування обставин кримінального провадження.  

Підводячи проміжний висновок, зазначимо, що незважаючи на 

переважаючий характер опосередкованого пізнання, запасний суддя має 

здійснювати й безпосереднє пізнання, яке може полягати у постановці з 

дозволу головуючого уточнюючих запитань особам, які допитуються 

судом, уточненні обставин при дослідженні письмових і речових 

доказів. При цьому, варто відзначити беззаперечний організаційний 

вплив головуючого, на якого ст. 321 КПК покладає керування ходом 

судового засідання, забезпечення додержання послідовності та порядку 

вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального 

провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, 

спрямування судового розгляду на забезпечення з’ясування всіх 

обставин кримінального провадження, усуваючи з нього все, що не має 

значення для кримінального провадження [142, с. 34]. 

Відповідно до ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім 

переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 
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неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, 

керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, 

допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору 

достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного 

процесуального рішення... Жоден доказ не має наперед встановленої 

сили [130]. 

Оцінка доказів має підсумковий характер для вирішення питань, 

що виникають під час руху кримінального провадження, а КПК України 

передбачає відповідний процесуальний порядок діяльності учасників 

кримінального провадження у разі виявлення невідповідності фактичних 

даних критеріям належності, допустимості, достовірності. Оцінка 

доказів, на відміну від перевірки, не поєднана з будь-якими 

практичними діями та становить суто розумову, логічну діяльність, 

метою якої є визначення допустимості, належності, достовірності, 

значення (сили) кожного доказу та достатності їх сукупності для 

встановлення обставин, які входять в предмет доказування.  

Аналіз нормативних приписів свідчить, що законодавець у КПК 

обмежується вживанням загального терміну «суд» безвідносно до судді 

відповідної інстанції, чи запасного судді. Зважаючи на предмет 

дисертаційного дослідження, нас цікавлять, насамперед, межі активності 

запасного судді під час оцінки доказів у кримінальному провадженні , 

вплив внутрішнього переконання запасного судді на хід судового 

розгляду. Тобто, за умов, коли він, будучи призначений в кримінальному 

провадженні відповідною ухвалою суду, перебуває в залі судового 

засідання та особисто сприймає обставини кримінального провадження, 

що досліджуються в суді.  

У процесі розвитку теорії доказів як одного із напрямків 

кримінального процесу окреслилися різні підходи до визначення 

поняття оцінки доказів. Одні процесуалісти розглядають оцінку доказів 

як регламентовану законом діяльність суб’єктів пізнання [263, с. 103]. 
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Інші науковці розуміють під оцінкою доказів логічний розумовий 

процес, визначення значення зібраних доказів для встановлення істини 

[152, с. 156]. З філософської точки зору оцінка як діяльність є 

суб’єктивним відношенням щодо об’єкту пізнання [338, с. 461]. Мають 

рацію ті автори, які вважають, що оцінка доказів не зводиться до суто 

розумової роботи суб’єкта пізнання. Вона має внутрішню (логічну) та 

зовнішню (правову) сторони [62, с. 27]. Як слушно зазначає 

Т.М. Мірошниченко, розумова діяльність завжди органічно 

«вплітається» в практичну діяльність зі збирання та перевірки доказів 

[168, с. 182]. Тому погоджуємось, що оцінку доказів можна визначити як 

врегульовану законом практичну та розумову діяльність повноважних 

суб’єктів кримінального провадження щодо визначення належності, 

допустимості, достатності, достовірності доказів та їх взаємозв’язку для 

прийняття відповідного процесуального рішення [11, с. 49; 168, с. 182]. 

Одним із найважливіших критеріїв оцінки доказів слід вважати їх 

допустимість. Недопустимість доказів - антипод їх допустимості. 

Недопустимість доказу визначається такими критеріями: отримання 

доказів неуповноваженими суб’єктами; отримання доказів з 

неналежного джерела; порушення встановленого законом порядку 

отримання доказів [11, с. 132]. Очевидно недопустимими доказами є 

докази, які: отримані органом досудового розслідування в 

непередбаченому процесуальним законом порядку; отримані органом 

досудового розслідування з порушенням передбаченого процесуальним 

законом порядку; докази отримані внаслідок істотного порушення прав 

та свобод людини [282, с. 171]. 

У випадку встановлення очевидної недопустимості доказу під час 

судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за 

собою неможливість дослідження такого доказу або припинення його 

дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було 

розпочате (ч. 2 ст. 89) [130]. Вплинути на цей процес запасний суддя 
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жодним чином не може, адже такими повноваженнями цілком слушно не 

наділений. Позиція запасного судді щодо допустимості  / недопустимості 

доказу може бути врахована лише у разі реалізації ним повноважень 

основного судді, а саме - коли він замінив основного суддю на підставі 

ст. 320 КПК України.  

У науковій літературі неодноразово наголошувалось, що суд в 

жодному разі не може самостійно ініціювати процедуру визнання доказу 

недопустимим під час судового розгляду, аргументуючи свою позицію 

тим, що в іншому випадку буде порушуватися принцип змагальності 

сторін. Суд має вирішувати питання про допустимість доказу в процесі 

ухвалення вироку, визначивши мотиви, за яких він визнає той чи інший 

доказ недопустимим [282, с. 168; 269, c. 264-265; 166, c. 36]. Науковцями 

також слушно зазначається, що законодавчо закріпити за судом право в 

процесі судового розгляду ініціювати процедуру визнання доказу 

недопустимим, то суд гіпотетично може стати заручником власної 

активності, а саме: чим наполегливіше з власними задумами і власною 

ініціативою він буде діяти під час дослідження доказів, тим складніше 

буде йому перебувати в ролі неупередженого арбітра в подальшому при 

постановлені остаточного рішення в кримінальному провадженні [282, 

с. 169]. 

Екстраполюючи зазначені судження на діяльність запасного судді 

у кримінальному провадження, приходимо до висновку, що запасний 

суддя у процесі судового розгляду в жодному разі не може ініціювати 

питання про недопустимість доказу, навіть у разі, коли така 

недопустимість є очевидною. Порушувати питання про визнання доказу 

недопустимим можуть лише сторони кримінального провадження, 

потерпілий, його представник, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, цивільний позивач, цивільний відповідач (їх 

представники) шляхом подачі відповідного клопотання.  

Кінцева оцінка допустимості доказів здійснюється судом при 
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постановленні вироку. За КПК України саме суд вирішує питання 

допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час 

ухвалення судового рішення (ч. 1 ст. 89). Запасний суддя в ухваленні 

судового рішення в нарадчій кімнаті участі не приймає. Його думка 

щодо допустимості доказів (як, власне, й відповідності доказів іншим 

критеріям), може бути врахована у разі набуття запасним суддею 

статусу основного в порядку, визначеному ст. 320 КПК України. 

З огляду на обґрунтовану нами у попередньому підрозділі точку 

зору про неприпустимість участі запасного судді у прийнятті рішення у 

нарадчій кімнаті, вважаємо, що певний вплив на дослідження та оцінку 

доказів судом він повинен мати під час судового розгляду. На нашу 

думку, запасний суддя, будучи учасником дослідження доказів у 

судовому засіданні (ставлячи уточнюючі питання з дозволу головуючого 

особам, які допитуються судом, уточнюючи обставини при дослідженні 

письмових і речових доказів), може вплинути на думку суду щодо 

оцінки доказів основним складом суду.  

Судовий розгляд кримінального провадження, вирішення 

заявлених у ході судового розгляду сторонами клопотань, їхнє 

обґрунтування, усне заслуховування показань обвинуваченого, 

потерпілого, свідків, оголошення протоколів слідчих (розшукових) дій, 

висновків експертів, спеціалістів, зміст інших документів, спрямовані на 

дослідження обставин кримінального провадження, формують 

об’єктивне бачення вчиненого. Таке об’єктивне бачення сприяє 

формуванню у судді, у т. ч. й у запасного судді, внутрішнього 

переконання. 

Закон вимагає, щоб суд розглядав усі обставини кримінального 

провадження в сукупності і на цій основі виробляв своє внутрішнє 

переконання для оцінки доказів. Тільки в цьому випадку він може 

виробити повну переконаність у тому, що визначені фактичні обставини 

дійсно відбулися в минулому. Ю.М. Грошевий зазначає, що внутрішнє 
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переконання судді становить собою усвідомлену потребу судді, 

використання ним власних думок, поглядів і знань. Воно пов'язане з 

правосвідомістю судді, яка розглядається як форма суспільної 

свідомості, щ о поєднує систему поглядів, ідей, уявлень, теорій, а також 

почуттів, емоцій і переживань. Вони характеризують ставлення людей і 

соціальних груп (у тому числі і через фактичну поведінку) до діючої і 

бажаної правової системи [70, с. 64]. 

Систематизувавши та проаналізувавши позиції дослідників, можна 

дійти висновку, що внутрішнє переконання - елемент розумової 

діяльності з дослідження та оцінки доказів, сформоване під час розгляду 

кримінальної справи по суті уявлення судді про те, як слід вирішити 

спір. Суттєва різниця у внутрішньому переконанні судді та запасного 

полягає в тому, що внутрішнє переконання запасного судді ніяким 

чином не може бути матеріалізоване у кримінальному провадженні 

допоки він не замінить за наявності підстав основного суддю.  

У випадку заміни судді, запасний суддя, з огляду на норму ч. 1 

ст. 320 КПК України, зобов’язаний перебувати в залі судового засідання 

протягом судового розгляду, внаслідок чого він особисто сприймає 

показання, речі та документи, які досліджуються судом [130]. Як 

зазначає А.Г. Шиян, тільки за таких умов можна забезпечити належне 

сприйняття запасним суддею досліджуваних обставин, дотримання і 

виконання однієї із засад кримінального провадження про 

«безпосередність дослідження показань, речей і документів», 

передбаченої п. 16 ч. 1 ст. 7 КПК України [339, с. 483]. 

Безперечним позитивом наділення запасного судді відповідними 

правомочностями після заміни основного судді полягає у тому, що він 

може без зволікань продовжити судовий розгляд кримінальної справи по 

суті, що власне й визначає основне призначення запасного судді у 

кримінальному процесі. У такому разі із впевненістю можна буде 

сказати, що запасний суддя, який змінив основного, здійснивши всі 



175 

необхідні процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне та й 

неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження 

(практична складова), керуючись законом, за своїм внутрішнім 

переконанням, оцінив кожний доказ з точки зору належності, 

допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки 

зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного 

процесуального рішення під час їх оцінки в нарадчій кімнаті (логічна 

складова). Така оцінка доказів здійснюється виключно в нарадчій 

кімнаті та матеріалізується у висновках, покладених в основу вироку 

щодо оцінки доказів на предмет належності, допустимості, 

достовірності, а сукупності зібраних доказів – достатності та 

взаємозв’язку [282, с. 146]. Вирішуючи питання, відповіді на які мають 

бути у вироку, запасний суддя, який набув статусу основного у порядку, 

визначеному ст. 320 КПК України, повинен здійснити оцінку доказів, 

досліджених під час судового розгляду. 

Так чи інакше, лише основний склад суду може винести рішення 

про винуватість особи на основі належних, допустимих, достовірних та 

достатніх у їх взаємозв’язку доказах (ст. ст. 94, 370 КПК). Виключно суд 

залишається відповідальним за вирішення питань, передбачених ст. 368 

КПК [130]. Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на 

припущеннях, він ухвалюється лише за умови, якщо в ході судового 

засідання винуватість підсудного у вчиненні кримінального 

правопорушення доведена [80, с. 64]. 

Таким чином, до суб’єктів оцінки доказів запасного суддю можна 

віднести лише у разі заміни ним основного судді. Його внутрішнє 

переконання має спиратися на сприйняті обставини кримінального 

провадження як у статусі запасного судді, так і статусі основного (у разі 

заміни ним основного). Таке внутрішнє переконання може реалізуватись 

у прийнятті відповідних процесуальних рішень виключно з набуттям 

запасним суддею статусу основного судді на підставі оцінки як кожного 
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доказу окремо, так і всіх доказів у їхній сукупності та взаємозв’язку, з 

позиції їх належності, допустимості, достатності й достовірності.  

Отже, доходимо висновку, що безпосереднє сприйняття 

досліджуваних у судовому засіданні обставин кримінального 

провадження дає можливість без зволікань продовжити судовий розгляд 

у разі заміни запасним суддею основного та, за наявності обставин, 

з’ясування яких потребує повторного проведення процесуальних дій - 

ініціювати їх проведення. На підставі цього суд (основний його склад) у 

нарадчій кімнаті робить висновки про винуватість / невинуватість особи, 

покладені в основу вироку на основі належних, допустимих, достовірних 

та достатніх у їх взаємозв’язку доказах. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. До моменту заміни основного судді запасний суддя здійснює 

пізнавальну діяльність «для себе», а його повноваження повинні 

обмежуватись уточнюючими запитаннями особам, які допитуються 

судом, та уточненням обставин при дослідженні письмових та речових 

доказів. Момент припинення повноважень запасного судді слід 

пов’язувати з моментом заміни ним основного судді, що є підставою для 

активної участі судді, який перебував у статусі запасного, у здійсненні 

правосуддя (судовий розгляд та вирішення кримінального провадження).  

2. З огляду на те, що запасний суддя є представником судової 

влади, необхідним є визначення місця його перебування у залі судового 

засідання – поруч з основним складом суду (навпроти запасного судді 

має бути табличка з надписом «Запасний суддя») та вимог щодо 

зовнішнього вигляду – мантії та нагрудного знаку. 

3. У випадку заміни запасним суддею основного, виключне право 

щодо вирішення питання про необхідність проведення додаткових чи 
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повторних процесуальних дій, які вже здійснювались під час судового 

розгляду до заміни судді, має належати не сторонам кримінального 

провадження, а заміненому судді. Лише замінений суддя вправі 

визначити чи є необхідність у проведенні додаткових чи повторних 

процесуальних дій, після чого судовий розгляд продовжується.  

4. Кримінальним процесуальним законом не передбачено 

можливість заміни запасного іншим суддею у разі виникнення обставин, 

які унеможливлюють його подальшу участь у кримінальному 

провадженні. Необхідним є наділення правом новопризначеного судді, 

який замінив запасного, ознайомитись з ходом судового провадження та 

матеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні 

суду. У зв’язку з цим слід доповнити КПК окремою статтею 320-1 

«Заміна запасного судді». 

5. Відсутність запасного судді на одному із засідань не може бути 

визнана підставою для скасування судового рішення у разі, якщо він не 

замінив основного суддю. Натомість, відсутність запасного судді на 

одному із судових засідань, яке відбулося, коли запасний суддя в 

подальшому замінив основного, є порушенням засади безпосередності 

дослідження показань, речей і документів та свідчить про істотне 

порушення норм кримінального процесуального закону, що є підставою 

скасування судового рішення за результатами розгляду кримінального 

провадження. 

6. Незважаючи на переважаючий характер опосередкованого 

пізнання, запасний суддя має здійснювати й безпосереднє пізнання, яке 

може полягати у постановці з дозволу головуючого уточнюючих 

запитань особам, які допитуються судом, в уточненні обставин при 

дослідженні письмових та речових доказів. Безпосереднє сприйняття 

досліджуваних у судовому засіданні обставин кримінального 

провадження дає можливість без зволікань продовжити судовий розгляд 

у разі заміни запасним суддею основного та, за наявності обставин, 
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з’ясування яких потребує повторного проведення процесуальних дій - 

ініціювати їх проведення. 

7. До суб’єктів оцінки доказів запасного суддю можна віднести 

лише у разі заміни ним основного судді. Внутрішнє переконання судді 

має спиратися на сприйняті обставини кримінального провадження як у 

статусі запасного судді, так і статусі основного (у разі заміни ним 

основного). Таке внутрішнє переконання може реалізуватись у 

прийнятті відповідних процесуальних рішень виключно з набуттям 

запасним суддею статусу основного судді на підставі оцінки як кожного 

доказу окремо, так і всіх доказів у їхній сукупності та взаємозв’язку, з 

позиції їх належності, допустимості, достатності й достовірності.  
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації вирішено наукове завдання щодо 

розробки та обґрунтування положень теоретичного та практичного 

характеру, що розкривають сутність процесуального статусу запасного 

судді у судовому провадженні України, правову регламентацію його 

повноважень та відповідають вимогам наукової новизни, зокрема:  

1. Сучасний стан дослідження процесуального статусу запасного 

судді у кримінальному провадженні України характеризуються 

відсутністю у вітчизняній науці кримінального процесу комплексних 

наукових монографічних досліджень, підготовлених в умовах дії 

чинного КПК України. Виявлено нечисленні спроби на рівні окремих 

публікацій наукового осмислення питань, пов’язаних із особливостями 

правового статусу запасного судді у кримінальному провадженні, 

гарантіями та змістом повноважень запасного судді, підставами, 

процесуальним порядком та наслідками його призначення у 

кримінальному провадженні.  

Основу методології дослідження процесуального статусу 

запасного судді у судовому провадженні складає застосування широкого 

спектру загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання, що 

дало змогу істотно підвищити верифікованість, достовірність і 

результативність отримання даних, з’ясувати місце і роль запасного 

судді у системі кримінального судочинства. Основна частина 

дослідження була здійснена за допомогою синергетичного, історико -

правового, системно-структурного, порівняльно-правового, формально-

догматичного, герменевтичного та соціологічного методів. 

2. Аналіз законодавства зарубіжних країн щодо участі запасного 

судді у судовому провадженні спонукав до висновку, що правова 

регламентація діяльності запасного судді, хоча й не деталізована, проте 

визначена в окремих країнах із романо-германським типом правової 
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системи. Взято до уваги окремі законодавчі положення досліджуваного 

інституту країн пострадянського простору (Республік Казахстан, Грузія, 

Азербайджан та Молдова) щодо визначення виключної можливості 

основного судді, який до того перебував у статусі запасного, ініціювати 

повторне проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні.  

Визначено міжнародні стандарти здійснення кримінального 

судочинства за участю запасного судді: право на справедливий суд у 

кримінальному провадженні; розумні строки; незмінність складу суду; 

безсторонність суду; безпосередність дослідження показань, речей і 

документів; оцінка доказів. Суб’єктами їх застосування є  основний 

суддя (колегія суддів) та призначений у кримінальному провадженні 

запасний суддя. 

3. Зміст повноважень запасного судді у судовому процесі України 

складає комплекс передбачених законом його прав та обов’язків, 

виникнення яких зумовлено конкретним юридичним фактом – 

призначенням запасного судді у кримінальному провадженні; такі 

повноваження суддя реалізує лише на період виконання функцій 

запасного судді. До прав запасного судді слід віднести: заперечувати з 

приводу заявленого щодо нього відводу; з дозволу головуючого: 

ставити уточнюючі запитання особам, які допитуються судом; 

уточнити обставин при дослідженні письмових та речових доказів. До 

обов’язків запасного судді, віднесено: додержуватись порядку в 

судовому засіданні і виконувати розпорядження головуючого;  не 

відлучатися із залу судового засідання під час судового розгляду; 

заявляти самовідвід у випадку наявності підстав для відводу.  

4. Право на участь запасного судді у кримінальному провадженні 

обумовлене наявністю фактичних і правових (юридичних) підстав. 

Фактичні підстави передбачають існування даних, що свідчать про 

тривалість судового розгляду:  складність кримінального провадження, 

кількість його учасників, можлива втрата повноважень суддею (тяжка 
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хвороба; досягнення пенсійного віку; перехід на роботу в інші органи 

влади; обрання на виборні посади тощо). Правовою підставою 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні є відповідна 

ухвала суду.  

Процесуальний порядок призначення запасного судді в 

кримінальному провадженні залежить від етапів, на яких вирішується 

питання призначення запасного судді: 1) при призначенні підготовчого 

судового засідання - виключно головуючим; 2) при проведенні 

підготовчого судового засідання - за ініціативи визначених КПК 

учасників підготовчого судового засідання; 3)  при вирішенні питань, 

пов’язаних з підготовкою до судового розгляду  - за ініціативи 

визначених КПК учасників судового розгляду.  

5. Кримінальними процесуальними гарантіями повноважень 

запасного судді у судовому провадженні є регламентовані кримінальним 

процесуальним законодавством умови його діяльності, які слугують 

успішному здійсненню правосуддя. Вони є складовою процесуального 

статусу запасного судді, спрямовані на реалізацію повноважень 

запасного судді, а також на реалізацію прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження.  

Кримінальні процесуальні гарантії повноважень запасного судді у 

судовому провадженні поділяються на загальні та специфічні. До 

загальних гарантій повноважень запасного судді, які властиві 

повноваженням усіх суддів, слід віднести незалежність та 

недоторканність суддів, особливий порядок його призначення, обрання, 

притягнення до відповідальності та звільнення , недоторканність та 

імунітет судді та ін. Специфічною гарантією повноважень запасного 

судді є передбачена законом процедура його діяльності у здійсненні 

правосуддя, яка характеризується особливим порядком участі у 

дослідженні обставин кримінального провадження та у оцінці доказів.  

6. Прийняття рішення про призначення запасного судді у 
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кримінальному провадженні у порядку ст. 320 КПК України, зумовлює 

настання відповідних правових наслідків як для кримінального 

провадження, так і для його учасників. Такими наслідками є:  

необхідність визначення його місця перебування у залі судового 

засідання – поруч з основним складом суду з означенням такого місця, 

та вимог щодо зовнішнього вигляду – мантії та нагрудного знаку; 

виключне право проведення додаткових чи повторних слідчих 

(розшукових) дій судді, який до заміни ним основного судді перебував 

у статусі запасного. Наслідком відсутності запасного судді на одному із 

засідань, коли запасний суддя в подальшому замінив основного, є 

скасування судового рішення. Наслідком неможливості запасного судді 

брати подальшу участь у кримінальному провадженні повинно стати 

передбачення у КПК України можливості його заміни.  

7. Особливості дослідження обставин кримінального провадження 

та їх оцінка запасним суддею окреслюються межами активності 

запасного судді та основного судді, який перебував до того у статусі 

запасного. Незважаючи на переважаючий характер опосередкованого 

пізнання, запасний суддя має здійснювати й безпосереднє пізнання, яке 

може полягати у постановці з дозволу головуючого уточнюючих 

запитань особам, які допитані судом, в уточненні обставин при 

дослідженні письмових та речових доказів. Безпосереднє сприйняття 

досліджуваних у судовому засіданні обставин кримінального 

провадження дає можливість без зволікань продовжити судовий 

розгляд у разі заміни запасним суддею основного До суб’єктів оцінки 

доказів запасного суддю можна віднести лише у разі заміни ним 

основного судді, а його внутрішнє переконання має спиратися на 

сприйняті обставини кримінального провадження як у статусі 

запасного судді, так і статусі основного (у разі заміни ним основного).  

8. Обґрунтовано внесення змін і доповнень до КПК України, а 

саме: 
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– доповнити ст. 3 п. 23-1 у такій редакції: «запасний суддя – 

суддя, який займає штатну суддівську посаду в суді відповідної 

інстанції, призначається за ухвалою суду у кримінальному 

провадженні, для проведення якого потрібен значний час, і перебуває в 

залі судового засідання протягом судового  розгляду»; 

– п. 3 ч. 2 ст. 315 доповнити: «У разі задоволення клопотання про 

призначення запасного судді під час проведення підготовчого судового 

засідання, суд відкладає проведення підготовчого засідання не менші 

ніж на три дні для визначення запасного судді»; 

– ст. 320 викласти під назвою: «Призначення запасного судді» у 

такій редакції: «1. У кримінальному провадженні, для проведення якого 

потрібен значний час, призначається запасний суддя, який перебуває в 

залі судового засідання протягом судового розгляду. Суд приймає 

рішення про призначення запасного судді при призначенні 

підготовчого судового засідання, а також при проведенні підготовчого 

судового засідання - за ініціативи визначених КПК України учасників 

підготовчого судового засідання, при вирішенні  питань, пов’язаних з 

підготовкою до судового розгляду, - за ініціативи визначених КПК 

України учасників судового розгляду. Про призначення слідчого судді 

зазначається в ухвалі, а про його заміну робиться відмітка в журналі 

судового засідання. 2. Запасний суддя набуває процесуальних прав 

щодо розгляду кримінального провадження після його заміни. Якщо під 

час судового засідання суддю замінює запасний суддя, судовий розгляд 

у такому разі закінчує суд у новому складі. 3. Суддя, який до заміни 

ним основного судді перебував у статусі запасного, може ініціювати 

проведення судом додаткових чи повторних процесуальних дій»;  

– ст. 320-1 «Запасний суддя» у такій редакції: «1. Запасний суддя 

має право заперечувати з приводу заявленого щодо нього відводу; 

ставити уточнюючі запитання особам, які допитуються судом з дозволу 

головуючого; уточнювати обставини кримінального провадження при 
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дослідженні документів та речових доказів. 2. Запасний суддя 

зобов’язаний додержуватись порядку в судовому засіданні і виконувати 

розпорядження головуючого; не відлучатися із залу судового засідання 

під час судового розгляду; заявляти самовідвід у випадку наявності 

підстав для відводу»; 

– ст. 320-2 «Заміна запасного судді» у такій редакції: «У разі якщо 

запасний суддя позбавлений можливості брати участь у судовому 

засіданні, він має бути замінений іншим суддею, який визначається у 

порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. 

Новопризначений суддя, який замінив запасного, має право 

ознайомитися з ходом судового провадження  та матеріалами 

кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду».  

 

 

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_35/
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

РЕЗУЛЬТАТИ 

статистичної обробки анкет для опитування суддів, прокурорів та 

адвокатів з метою з’ясування ставлення до процесуального статусу 

запасного судді у судовому провадженні України 

 
При проведенні даного дисертаційного дослідження за анкетою було 

опитано 218 осіб (82 суддів, 73 прокурорів, 63 адвокати), з метою з’ясування 

ставлення до проблеми регламентації процесуального статусу запасного судді у 

судовому провадженні України, та його місця в кримінальному провадженні 

України.  

 

1. Вкажіть, будь ласка, Вашу професійну належність: 

а) суддя (слідчий суддя)               82; 

б) прокурор                 73; 

в) адвокат                 63. 

 

2. Як Ви вважаєте, визначені КПК України кримінальні процесуальні 

гарантії особи на справедливий судовий розгляд відповідають змагальним 

засадам кримінального провадження й потребам правозастосовної 

практики? 
а) так             38 %; 

б) ні             30 %; 

в) вагаюсь відповісти          32 %. 

 

3. Як Ви вважаєте, чи виникають на практиці проблеми, пов’язані з 

ефективним здійсненням судового розгляду у кримінальних провадженнях, 

що вимагають тривалого часу для його розгляду? 
а) так             81 %; 

б) ні             16 %; 

в) вагаюсь відповісти            3 %. 

 

4. Як Ви вважаєте, чи спроможні на сьогодні суди ефективно 

здійснювати судовий розгляд у кримінальних провадженнях, що 

вимагають тривалого часу для його розгляду?  
а) так             17 %; 

б) ні             74 %; 

в) вагаюсь відповісти            9 %. 

 

5. Як Ви вважаєте, чи відповідає змагальним засадам кримінального 

провадження у досудовому розслідуванні та потребам правозастосовної 

практики, передбачений кримінальним процесуальним законодавством 

України механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

запасного судді? 

а) так             22 %; 
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б) ні             72 %; 

в) вагаюсь відповісти            6 %. 

 

6. Яким чином позначається на практичній діяльності відсутність у 

КПК поняття «запасний суддя», як суб’єкта кримінального провадження у 

кримінальному процесуальному законодавстві України? 

а) ускладнює розуміння процедури залучення запасного судді до участі в 

кримінальному провадженні                    69 %; 

б) ніяк не позначається, включення такого поняття  

до КПК не потрібне                      

22 %; 

в) вагаюсь відповісти            9 %. 

 

7. Чи виникають складнощі пов’язані із нечіткою законодавчою 

регламентацією процесуального порядку призначення запасного судді та 

його повноважень? 
а) так             83 %; 

б) ні             17 %; 

в) вагаюсь відповісти            0 %. 

 

8. Як Ви вважаєте, чи варто визначити законодавчо, які підстави є 

достатніми для призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні? 
а) так             23 %; 

б) ні, такі питання повинні вирішуватись залежно від обставин 

конкретного кримінального провадження       

   67 %; 

в) вагаюсь відповісти          10 %. 

 

9. Як Ви вважаєте, чи виникають на практиці проблеми, пов’язані з 

реалізацією кримінальних процесуальних гарантій особи на справедливий 

судовий розгляд у зв’язку із заміною судді у кримінальному провадженні? 
а) так             53 %; 

б) ні             33 %; 

в) вагаюсь відповісти          14 %. 

 

10. Як Ви вважаєте, чи варто, характеризуючи кримінальні 

процесуальні гарантії повноважень запасного судді у кримінальному 

провадженні, обмежуватись лише характеристикою їх повноважень? 

а) так             23 %; 

б) ні             70 %; 

в) вагаюсь відповісти            7 %. 

 

11. Чи різняться гарантії повноважень запасного судді до заміни та 

після заміни основного судді? 
а) так             82 %; 
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б) ні, вони є ідентичними         12 %; 

в) вагаюсь відповісти            6 %. 

 

12. На Вашу думку, ким має вирішуватись питання про призначення 

запасного судді на стадії підготовчого судового провадження у разі 

колегіального розгляду справи? 

а) головуючим           12 %; 

б) колегією суддів           86 %; 

г) вагаюсь відповісти            2 %; 

д) Ваш варіант             0 %. 

 

13. На Вашу думку, на якому етапі кримінального провадження має 

бути призначений запасний суддя? 

а) при призначенні підготовчого судового засідання       6 %; 

б) під час проведення підготовчого судового засідання       7 %; 

в) при вирішенні питань, пов’язаних з підготовкою до судового 

розгляду        3 %; 

г) така необхідність може виникнути на будь якій судовій стадії 

кримінального процесу        2 %; 

д) така необхідність може виникнути на будь якій судовій стадії 

кримінального процесу, але до початку судового розгляду     82 %. 

 

14. За яких умов, на Вашу думку, необхідне проведення нового 

судового розгляду у випадку заміни судді (допускається декілька варіантів 

відповідей)? 

а) сторони кримінального провадження наполягають на новому 

проведенні слідчих (розшукових) дій, які вже було здійснено 

судом до заміни судді                      

19 %; 

б) запасний суддя, який вступив у справу, наполягає 

на новому проведенні слідчих (розшукових) дій, які 

вже було здійснено судом до заміни судді                            73 %; 

в) будь-хто з колегії суддів наполягає на новому проведенні слідчих 

(розшукових) дій, які вже було здійснено судом до заміни судді    22 %; 

г) вагаюсь відповісти            0 %; 

д) Ваш варіант             0 %. 

 

15. Чи є запасний суддя суб’єктом, якому може бути заявлено відвід? 
а) так             87 %; 

б) ні               9 %; 

в) вагаюсь відповісти            4 %. 

 

16. Висловіть свою позицію щодо надання можливості судді, який 

замінив запасного, ознайомитися з матеріалами кримінального 

провадження? 

а) так, у всіх випадках          85 %; 
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б) так, у разі, якщо він виявить таку ініціативу        4 %; 

в) так, у разі, якщо на цьому наполягатиме склад суду       6 %; 

в) так, у разі, якщо на цьому наполягатимуть сторони кримінального 

провадження              5 %; 

17. Дайте оцінку сучасного стану можливостей впливати на хід 

дослідження обставин кримінального провадження? 

а) потребує покращення                    64 %; 

б) на належному рівні          32 %; 

в) вагаюсь відповісти            4 %. 

 

18. Чи має право запасний суддя брати участь у оцінці доказів у 

кримінальному провадженні? 
а) так             10 %; 

б) лише у разі заміни ним основного судді       73 %; 

в) за погодженням з усім складом суддів       11 %; 

г) ні               6 %; 

д) вагаюсь відповісти            0 %. 

 

19. Чи слід вважати порушенням засади безпосередності дослідження 

показань, речей і документів, відсутність запасного судді на одному із 

засідань, коли запасний суддя в подальшому замінив основного? 
а) так             61 %; 

б) ні             28 %; 

в) вагаюсь відповісти          11 %. 

 

20. Висловіть свою позицію щодо необхідності визначення місця 

запасного судді у залі судового засідання? 
а) так, неподалік від основного складу суду      78 %; 

б) за погодженням з головуючим (колегією суддів)       4 %; 

в) за узгодженням з учасниками судового розгляду       5 %; 

г) це не має принципового значення        13 %; 

д) вагаюсь відповісти            0 %. 

 

21. Висловіть свою точку зору щодо зовнішнього вигляду запасного 

судді у залі судового засідання запасного судді у залі судового засідання? 
а) виключно у суддівській мантії та з нагрудним знаком     81 %; 

б) за погодженням з головуючим (колегією суддів)       2 %; 

в) за узгодженням з учасниками судового розгляду       7 %; 

г) це не має принципового значення        11 %; 

д) вагаюсь відповісти            0 %. 

 

22. Чи варто передбачити у ст. 320 КПК України права запасного 

судді у вигляді (допускається декілька варіантів відповідей): 

а) постановки з дозволу головуючого уточнюючих запитань особам, які 

допитані судом            75 %; 

б) у зверненні уваги суду на окремі факти при дослідженні  
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речових доказів в) ні          77 %; 

г) інше            11 %; 

д) вагаюсь відповісти            5 %. 
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Додаток Б 

Як Ви вважаєте, чи виникають на практиці проблеми, пов’язані з ефективним 

здійсненням судового розгляду у кримінальних провадженнях, що вимагають 

тривалого часу для його розгляду? 

 
 

Як Ви вважаєте, чи виникають на практиці проблеми, пов’язані з реалізацією 

кримінальних процесуальних гарантій особи на справедливий судовий розгляд у 

зв’язку із заміною судді у кримінальному провадженні? 

 



226 
 

Чи різняться гарантії повноважень запасного судді до заміни та після заміни 

основного судді? 

 
 

Як Ви вважаєте, чи варто визначити законодавчо, які підстави є достатніми для 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні? 
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На Вашу думку, на якому етапі кримінального провадження має бути 

призначений запасний суддя? 

 
 

На Вашу думку, ким має вирішуватись питання про призначення запасного 

судді на стадії підготовчого судового засідання у разі колегіального розгляду справи? 
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Чи є запасний суддя суб’єктом, якому може бути заявлено відвід? 

 
 

 

Дайте оцінку сучасного стану можливостей запасного судді впливати на хід 

дослідження обставин кримінального провадження? 
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Чи варто передбачити у ст. 320 КПК України права запасного судді у вигляді 

(допускається декілька варіантів відповідей): 

 
 

За яких умов, на Вашу думку, можливе проведення нового судового розгляду у 

випадку заміни судді (допускається декілька варіантів відповідей)? 
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Висловіть свою позицію щодо необхідності визначення місця запасного судді у 

залі судового засідання? 

 
 

Чи має право запасний суддя приймати участь у оцінці доказів у 

кримінальному провадженні? 
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Висловіть свою точку зору щодо зовнішнього вигляду запасного судді у залі 

судового засідання запасного судді у залі судового засідання? 

 

 

Висловіть свою позицію щодо надання можливості судді, який замінив 

запасного, ознайомитися з матеріалами кримінального провадження? 
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Чи слід вважати порушенням засади безпосередності дослідження показань, 

речей і документів, відсутність запасного судді на одному із засідань, коли запасний 

суддя в подальшому замінив основного? 
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Додаток В 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо удосконалення правового 

статусу запасного судді у судовому провадженні України)» 

 

Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта 

Стаття 3. Визначення основних 

термінів Кодексу 

1. Терміни, що їх вжито в цьому 

Кодексі, якщо немає окремих вказівок, 

мають таке значення: … 

Стаття 3. Визначення основних 

термінів Кодексу 

1. Терміни, що їх вжито в цьому 

Кодексі, якщо немає окремих вказівок, 

мають таке значення: … 

23-1) запасний суддя – суддя, який 

займає штатну суддівську посаду в суді 

відповідної інстанції, призначається за 

ухвалою суду у кримінальному 

провадженні, для проведення якого 

потрібен значний час, і перебуває в залі 

судового засідання протягом судового 

розгляду. 

Стаття 315. Вирішення питань, 

пов’язаних із підготовкою до 

судового розгляду 

1. Якщо під час підготовчого судового 

засідання не будуть встановлені підстави 

для прийняття рішень, передбачених 

пунктами 1-4 частини третьої 

статті 314 цього Кодексу, суд проводить 

підготовку до судового розгляду. 

2. З метою підготовки до судового 

розгляду суд: 

1) визначає дату та місце проведення 

судового розгляду; 

2) з’ясовує, у відкритому чи закритому 

судовому засіданні необхідно здійснювати 

судовий розгляд; 

3) з’ясовує питання про склад осіб, які 

братимуть участь у судовому розгляді; 

4) розглядає клопотання учасників 

судового провадження про: здійснення 

судового виклику певних осіб до суду для 

допиту; витребування певних речей чи 

документів; 

5) вчиняє інші дії, необхідні для 

Стаття 315. Вирішення питань, 

пов’язаних із підготовкою до судового 

розгляду 

1. Якщо під час підготовчого судового 

засідання не будуть встановлені підстави 

для прийняття рішень, передбачених 

пунктами 1-4 частини третьої 

статті 314 цього Кодексу, суд проводить 

підготовку до судового розгляду. 

2. З метою підготовки до судового розгляду 

суд: 

1) визначає дату та місце проведення 

судового розгляду; 

2) з’ясовує, у відкритому чи закритому 

судовому засіданні необхідно здійснювати 

судовий розгляд; 

3) з’ясовує питання про склад осіб, які 

братимуть участь у судовому розгляді. У 
разі, коли клопотання про призначення 

запасного судді під час проведення 

підготовчого судового засідання 

підлягає задоволенню, суд відкладає 

проведення підготовчого засідання не 

менші ніж на три дні для визначення 
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підготовки до судового розгляду. 

3. Під час підготовчого судового засідання 

суд за клопотанням учасників судового 

провадження має право обрати, змінити 

чи скасувати заходи забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі 

запобіжний захід, обраний щодо 

обвинуваченого. При розгляді таких 

клопотань суд додержується правил, 

передбачених розділом II цього Кодексу. 

За відсутності зазначених клопотань 

сторін кримінального провадження 

застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, обраних під 

час досудового розслідування, вважається 

продовженим. 

 

запасного судді. У разі відмови у 

задоволенні клопотання про 

призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні суд 

виносить відповідну ухвалу; 

4) розглядає клопотання учасників 

судового провадження про: здійснення 

судового виклику певних осіб до суду для 

допиту; витребування певних речей чи 

документів; 

5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки 

до судового розгляду. 

3. Під час підготовчого судового засідання 

суд за клопотанням учасників судового 

провадження має право обрати, змінити чи 

скасувати заходи забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі 

запобіжний захід, обраний щодо 

обвинуваченого. При розгляді таких 

клопотань суд додержується правил, 

передбачених розділом II цього Кодексу. За 

відсутності зазначених клопотань сторін 

кримінального провадження застосування 

заходів забезпечення кримінального 

провадження, обраних під час досудового 

розслідування, вважається продовженим. 

320. Запасний суддя 
1. У кримінальному провадженні, для 

проведення якого потрібен значний час, 

повинен бути призначений запасний 

суддя, який перебуває в залі судового 

засідання протягом судового розгляду. 

Рішення про необхідність призначення 

запасного судді приймає суд, що 

здійснюватиме судове провадження, 

одночасно з призначенням 

підготовчого судового засідання. Про 

призначення запасного судді робиться 

відмітка в журналі судового засідання. 

2. Якщо під час судового засідання 

суддю замінює запасний суддя, 

судовий розгляд продовжується. 

Судовий розгляд у такому разі закінчує 

суд у новому складі. 

320. Призначення запасного судді 

1. У кримінальному провадженні, для 

проведення якого потрібен значний час, 

призначається запасний суддя, який 

перебуває в залі судового засідання 

протягом судового розгляду. Суд 

приймає рішення про призначення 

запасного судді при призначенні 

підготовчого судового засідання, а 

також при проведенні підготовчого 

судового засідання - за ініціативи 

визначених КПК України учасників 

підготовчого судового засідання, при 

вирішенні питань, пов’язаних з 

підготовкою до судового розгляду, - за 

ініціативи визначених КПК України 

учасників судового розгляду. Про 

призначення слідчого судді зазначається 

в ухвалі, а про його заміну робиться 

відмітка в журналі судового засідання. 

2. Запасний суддя набуває 

процесуальних прав щодо розгляду 
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кримінального провадження після його 

заміни. Якщо під час судового засідання 

суддю замінює запасний суддя, судовий 

розгляд у такому разі закінчує суд у 

новому складі. 

3. Суддя, який до заміни ним основного 

судді перебував у статусі запасного, 

може ініціювати проведення судом 

додаткових чи повторних процесуальних 

дій. 

 Стаття 320-1. Запасний суддя 

1. Запасний суддя має право: 

заперечувати з приводу заявленого щодо 

нього відводу; 

ставити уточнюючі запитання особам, 

які допитуються судом з дозволу 

головуючого;  

уточнювати обставини кримінального 

провадження при дослідженні 

письмових та речових доказів; 

2. Запасний суддя зобов’язаний: 

додержуватись порядку в судовому 

засіданні і виконувати розпорядження 

головуючого;  

не відлучатися із залу судового 

засідання під час судового розгляду; 

заявляти самовідвід у випадку наявності 

підстав для відводу. 

 Стаття 320-2. Заміна запасного судді 

1. У разі якщо запасний суддя 

позбавлений можливості брати участь 

у судовому засіданні, він має бути 

замінений іншим суддею, який 

визначається у порядку, встановленому 

частиною третьою статті 35 цього 

Кодексу. Новопризначений суддя, який 

замінив запасного, має право 

ознайомитися з ходом судового 

провадження та матеріалами 

кримінального провадження, наявними в 

розпорядженні суду. 

Оксюта Т.Г. 

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_35/
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Додаток Д 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

1. Оксюта Т. Г. Визначення достатніх підстав для призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні. Боротьба з організованою 

злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 171–176. 

2. Оксюта Т. Г. Правовий статус запасного судді у кримінальному 
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Вип. 2. Т. 3. С. 201–209. 

3. Оксюта Т. Г. Межі активності запасного судді у дослідженні доказів. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 

2016. Вип. 41. Т. 3. С. 84–89. 
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Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

6. Оксюта Т. Г. Залучення запасного судді до судового кримінального 
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7. Оксюта Т. Г. Окремі питання залучення запасного судді до участі в 
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