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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, 

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 
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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). 

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, 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); 
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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. 

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 
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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; 

– 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 

України у частині передбачення можливості проведення повторно окремих 

процесуальних дій лише на вимогу заміненого судді. 
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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-

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної теми та окреслено 

ступінь її розробленості, висвітлено зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

наведено дані про їх апробацію і публікацію результатів. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження 

процесуального статусу запасного судді у судовому провадженні» 
складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сучасний стан і методологічні засади наукового 

дослідження процесуального статусу запасного судді у судовому провадженні 

України» з’ясовано фактичний стан наявних наукових досліджень з означеної 

проблематики. 

Зроблено висновок, що наукове осмислення особливостей процесуального 

статусу запасного судді у кримінальному провадженні, гарантій та змісту 

повноважень запасного судді, підстав, процесуального порядку та наслідків 

його призначення у судовому провадженні обмежується лише окремими 

публікаціями. У огляду на це наголошено на необхідності теоретико-

прикладного комплексного дослідження проблем процесуального статусу 

запасного судді. 

Встановлено, що методологію дослідження процесуального статусу 

запасного судді складає комплексне поєднання філософських і 

загальнонаукових методів (діалектичний метод пізнання, аналізу та синтезу, 

індукція та дедукція, абстрагування, спостереження), що спрямовані на 

розкриття специфіки означеного інституту. Основну частину дослідження було 

здійснено за допомогою синергетичного, історико-правового, системно-

структурного, порівняльно-правового, формально-догматичного, 

герменевтичного та соціологічного методів. 

У підрозділі 1.2 «Зарубіжний досвід і міжнародні стандарти здійснення 

кримінального судочинства за участю запасного судді» наведено порівняння 

норм кримінального процесуального законодавства України з відповідними 

положеннями країн англо-американської та романо-германської правових 

систем, а також країн колишнього СРСР з питань реалізації повноважень 

запасного судді. Проведено аналіз основних міжнародних стандартів 

здійснення кримінального судочинства у провадженні, для проведення якого 

потрібен значний час. 

Порівняльний аналіз законодавства країн англо-американської та романо-

германської правових систем в частині регламентації інституту запасного судді 

свідчить про наявність у кримінальному процесуальному законодавстві 

прогалин, які стосуються відсутності легального визначення поняття «запасний 

суддя»; невизначеність умов повторного проведення процесуальних дій у 

кримінальному провадженні у випадку заміни судді; відсутність норм, які 
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визначають межі активності запасного судді у дослідженні обставин 

кримінального провадження під час судового розгляду. 

Констатовано наявність у законодавстві окремих країн колишнього СРСР 

(Республік Казахстан, Грузія, Азербайджан та Молдова) норм, якими визначені 

повноваження судді, який до того перебував у статусі запасного, ініціювати 

проведення процесуальних дій у кримінальній справі. Зазначено, що положення 

законодавство цих країн може бути враховане 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. 

Вказано на те, що 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. 

Досліджено 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. 

З’ясовано, що 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. 

Розділ 2 «Повноваження запасного судді та їх реалізація у судовому 

провадженні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Зміст повноважень запасного судді у кримінальному 

процесі» досліджено права та обов’язки запасного судді як представника 

судової влади, призначеного до участі у кримінальному провадженні. 

Наголошено, що відсутність легального визначення поняття запасного 

судді як суб’єкта кримінальних процесуальних відносин, ускладнює розуміння 

процедури його залучення до участі в кримінальному провадженні. 

Обґрунтовано необхідність доповнити ст. 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, і перебуває в залі 

судового засідання протягом судового розгляду».  

Встановлено, що 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). 

На основі системного аналізу положень КПК України зазначено, що 

права, пов’язані зі здійсненням правосуддя, зокрема розглядом кримінального 
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провадження та оцінкою доказів, мають перспективний характер і можуть бути 

реалізовані з набуттям запасним суддею статусу основного. З огляду на це 

обґрунтовано доцільність доповнення ст. 320 КПК України ч. 2, яку викласти в 

наступній редакції: «2. Запасний суддя набуває процесуальних прав щодо 

розгляду кримінального провадження після його заміни». 

Наведено аргументацію наділення запасного судді правом 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. До обов’язків запасного судді 

віднесено: 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. З огляду на це автором запропоновано доповнити КПК України 

окремою ст. 320-1 «Запасний суддя». 

У підрозділі 2.2 «Підстави та процесуальний порядок призначення запасного 

судді у судовому провадженні» здійснено аналіз правових і фактичних підстав для 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні, досліджено 

процедуру залучення запасного судді до участі у ньому. 

Визначено, що 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 акта. 

На основі проведеного аналізу судової практики виокремлено обставини, 

які слід враховувати при вирішенні питання про наявність підстав для 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні. Про можливу 

тривалість кримінального провадження можуть свідчити такі обставини - 

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 ст. 320 КПК України, 

фактичну підставу для призначення запасного судді – значний час для 

проведення кримінального провадження. 

Дослідження процесуального порядку призначення запасного судді 

спонукало до висновку про фактичну відсутність нормативного регулювання 

цієї процедури у КПК України. Зважаючи на це, обґрунтовано необхідність 

регламентації в КПК України процесуального порядку призначення запасного 

судді в кримінальному провадженні залежно від етапів, на яких вирішується це 

питання: 1) при призначенні підготовчого судового засідання – виключно 

головуючим; 2) при проведенні підготовчого судового засідання – за ініціативи 
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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. З огляду на 

це виокремлено особливості процесуального порядку призначення запасного 

судді залежно від зазначених вище етапів. 

Наголошено на тому, що 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. 

У підрозділі 2.3 «Гарантії повноважень запасного судді у кримінальному 

провадженні» з’ясовано сутність і види кримінальних процесуальних гарантій 

повноважень запасного судді в судовому провадженні. 

Визначено, що 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. До загальних гарантій повноважень запасного судді, які властиві 

повноваженням усіх суддів, слід віднести 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 оцінці доказів. 

Встановлено, що повноваженням запасного судді властиві такі ознаки: 

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). 

Наголошено, що 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 і законний представник, цивільний 

позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач і 

його представник, представник юридичної особи). 

Розділ 3 «Правові наслідки призначення запасного судді у судовому 

провадженні» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Наслідки призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні» акцентовано увагу на тому, що прийняття рішення про 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні у порядку ст. 320 
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КПК України зумовлює настання відповідних правових наслідків як для 

кримінального провадження, так і для його учасників. 

Зазначено, що 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 і 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 і вирішення 

кримінального провадження). 

На підставі аналізу КПК України та даних опитування обґрунтовано 

необхідність визначення місця перебування запасного судді у залі судового 

засідання – поруч з основним складом суду (навпроти запасного судді має бути 

табличка з надписом «Запасний суддя») (78 %) та вимог щодо зовнішнього 

вигляду – мантії та нагрудного знаку (81 %). Такі вимоги є обов’язковими з 

огляду на те, що він є представником судової влади. 

Обґрунтовано позицію, 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 не сторонам кримінального 

провадження, а заміненому судді. Доведено, що лише замінений суддя вправі 

визначити чи є необхідність у проведенні додаткових чи повторних 

процесуальних дій, після чого судовий розгляд продовжується. 

Запропоновано передбачити можливість заміни запасного судді іншим 

суддею у разі виникнення обставин, які унеможливлюють його подальшу 

участь у кримінальному провадженні. При цьому вказано на наділення 

новопризначеного судді, який замінив запасного, правом ознайомлення з ходом 

судового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в 

розпорядженні суду (85 % опитаних). З огляду на це запропоновано доповнити 

КПК України окремою ст. 320-2 «Заміна запасного судді». 

На основі аналізу практики здійснення судового розгляду за участю 

запасного судді зроблено висновок, що 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 (61 % опитаних) й свідчить про істотне порушення норм 

кримінального процесуального закону, що є підставою для скасування судового 

рішення за результатами розгляду кримінального провадження. 

У підрозділі 3.2 «Особливості дослідження обставин кримінального 

провадження та їх оцінки запасним суддею» окреслено межі активності у 

діяльності запасного судді та основного судді, який перебував до того у 

статусі запасного, з дослідження обставин кримінального провадження в ході 

судового розгляду. 
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Обґрунтовано, 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 (75 % опитаних), 

уточненні обставин при дослідженні письмових і речових доказів (77 % 

опитаних). 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. 

Наведено аргументи, що до суб’єктів оцінки доказів запасного суддю 

можна віднести лише у разі заміни ним основного судді. На підставі аналізу 

судової практики зроблено висновок, що 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. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки та 

обґрунтування положень теоретичного й практичного характеру, що 

розкривають сутність процесуального статусу запасного судді у судовому 

провадженні України, правову регламентацію його повноважень і відповідають 

вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Сучасний стан дослідження процесуального статусу запасного судді у 

кримінальному провадженні України характеризується 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 з особливостями правового статусу запасного 

судді у кримінальному провадженні, гарантіями та змістом повноважень 

запасного судді, підставами, процесуальним порядком і 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 та роль запасного судді у системі 

кримінального судочинства. Основну частину дослідження було здійснено за 

допомогою синергетичного, історико-правового, системно-структурного, 
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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 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) і 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: заперечення з приводу заявленого щодо нього відводу; з дозволу 

головуючого: постановка уточнюючих запитань особам, які допитуються 

судом; уточнення обставин при дослідженні письмових і речових доказів. До 

обов’язків запасного судді віднесено: 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. 

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 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 України учасників підготовчого судового 

засідання; 3) при вирішенні питань, пов’язаних з підготовкою до судового 
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розгляду, ‒ за ініціативи визначених КПК України 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 і недоторканність суддів, особливий порядок його 

призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення, 

недоторканність й 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 оцінці доказів. 

6. 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. 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 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 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). 
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9. Обґрунтовано внесення змін і доповнень до КПК України, а саме: 

– 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 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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правових і прикладних проблем участі запасного судді у кримінальному 

судочинстві України. Окреслено сучасний стан та методологічні засади 

наукового дослідження статусу запасного судді у кримінальному провадженні 

України; охарактеризовано зарубіжний досвід і міжнародні стандарти 

здійснення кримінального судочинства за участю запасного судді; 

охарактеризовано гарантії повноважень запасного судді, з’ясовано підстави та 

процесуальний порядок його призначення; визначено зміст повноважень 

запасного судді, наслідки його призначення, а також особливості дослідження 
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правовых и прикладных проблем участия запасного судьи в уголовном 

судопроизводстве Украины. Определены современное состояние и 

методологические основы научного исследования статуса запасного судьи в 

уголовном судопроизводстве Украины; исследован зарубежный опыт и 

международные стандарты назначения запасного судьи в уголовном 

судопроизводстве. 

Установлено, что запасной судья – судья, который занимает штатную 

судейскую должность в суде соответствующей инстанции, и назначается по 

решению суда в уголовном судопроизводстве, для проведения которого 

требуется значительное время. Указано, что содержание полномочий запасного 

судьи в уголовном процессе Украины составляет комплекс предусмотренных 

законом его прав и обязанностей, возникновение которых обусловлено 

конкретным юридическим фактом ‒ назначением запасного судьи в уголовном 

судопроизводстве; такие полномочия судья реализует только на период 

выполнения функций запасного судьи. Определены обязанности, а также права 

запасного судьи: отрицать по поводу заявленного ему отвода; с разрешения 

председательствующего задавать уточняющие вопросы лицам, допрошенным 

судом; уточнять обстоятельства при исследовании письменных и вещественных 

доказательств.  

Указано, что право на участие запасного судьи в уголовном 

судопроизводстве обусловлено наличием фактических и правовых 

(юридических) оснований. Фактические основания предусматривают 

существование фактических данных, свидетельствующих о продолжительности 

судебного разбирательства: сложность уголовного судопроизводства, 

количество участников, возможная утрата судьей полномочий (тяжелая 

болезнь, достижение пенсионного возраста, переход на работу в другие органы 

власти; избрание на выборные должности и т. п.). Обосновано, что основанием 

назначения запасного судьи в уголовном судопроизводстве является 

соответствующее постановление суда. Определен процессуальный порядок 

назначения запасного судьи в уголовном производстве в зависимости от этапов, 

на которых решается этот вопрос. 

Доказано, что уголовные процессуальные гарантии полномочий запасного 

судьи в уголовном судопроизводстве являются составной частью 

процессуального статуса запасного судьи. Они направлены на реализацию 

полномочий запасного судьи, а также на реализацию прав, свобод и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства. Помимо общих гарантий 

полномочий запасного судьи, как представителя судебной власти, 

специфической гарантией полномочий запасного судьи является 

предусмотренная законом процедура его деятельности по осуществлению 

правосудия, которая характеризуется особым порядком участия в исследовании 

обстоятельств уголовного дела и в оценке доказательств. 

Принятие решения о назначении запасного судьи в уголовном 

производстве в порядке ст. 320 УПК Украины влечет соответствующие 

правовые последствия как для уголовного производства, так и для его 



18 
 

участников. Указано, что обязательным условием назначения запасного судьи 

является необходимость определения его места пребывания в зале судебного 

заседания – рядом с основным составом суда в специально отведенном месте, и 

требование относительно внешнего вида – мантии и нагрудного знака. 

Отстаивается позиция, что исключительное право проведения 

дополнительных или повторных процессуальных действий должно 

принадлежать не сторонам уголовного дела, а судье, который до замены им 

основного судьи находился в статусе запасного. Доказано, что отсутствие 

запасного судьи на одном из заседаний, когда запасной судья в дальнейшем 

заменил основного, является основанием для отмены судебного решения. 

Обоснована необходимость предусмотреть в УПК Украины возможность 

замены запасного судьи в случае возникновения обстоятельств, которые делают 

невозможным его дальнейшее участие в уголовном судопроизводстве. 

Сделан вывод, что особенности исследования обстоятельств уголовного 

дела и их оценка запасным судьей определяются пределами активности 

запасного судьи и основного судьи, находившегося до этого в статусе 

запасного. Обращено внимание на то, что несмотря на преобладающий 

характер опосредованного познания, запасной судья должен осуществлять и 

непосредственное усвоение, которое может заключаться в постановке с 

разрешения председательствующего уточняющих вопросов лицам, которые 

допрашиваются судом; уточнении обстоятельств при исследовании 

письменных и вещественных доказательств. Непосредственное восприятие 

изучаемых в судебном заседании обстоятельств уголовного производства дает 

возможность незамедлительно продолжить судебное разбирательство в случае 

замены запасным судьей основного. Указано, что к субъектам оценки 

доказательств запасного судью можно отнести лишь в случае замены им 

основного судьи, а его внутреннее убеждение должно опираться на 

воспринятые обстоятельства уголовного дела как в статусе запасного судьи, так 

и статусе основного (в случае замены им основного). 

Ключевые слова: запасной судья, законный состав суда, замена судьи, 

постановление, подготовительное судопроизводство, судебное 

разбирательство. 
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The Thesis is devoted to a comprehensive study of the theoretical, legal and 

applied problems of the participation of a secondary judge in the judicial proceedings 

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

the status of a reserve judge in the criminal proceedings of Ukraine were outlined; the 

foreign experience of appointment of a reserve judge in criminal proceedings has 

been researched; the guarantees of the powers of the reserve judge were 

characterized, the grounds and procedural order of his appointment were clarified; the 

content of the powers of the reserve judge, the consequences of his appointment and 

the particulars of the judge's assessment of the evidence in the criminal proceedings 

were determined. 

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. 
 


