Комітет з питань правоохоронної діяльності
Комітет з питань правової політики

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕГЛАМЕНТ
спільних комітетських слухань на тему:
«Перспективи розвитку, проблематика формування
та функціонування інституту присяжних в Україні»
Дата і час
проведення:

12 лютого 2020 року
15:00 – 18:00

Місце проведення:

Верховна Рада України
(м. Київ, вул. Грушевського, 5, конференц-зал).

Порядок денний:

Актуальні
питання
реалізації
конституційних
засад
безпосередньої участі народу при здійсненні правосуддя;
порівняльний аналіз правової природи, форм і процедур
організації та діяльності судів за участю представників народу
при здійсненні правосуддя залежно від галузі судочинства;
недоліки та проблеми функціонування сучасного інституту
суду присяжних і вироблення рекомендацій щодо їх усунення.
Презентація
та
експертне
обговорення
урядових
законопроектів щодо удосконалення порядку формування
списку присяжних та забезпечення їх участі у здійсненні
правосуддя та альтернативних до них законопроектів.

Доповідачі:

Костін Андрій Євгенович – Голова Комітету Верховної Ради
України з питань правової політики
Банчук Олександр Анатолійович - Заступник Міністра
юстиції України
Власенко Сергій Володимирович – Народний депутат
України
Чебаненко
Олександр
Володимирович
Українського інституту майбутнього, адвокат

-

Експерт

Глущенко Світлана Володимирівна – Радник Голови
Державної судової адміністрації України
Шишкін Віктор Іванович - Суддя Конституційного Суду
України у відставці
Шило Ольга Георгіївна - Головний науковий співробітник
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

Коник Марія Яремівна - Заступник начальника ТУ ДСА в
Львівській області
Девід М. Вон - Керівник Програми USAID «Нове правосуддя»
Петрова Наталія - Заступниця керівника Програми USAID
«Нове правосуддя»
Ющенко Олексій Олегович - Голова Комітету законотворчих
ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної
асоціації адвокатів України
Безбородова Олена Леонідівна Ленінського районного суду м. Харкова

Керівник

апарату

Ющенко Тетяна Василівна – Адвокат
Бауман Юрій Тіберійович - Заступник Голови Комітету з
кримінального права та процесу Національної асоціації
адвокатів України
Чумак Наталія Анатоліївна - Заступник начальника ТУ ДСА
в м. Києві
Матвійчук Олександра В’ячеславівна - Голова ГО «Центр
громадянських свобод»
Шрамко Лариса Валентинівна - Керівник
Богуславського районного суду Київської області

апарату

Коваль Катерина Юріївна – Громадський діяч, експерт
Козлов Олександр Олександрович – Член Ради адвокатів
Одеської області
Доповідь, співдоповідь – 5 хв.
Виступ (в частині обговорення) – до 5 хв.
Обговорення – до 3 хв.
Народні депутати України мають право на виступ у будь-який час за бажанням
Вхід для представників ЗМІ за картками акредитації
Проекти законів та експертні висновки до них доступні за посиланням:

14.00-14.45

Прибуття та реєстрація учасників слухань

15.00 -15.05

Відкриття слухань та вітальне слово
Монастирський Денис Анатолійович- Голова Комітету Верховної
Ради України з питань правоохоронної діяльності
Костін Андрій Євгенович – Голова Комітету Верховної Ради
України з питань правової політики
Доповіді учасників спільних комітетських слухань

15.05 - 15.10

15.10 - 15.15

15.15 - 15.20

Реформування інституту присяжних як безпосередня участь
народу у здійсненні правосуддя
Костін Андрій Євгенович – Голова Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики
Презентація законопроектів щодо удосконалення порядку
формування списку присяжних та забезпечення їх участі у
здійсненні правосуддя (реєстраційні номери 2709, 2710)
Банчук Олександр Анатолійович - Заступник Міністра юстиції
України
Презентація альтернативних законопроектів про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо забезпечення участі
присяжних у здійсненні правосуддя (реєстраційні номери 2709-1,
2710-1)
Власенко Сергій Володимирович – Народний депутат України
Виступи учасників спільних комітетських слухань
Презентація законопроекту про суд присяжних

15.20 - 16.50

Чебаненко Олександр Володимирович - Експерт Українського
інституту майбутнього, адвокат
Суд присяжних в Україні: сучасний стан та перспективи
реформування в українських реаліях
Глущенко Світлана Володимирівна – Радник Голови Державної
судової адміністрації України
Презентація інституту суду присяжних
Шишкін Віктор Іванович - Суддя Конституційного Суду України у
відставці
Пропозиції до проектів законів України про внесення змін до
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо
удосконалення порядку формування списків присяжних та про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення
участі присяжних у здійсненні правосуддя

Шило Ольга Георгіївна - Головний науковий співробітник Науководослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка
В.В. Сташиса, завідувач кафедри кримінального процесу та
оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого
Перехід України від європейської до класичної моделі суду
присяжних. Чи буде він вдалим і доречним?
Коник Марія Яремівна - Заступник начальника ТУ ДСА в Львівській
області
Отримані уроки відправлення правосуддя судом присяжних в
Сполучених Штатах Америки
Девід М. Вон - Керівник Програми USAID «Нове правосуддя»
Участь присяжних у відправленні правосуддя в Україні: чому
потрібні зміни?
Петрова Наталія - Заступниця керівника Програми USAID «Нове
правосуддя»
Аналіз дослідження поінформованості суддів та керівників
апаратів місцевих і апеляційних судів щодо змін, які
пропонуються в сфері формування інституту присяжних в
Україні
Безбородова Олена Леонідівна - Керівник апарату Ленінського
районного суду м. Харкова
Роль адвоката у судовому розгляді за участі присяжних
Козлов Олександр Олександрович – Член Ради адвокатів Одеської
області
Інститут присяжних як форма участі громадян у здійсненні
правосуддя в Україні: реалії та перспективи розвитку
Ющенко Олексій Олегович - Голова Комітету законотворчих
ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації
адвокатів України
Перезавантаження
суду
присяжних
або
шокотерапія
українського правосуддя
Ющенко Тетяна Василівна – Адвокат
Процесуальні гарантії незалежності суду присяжних
Бауман Юрій Тіберійович - Заступник голови Комітету з
кримінального права та процесу Національної асоціації адвокатів
України
Формування корпусу присяжних для столичних судів – виклики
та досвід
Чумак Наталія Анатоліївна - Заступник начальника ТУ ДСА в
м. Києві

Нагальність формування інституту суду присяжних в Україні:
погляд правозахисних організацій
Матвійчук Олександра В’ячеславівна - Голова ГО «Центр
громадянських свобод»
Порядок формування списку присяжних
Шрамко Лариса Валентинівна - Керівник апарату Богуславського
районного суду Київської області
Cуд присяжних. Міжнародний досвід реалізації інституту
присяжних vs українські реалії

16.50 - 17.50

Коваль Катерина Юріївна – Громадський діяч, експерт
Обговорення виступів учасників та Рекомендацій
комітетських слухань.

спільних

Виступи народних депутатів України – членів Комітетів, інших
учасників спільних комітетських слухань.
Запитання та відповіді.

17.50 – 18.00

Підведення підсумків та заключне слово
Монастирський Денис Анатолійович - Голова Комітету Верховної
Ради України з питань правоохоронної діяльності
Костін Андрій Євгенович – Голова Комітету Верховної Ради
України з питань правової політики

