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ВСТУП 

Реалізація конституційіюї ідеї створенняв Украіні демократич:tіої, 

соціальної, правової держави потребує провеДення судово-правової 
реформи для створення ефективно діючого законодавства, а також 

судової системи, яка бзабеs.J;Іечувала реальне додержання прав і сво
бод лю,А,Ини. Одніею з.ва:жливих ланок судово-правовоїреформи є 

запровадження в Україні суДуприсяжних. Сприйняттящ>оrо інсти

туту вітчизняною державно-правовою системою вимагає зважено

го підходу до цих процесів, вр3JІУВання якісторичноrо досвіду, так і 

практики діяльності суду присяжних у зарубіжних країнах. 

Суд присяжних як надійний механізм судового захис~управ ЛІQ

дини і основних свобод є невіДємною складовою судочинства Анг
лії, США, Австралії, Канади, Нової Зелапдії. Цей інститут також 

добре відомий більшості європейських країн- Францїі, Німеччині, 
Іспанїі, Португалії, Російській імперїі та ін. В Цих країнах, а також в 
Російській Федерацїі суд присяжних діє і Зараз. · 

Відповідно до ч. 4 ст. 124 Конституції України народ безпосеред
ньо бере участь у відправлен:ні правосуддЯ через народних засідате
лів і nрисяжних:; Тим самим проrолошено дві форми участі народу в 

реалізації судової влади, що дозволить н:аблиsити суд до суспільства 
і певною мірою подолати негат~Щне ставлен.\іЯ до правосуддя з боку 
громадян. Це актуалізує Д()Слідження правової природи, процедур 

організації та діяльності судів за участю представників народу. 

Законом України «Про судоустрій» встановлено, що для розгля

ду справ, визначених процесуальним законом, у загальних апем,щій

них судах (крім Апеляційного суду України) діють суди присяжних. 

Закон також встановлює вимоги, яким мають відповідати присяж

ні. У той же час порядок формування суду присяжних, підсудність 
• .... • 4 ' . '.., • • ·{ 

справ, оргаюзацtинt та процедурю питання иого дmльностt ще н~ 

закріплені в законода:вствіУкраїни і є предметом наукових спорі~~ 
·) 

. ·' .,...,N 



~ І.О.РУСАНОВА 
~~========================== 
Безумовно, в законодавстві України має знайти відображення кра

щий досвід, напрацьований практикою діяльності судів присяжних у 

зарубіжних країнах, звичайно ж, з урахуванням особливостей націо
нальної правової системи. Тому на}1<QВО корисними є порівняльно

правові дослідження нормативного регулювання цих питань в ін

ших державах і пропозиції щод9 можливості їх сприйняття вітчиз

няним законодавством в цій частині. 

Досвід застосування нов.ого українського судоустрійного за

конодавства комплексно nоки що не досліджувався, хоча потреба 

в цьому є нагальною, особливо відносно організаційно-правових 

проблем формування і діяльності суду присяжних в Україні. 

Метою даної роботи є створ~ння конЦепції суду присяжних в 
Україні, аналіз його правової прироДи 1~соціального призначення в су

спільстві, а також визначеНня і наукове обrруНтування комплексу про
позицій, спрямованих на створення нЬвоІ'о й удосконалювання чинно

го закqнодавства і правоЗастосовної практики щодо суду присяжних. 

Відповідно до цієї мети в процесі дослідження ставилИся і вирі

шувалися такі основні завдання: 

• простежити еволюцію суду присяжних і визJІачити правову 

природу його сучасних моделей; · 

• з'ясувати місце суду присяжниху судо~ій системі України; 

• проаналізувати вимоги, що ставляться до присяжних, та роз

глянути особливості правового статусу присяжних; 

• дослідитц органі3аційно-правові проблеМи формування. та ді

яльності'суду присяжних і запроnонувати шляхи їх вирішення; 

• розробити методику добору присяжних для розгляду кон
'· кретної справи; 

• сформулювати пропозИції щодо вдосконалення за:к;онодавства 
і правозастосовної практики організації суду присяжних. 

Об'єктом цього дослідження !3 сучасний стан і подальрий роз
виток інституту суду присяжних в :r~ювах становлеfJНЯ України як 
демркратичної, правової держави~ місце суду присяжних у суспіль

стві та судовій системі, О])ГанізаційНо-правові проблеми його фор-

8 
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мування та діяльJюсті, а також еволюція законодавства і практики 

діяльності суду присяжних у різних правових системах. 

Предметом даного дослідження є правовідносини, що виника

ють, 31\<fінюються і припиняються в процесі створення і функціону
щ~ння суду прпсяж,них, а також сукупність нормативних положен11. 

які регламентують.; оргцні:?аційні . питання фущщіонуванн:я су~ів 
присяжних у різних державах, практика їх застосування в структу

рі судової та правоохороіІної діяльності. Зазначені організаційно
правові положення аналізуються 3 огляду на іСнуючі проблеми, що 
мають бути враховані й вирішені при організації суду присяжниХ 
та оптимізації його діяльІfості в суча~них умовах розвитку України. 

Емпіричною базою дослідження були законодавчі та і:Н:ші нор
мативні акти України і зарубіжних держав, архівні джерела, стати

стичні дані, результати узагальнень практики формуванНя судів 
присяжних у зарубіжних країнах, матеріали опитува:нь іноземних і 

українських професійних суддів. 

Методи дослідження обрано 3 огляду на поставлені мету і за
вдання, з урахуванням об'єкта і предмета дослідження. Основу до

слідже:ння становить загальний діалектичний метод наукового пі

знання реально існуючих явищ та їх зв'язок із практикою форму

вання і функціонування суду присяжних під час здійснення судової 

влади. У процесі дослідження використовувалися системно-струк

турний, історичний, порівняльно-правовиfІ, статистичний, логіко

юридичний, соціологічний та інші методи. 
j 

Одне з основних місць посідає системно-структурний аналіз, 

завдяки якому показано внутрішню побудову і проблеми організа

ції суду присяжних, обrрунтовано взаємозумовленість і взаємодію 

цілей, завдань, форм і методів діяльності суду присяжних щодо від

правлення правосуддя. 

Використання історичного і порівняльно-правового методів до

вволило типологізувати суди присяжних, визначити їх моделі, а та

кож правову природу. 

Метод функціонального аналізу дав змогу показати діяльність із 

формування суду присяжних як поліфункціональну, пов'язану зріз-

- ;[і'9 



~ tO.PYCAHOBA 
~==~====================== 
номанітними щ>авовими проблемами, висвітлитИ ії багатовекторне 
значення і роль у здійсненні правосуддя. 

· · ДогматИчнИй аналіз норм ч':Инного законодавства сприяв ви
явленню їх недоЛіІОв і формуЛювмпІю пропозицій щодо створення 
нових та вдосКоналювання чинних норм з урахуванням rtравовЬї 
прИродИ, цілей і завдань суду ПрисяжнИх у суспільстві. 

Соціологічний метод вИІ<ористов~~вся. при в.:.Шченні правСІ
застосовної прак;г~. контен,т-аналізу ~прав, розглянутих судом 

присяжних в інших країнах, при опитуванні й анкетуванні сумів 

Д(}нецької, Заnоріз:ької, Луrанс:ької та Харківської област~й щодо 
проблем формУвання і функці~н'ування судів присяжних в Україні . 

. Всі ~етоди дослідження використо:вуВ'злись'у вз;:~.ємозв'язку і 
взаємозалежності, що з.абезпечило всебі~ність, повноту та об'єк
тивНість досліджен~, ~оректність, перекоН(\ивієть і достовірність 
наукових результатів. 

У роботі вперше сформульовано низку положень, що мають як 

теоретичне, так і практичне значення, а саме: 

1) вперше досліджено теоретичні моделі (концепції) існуючих в 
історії цивілізації форм суду nрисяжних; · 

2) сформульовано правила і методику формувания корпусу при-
сяжних; 

З) удосконаЛено вимdги, що ставляться до кандИдатів у присяжні; 

4) розроблено процедуру складання списків присяжних; 

5) уперше в Україні запропоновано методику добору присяжних 

.· ,АЛЯ,JЮЗГЛЯДУКШіl{р~тнрї СJ!рави;. 
6) сформульовано умо'W:І~.необхідиі для участіприсяжних у су

дочинстві; 

7) р03крито:зміст і характер. взаємовідносин судді та присяжних 
у процесі р,озгллду кримінальної справfі; •">' 

8) розроблено процедуруінформування 'І'rрИсяжних; 
: 9) сформульовано організаційні методики уЧасті присяжних у 

.· ... ,_,,. 
судовому засіданні; 

10 
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10) внесено конкретні пропозиції щодо реформування судової 
системи, визначення місця в ній суду присяжних і закріплен~ 

ня відповідних положень у судоустрійному та процесуально

му законодавстві України. 

Сформульовані у роботі nисновки та пропозицїі можуть бути 
використані;~·· . ·· 

• у нормбmворчій діяльно.сті _: для вдоско.-.алюванпя правової 
регламентації порядку: фор:мувцющ суду присяжних, вимог, 

що ставляться до присяжних, вирішення організаційно-пра

вових про§і\еlУ;І фу.,.кціонування суду присяжних, оптJ<ІМізації 
3а,кону Украіни -~Про судоустрій~> :ra Крим.!нально-цІ>оцесу-
ального кодексу України; . . . .. . . 

• у правоЗастосовній діяльності - для забезпечення dднома

нітності' застосування законодавства, що реrуЛЮє проЦедуру 
складання списків присяжних, їх добору для роЗгляду кон
кретної справи й участі в судовомупроцесі; 

• у науково-дослідній роботі~ для подальшого розроблення нау
кових та інформаційних. основ діяльності еуду присяЖних і 

вирішення пов' язаних з цим проблем прикладного характеру; 

• у навчальному процесі..,... при викладанні у юридичних нанчаль
них закладах курсів конституційного права та кримінального 

процесу, організації судових і правоохоронних органів, проку

рорського нагляду, організації роботи суду тощо, а також при 

підготовці іІавчальних посібників і методичцих рекомендацій 
для суддів, пр.исяжних, інших цравозастосовувачів і написан~ 
ня публіцистичних матеріалів про суд присяжних. 

Автор висловлює ширу вдячність своЄму науt<овому керівнико~ 
ві професору Марочкіну Івану Єгоровичу за доnомогу в розробці 
концептуальних основ організації суДу присяЖниХ в Україні іпідrо~ 
товцІ дисертаційнрго дослідження, П<;~ложен:м Якого відображені~ 

• "' • '. .. ,. • _' . • j ;} 

цtи праЦІ. · 



РОЗДІЛ 1 
ІСТОРИКО-ПРАВОВА ГЕНЕЗА 
ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ СУДУ 

ПРИСЯЖНИХ 

1.1 .. Історико-правова генеза ·суду .· 
присяжних у краТнах загального права 

Поняття моделі суду присяжних відображ::1є практичний підхід до 
його по~удови, оскільки модель (від лат. modulus - зразок) - це на
самперед 3разок суду присяжних для його практичного створення. 

В історії цивілізації існують різні види (форм~) участі народу у 
відправленні правосуддя, які, на думку І. Я. Фойницького, можуть 

бути зведені до такого: 

1) суд усього народу; 

2) t;:уднімужі або шефєни старого германського права (Schoffen); 

З) станові суди; 

4) присяжні засідателі; 

5) судові засіДателі або шефени нового германського права. 
Характерно, що народна участь у судовій діяльності забезпечу-

валася шляхом залучення «до неї кращих з повноправних громадян, 

що виконують судові обов'язки це з обов'язку служби, а як політич

не право і державну повинність~> [З, с. 118 - 119]. Причому якщо 
спершу судочинство вцглядаЛо з~собом політичного владарюзання 
натшщу, то згодом воно трансформувалося безпосереДньо ~ суд, 
в якому найбільш реально забезпечуються права та інтереси сторін 
і справедливо здійснюється правосуддя [4, с. 46]. ·· ., , ' :> 

Особливу увагу дослідників привертали питання суду присяж

них, його появи і розвитку, порядок формування і процедури ді

яльності. В той же час єдності поглядів на історію виникнення суду 
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присяжних не існуЄ. Одні автори вважають, Що суд пр:Исяжнйх. з'а

роДИвtя як інс'І'ИтуТ безnосеред'ньоJіе віІ'і,rіраgЛ:~йНЯ прайосудДЯ на
родом [5; с. 3J. На іХ· думі<)'і к'олеrія rеліаетівуСтароД'авній ГреЦії 
яі<' судова установа' створювалася: на· nрИНцИПах, ПодібнИх· до тИх, 
за ЯКИмИ зtо'дом формувЗ'лися'сfчаснімЬдел:і'суду 'rірй:ёnжнйхо Ко
легія rелНtстів обиралася з афінсь:і<ИХ'rрома~н, виносила ріШенНя 
на t основі ·внуrрішньоrб переkdнання, не мотивуЮЧИ 1йоrд, і ;&.ійсно 
мала ознакИ, 'Властиві суду присяЖНИх. Втім, інівряд 'чй:·можна ВИ
знати цю судову. установу dсобЛи:Воrо· формоЮ' суду щіисяжіІmа, 
як, міЖ і:н!ШИМ:~ і римське журі rодексів, ·що 'в самому Римі ПерfоДу 

імПерії переродилися в раАнИКів маrістрат·'у; а в 353 р. і зовсім булИ 
скасованН'мі-іератором: КоtтЯнті~іюм [б~ с. 133)': ti устанЬвй~>що 
здійснювали судові функції, не мали своїХ бе3Посkредні'х настуІіlіИ
ків. Із занепадом давньогрецької та давньоримськ:ої цивіліщlЦіЙ суд 
у тій·особливій формі,щобулаї:м відома,·.зникназавжди .. Тому,ці 
судові установи слід розглядати як самостійні форми уЧ:асті:нар:оду 
в здійсцещrі правосуддя. .·.: ... . .. 

СІСІШіІ6'8ОЮ суrшсuоїтеоріі:суоочинства еаніА:о-американськв 
тл франко-германська ( континенtпаАьна) мооелі cyiJy присяЖШtх 
[7, е. 5].,Кчжна, з модедей; є реауАJ:ІІ;З!l'ОМkторmп:fих надбань, втілен
нямв тій чи Щшій мір~ елементЩ.вф: іс~ІРЧJ1Х, мо,А;едей [8, с, 10}.,. 

Слід· також вр·аховува'І'и, ·що жодний: тиn' суду присяжних не 

може ·надто довго залишатися первозд11нно чисrим вже· з· тієї при

чини, що він існує в реал:ьном;у сві'І'і,.де все взаемозалежне іліАдане 

взаємному вnливу. Так; наnрJіІІ(хад, анrАіИсьІ<:йЙ· суА nрисяжних вИ
являє риСи СПоріднеННЯ·З ранньоісторичними СкандиЙавськими Та 
французькими судовими іиститутами; · · · '·' . '; : 

ОсЮЛькй · !<ьнсіfитуціЯ України rip'ordлti~ИA'a 6tд'оисту' уча:сть 
народу у відправленні правосудДя ЧерЄ'з U:ароДнйі ЗасіДатЄлів і іфЙ~ 
сяжних (ст. 124), то в··tучасних умов~ в країнJформуетьсЯ законо
давча база; що· регАійwентуЕ(rіорядок <ЧJrанізаrщ:єудf присяЖних і 
процедуру його дія:кьності. В:и:рііпення· цієї ~проб:Л:еми буДе усnіпі'
ним за rмови усвідо:МАення соціаАьН:бtо trриgнаЧе:ННя і rіравовНї 
природи суду ПрИсяЖних, способу йОГо· організації та мёхані3му,;&,r;. 
яльності. ··' ·:j :)і· 



Ф=.=====;==т~====І.=О=.=РУ=С=А=Н=О=ВА=====:=====:====:=== 
ni 

УявляєтЬуf[,,що ДЛJІ вирішендя ціє~ проблеми нео(5хідно цровес~ 
ти дослідже~І:Іf е~олюції. суду присяжних, яке ?f[ає включат11. й.ого 
ре:тросп~к:rивну оцінку,,\\ також сучасний крИТИЧJ;ІИЙ аналіз закон;о

давства і пра~тики йorq ді,яльнqсті в країнах, де віJ:І існує. Причом;у 

при аналізі ісчюч~ форм: *урі присяжнщ важливимkІ є «дослі
дження їх. істор11~J:ІИХ .· ю?ре,нів, при'{ин і ум:ов, що виклщ:али по,
.яву цього інституту і визнач~щля~ йо~о цqдальшого. розвитку>> 

[§, с. 133], а також,систем:атизацЩ;науковЩ розробок і резуАьтатів 
узагальнення практики суду, присяжних для визначення ~ов, за

:~АЯКІ1 Щ<Им: цей суд.мо~е бути ~орисн.им для націонаАьн()ї судоnої 
сис"І:еми, встановлення й: усунецн~ недоліків в організації та Аіяль;
н~с';Гі інстиrутr І,ІJ)ИС.ЯЖН~ [9, с)]. . . . 
, , • Генез.а суду ПРJ1СЯЖНих-передбачає, :Н::!. наш погляд, дослідження 
,:ц'яти основних етапів розвитку іН'СТитуту присяжних в іС'rоріїлюд-

~ької цивWзації. · .. 

Першим етапом слід вважати зародження журі nрисяжних у 

т:rфаїнах 3аJQлно1 Євроnи: та ~щступоветрансформ:ування ~ого в суд 

црисяжних:. 

' На другому етапі суд nрІ4сЯжниХ стабілІ)но і поступально роз

вивається протмам багатьох століть у <<надрах» англосаксонського 

.ррава. Уnр<щесі рецепції анр~й:ського процесуального прющ б11гато 
sщі з ко.лишні)( ДQміціонів і1 кqлоній. Об'єднаного Королівс1;ва СІІрий

няли практично: в.дезмінному виrляді й англійський суд присяжних. 

На с~оrрдці н~ т,іІ\ьхщ в Анrлії, а, й: у СЦІЛ,.Л.встраЛії, Ірландіїі К~на
.ді :ТЦ І;-ІовЩ.Зе~андії уФішно~діє ацrлій:<;рка М.РМЛЬ ,суду nр}fся;жних: 
[10, с. 234]. Тому аналіз проц~суальних І.)(:обливостей,орrанізації та 
ді.ял.t>но_s::ті суду прцсяжних уІ<раЇІІЗ,.Х: англосаІ<сонської правової сис-
Т~~и стана~иrь бе~~умнїщіl;{~ інrерес. · , . . . 

-· • • '. ~. ·, • • •• • ' J 1 

"Щдправт-Jмпу~щ:т9м третього етапу в розвитку суду ЩЩСЮІ\

;Н,И,Х МРЖ»С\: вв.~Жат.и прийцятщІ у 1808 р. Кримінально-процесу
.. а,лрний.І(одщ~с фрщції, вЯІ<РМУ буf'.О здій:снено ~пробу створити. у 
;фрар:ц,і1 QСQQЛИ,~ИЙ· континенrМ!!fІИЙ, щ1ріщп суду присяЖ»их .. 3а 
~пра,в~,мивим .зауваженням Ф. lyl; Решетніко;ІJа, «наполеонівсJ?кий 
КПК істотно вплинув на законодавство багатьох краї'н різних КОІ;і
тинентів» [11, с. 211]. Держави, що входили до складу Французької 
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імперії або перебували в політичній. залежності від неї, такі, напри
клад, як Португалія, ШвейЦаріЯ, 'ГреЦія, Нідерланди, ЛЮксембург, 
піІ'ІІЛИ ШАлхом створення суду nрИсяжнИх. Як у Франції; так і в 'біль
шості цих країн паралельІІо з прсщесом трансформаци суду присЯж
них у суд rіrефенів відбуласЯ відмова від інституту присяжних: Тому 
досвід цих країн у сфері· організаціі' та· діяльності суду присяжІіk 
моЖна розглядати лише в krорИ:чномУ аспекті, що звичаИна ріЧ ма€ 
певний науковий і ПрактиЧіІий інтереС:· ,., 

Четвертий етап у розвитКу суду приСяжних слід пов'·язу:sати з 

Указом імrіератора·ОЛ:ександр:і'ІІ про затверДження Статутукримі

нального судочинства• Російської' імперіУвід20 АИ:стопада1864 р., що 

заснував суд присяжн~у Російській імперії; до смаду якої входила 
й Україна. Російський·варіант .судуприсцжних, скасований у 1917 р., 
не був сприйнятий жодною державою, .р тому числі й СРСР. Більше 
того, правовою доктриною в СРСР відкидалася будь-цка соціальна 

і пр;щтична цінцість так.ого суду, хоча і визнавалася його позитивна 

роль у Російській імперії nід час прийняття рішеньудеяких кримі

нальних спрt;н3ах (наприклад, справа Вір~ Засули'f) .. 

У грудні 1991 р. СРСР як держава h су6'€І<Т міжнародного права 
припинив своЕ існування; ПісЛЯ його розпаду в деяких пострадян

ських державах,. в тому числі й в Україні, законодавчо було проголо

шено створення. суду присяжних .. ;Тому зараз уже можна говорити 
про новий, п'ятий етап у розвитку суду nрJ.Jсяжних. . 

ВідтВСІРюючи суд присяжних, )'країна ма~ прагнуrи сприйняти 

все краще, що ,було розроблено ;в ході .реалі~адії перших чотирьох 
етаnів. 

Короткому аналізу етапів розвитку.суду присяжних присвячено 

цей розділ, а дослідженню правової природи та проблем організації 

суду присяжних у сучасній Україні·:- наступні розділи. 

· Історuко-правова генезаанглійського суоу присяжних 

Навряд ч.и можна qднозна~но стверд~вати, що «суд приtяЖ,Них 
виник у Франції в часи судові.х рефор~-'829 р. нашої ери, у П:еріqд 
правління короля Луї Піуса» [12, с. 116]. Очевидно, що судприся)Іу, 

' ' ·. ~ 
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flИX ~ цеколектщшо ст~?Р~tІJ-!~,nІ?~в()~ий}нят~~}"І' .Аюдськ~ї Ц~вw~ 
заці~. Більщість дщ;лідник!в, gду црцs:яжн~:~і:йІщІ1 ~иc~f!Bl<Y .Jipo 
<<цормаt~дське :Ц()Ходжен:ня журі щ~~сяЖцих:~··:ЗІlІJ~~rи;?.J;() з~ідси в ЗІ\~ 
родку до Анrлії і там nід вцлюю:.м; міGЩЩf&Х умов розвиt~еноrо в :щ~ 

~ерщ~ний і~ститут» [13 •. с: 2181.· J'омуі~т<n1~,~ини~ненняірозвитк)т 
анrліf!:ського журі, присяЖНИJС.може датИ к..\10~ до розуміння різних 
аспектів цьоrо інституту в сучас;них: ПР\lВ~Н~~ q.t:стемах (б, с. 133}.; 

;· У, .л;ітерап:рі ІJроведен,~ вел~~і'~~ЧР~тичний ;1наліз. діял~:>ності 
судуrч:Р.ис;я~Щ. в 1\JJrлiї [14 r 2oJ, flpe~мeтol'.:l дос"-ідження мної.ро
ботЦ є лищ~ QCHЩ.\tl~ pиGJII суду ирцсяжн~ .АнrлЦ .. , . 

. Соціаnьний лад·· анrлі:йськоrо· суспілЬства 'cnpюm розвитку суду 
присяжн.их.{;;учасні ДослідиИІ<И'еволЮЦії анrлійеькоrо судупри:Ся:ж~ 
них ваз:інічаЮть,· що іtайважливішЮt елемент організації середвьо
'Вічноrо анrлійськоrо· сусnільства '- cucmeмa колектuвkої взаєм~ 
ноі'•відповідііАЬності ·-'стимулював винИІ<Нения nервісної форми 

журі··- журі.обвинуііаА.ьног&.'На думкjі о" л~ Кондрат'чИКа, вже в . ~ . - . ~ ' . . . " ' . (' ' . 
ранюх актах анrлосаксонсЬІ<их'королш можна натраnИти на '«Паро-

СТІ<И» ціеt системи, що пізніше•охопи,ть усю територію·Анrлії; В за~ 

конах Еrелберта (56Q. "-';•бlб.рр.) містилася норма, що пропонувала 
nоЮ\адати вИплату викупу заівqинення вбивства на родичів убивці, 
,який-nереховувався; подібна норма..була й у законодавстві Хлотара 

(673- 685 рр.) [б, с. 134] .. 

, '>·. 3 появою'в.анrлоєаІ<сонському заІ<онодавстві норм rІроЦесуаль
ноrо ·:характеру общинні З'віяЗЮf 3'Находять у них своє відображення. 

Найбільш поширений засіб вир!шення сnорів, що виникали у зв' яз~ 

ку13.заnодіянням одніє,ю,с.тороною .. збитків іншій стороні,,... очисні 
. приСяги, що вимаrалищідтвердження.з бо!()' такзваних сnівприсяж~ 
ників. Про очисну КJ.\ЯТВУ співnрисяжників згадується ще в зак9нах 

короля Уітреда (690- 725 рр.). 

І:-J;аррикіцці першоrр. тщ:ячоліт.ТSІ; в Анrлії .було встановлено ад
міністративний поділ об' єднанtрс англосаксонських територій на 
rі)а'фст'ва, сотні та громади .:.: фриборrн, тидйнrи (як nравило, вони 
'·об;ЄДфали по 10 сімей), що були перв~н:ою ланкою nроведеного 
·ridAiлy. ПрЙ: розгляді справи в суді поз~аЧ і відповідач предст~в~ 
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СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ~ 

ЛЯЛJ1 співприсяжни.ків зі своєї громади. За законами короля ЕАгара 

(959 _:_.975 рр.) вільні Люд~,О~'єднан~ ~ таІ{иЙ союз, не тіЛькИ висту~ 
пали на Підтримку присяги оДин ОДJ-ІЩО, а і! несли Бідішвідальність 
за поведінку інШих чЛенів (напрИІ<Аад, разом сплачували Штрафи). 
СотнЯ (hundred, wap{:ntake)· - округ, до якого, як правИло~ Йходиля 
10 громад (тИ:дИнrів), :Вистуnав' формо:іО коАектиВіюї від:ПовіДаА:ь~ 
нdсті. Закdнодавчо буЛо) закріПЛене прав~ о представЛеннЯ rром~:-

. . . \ ' . ~ . . .. . . ' .. : . : . . . . . . . '. ' . : . ~. . . . ·. . . , .. ~ . 
ДОЮ СВОГО члена ДО В1ДПОВ1ДаАЬІЮСТ1 перед КОрОЛІВСЬКИМ СуДОМ. 

• . • • , • .< ~ , І ·~ . , • : ' ' І . ' , 

. Закріплена Капі~ул0м, ІІІ так званого УQнтаджськоrо кодексу 
(Wantage' C.od~) короля Е,тельреда (978 - 1016 рр.) процедура ~ід
пр~л,енця 'правоеумя на 'загал~нЩ сходці (gemote) сотні ,я~ля,ла 
собою, hO суті, Церше В історіЇ .~глії обвинувальне :щурі, ЩО: ВИ
давало суду членів сотні~ які вчинили правопорушення. На дуr.rку 

О. В'. Смирнова·, цей документ допУскає різці тлума~ення. З ОJ;·Аяду 
на Те, ЩО саме На 'веЛИКИХ з'емлевлаСНИКіВ (хлафордіВ), ДО яки:і на
лежали й анrлосаксонсьКі дворяни~тани, покладалося особис.те n;o~ 
ручительство за затримання протягом 12. місяців і з' явленюріа суд 
підозрюваних. членів адміністративн9ї, одиниці. 7" со,тні (handred), 'fx 
клятва не приховувати вищюго і не п~р~слідувати невинного може 

бути витлумаЧена як зобов'язання поруЧителя, а не члена журі~ Крім 
того, у 1017 р. королем Англії став син датського короля К,нуд, цід 

час правління якого в Анrлії була проведена серйозна правова ре
форму. Тому логіЧно припустити, що Уонтаджський 'кодекс Цілком 
міг зазнатИ пізніnu;іх nереробак у нормандс~кому дусі, так що обви~ 
нуВальне журі (асизи) повністю могло вИявитися с'уто сІ<андинав
ським проДуктом [2, с. 140]. Про це свідчИтіі той факт, Що' до само
го нормандськоr·о завоювання Англії в ,1066 р. у жодномУ документі 
про цей інститут більШе не згц,увалося н,і слова. f1po те, що ас:Изи 
маЮ'J:'Ь скандинавське походження, прямоговорить датський хроніст 

ХІІ ст. Саксон Граматик, який писав, що ще в VII ,ст. Раrнар Ладброк, 
король датський, перший заснував «думу дванаАцяти присяжних~> 

[21, С. 37]. ДосліДНИКИ суДОВИХ hpraнiB СКЗНДИНаВСЬКИХ країН ТаІф)і; 
' ' • , • с ' : .- ' ' • ... ~ 

зазначаЮть, що норвезьКі, так .само як датсьКі т~. іслацдсьКі прооб~~f 
зи судів - тидищи, діяли ва процедурою, цод,ібною до форм діялJ;J,; 

ності вин:иклих пізніше англійських: журі, Щ9 обвJ?-нувачують і н.Щ~~ 

___".,.. ........ 
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·суДЯть. Так,· за. тверДженІffім J>: Утіна: у Щвеції ~ кожному .з окруrів 
діяв ·суд 11 іvіу)юв, рішентім ·я~ обвИнувачем~ міг бути «позбав~ 
ленИй'рукИ;гоіови;'жіtттіr,'маЙНа або гроШей>~ [19, с. 27]. · ·. · 

і'.; н~ руб~жііХ -.х ~т. Н· ці суд~ві формt-чІеJ?еНОС~'І:'J?F~~~~ан~~~~ 
В~~ЙА9JІqрмаЦдії. J1a Д~ У, l)ep~~~a, .~~f;_ С~~~~Н}ІЛ, НО~В~ ',{І<ОЇ~Ь 
їх ІЩ'\обИ ·~.часи пращінt~я і\юдо~~R:а J?лarQ'1~C'P:Іnpгo .~J~29 р. н(l~ 
Шої ~рИ>>. TaR:. у н~pмallдC~i<drWy зьірі,І:ІКr куrЩмів, -~орЯД іЗ, уКазі~~ 
кою Про ареіпт, будь:. яке· Ійше. питаіп:і~. котре підЛЯгаЄ суду, може 
· бу;іи ·переДане 'Для вJ.фіШеннй міСЦевйХ ПрИсЯЖНих ЛЮдей - jurata 
(J!3, с.'216 _:_ 222}:Їх rtовИнні в'ибі.ч)·атИ суДДі з лЮДей,'які не є ні родИ~ 
·ч!ІМИ:;·ні rі:еребуваrоть у васЗ.ЛЬІІЙХ відносИЙах і Н:~ моЖуТь буТи залі~ 
ДозреІіі Через будь~яіd іНші піДСтави в уп~р'едЖенdсті. .. . .. 

··~ ·''. 4ослідЖ~kІіЯ.' нор~андсь~ 1правовИХ .. док)тМентів. оста:rоч~о 
встановиЛИ, Що 'ще в'і159 р. Курія ГенріхаІ(ПЛантаrенета поста~ 
-' ,, • ""~;.:." ' • - t •• .: ), - --_,_ • ·,.·~ '. • ; • ; ;· ',: f; . ; . . .-; . , - -·, ·. ··. "', ... f l . \ - ·"<. ,· ,'_, ; . '-

ноІfила при роагляд1 справ про злочини в мІсцевихгерцогських су-

д;іі 3аtт.осо~Увати·розсХідувЗ.йня ~ерез' прися:жJіи)сПрИ 'цьому таке 
ров6\іД}rваfІіІЯ, на дуМІ(у М. 6.' Чель'цов·а~Бебуtьва,· не буЛо в Нор~ 
~анДі1 Ііововведенн.Ям; dсюАьі<и було ·запроПоlіоване Ще Генріхом І в 
lіЗЗ р: і тільКи nродовжуВаЛо' застосов)іватисЯ. ДосЛіАЖеннями до
йеДено'тако>К, що в ХІ~· ХіІ сТ.'ст: ПрисЯжні існуваЛи в ·судахбароніВ, 
с)1дзхсв1тсЬІ'<Их і Духі1вЮіх. · ·: . · · 

. . . На пЬчатку іс~~~ння ht~rи;yтy ~рисяЖних у Нор~анДії, як вла~~ 
'не.і Б АнГлії, дAtt nроведен~ розслідування Про ВСТ<lНОВЛення вИн~ 
но'~ті була. псітріі:5~а ЗfО~а обвнн}тваченоrо. М .. Q. -ч~ЛЬЦОВ·))еб}"І'ОВ, 
аІІ'аЛізfЮЧИ. оt\ин зіз~ірнf',ІКів закоJ:Іів~нинниХ на JіОЙ часу Н9рм~ндії 
(Grand Coutumier de Nqt:maridie), оПисує Процедуру встановле~ня 
'винності обвинуваЧеноГо, яка ~<nротікала таким чином:. склИкали ся 
·люДи, Що МОГАИ мати' віДомо'сті про вчинений злочин. Ух має' бути 
не м~нШе д~адцяfU '.Ioтtip.,"6JZ;· йоні~' не Повинні б}-т~ упереджені 4е~ 
"рез~ Aldooв або не'нависть. Це іvtають бути найбіЛьш чесні та розумні 
ліо;А,И 3 місцевості, 'Де стався злочин .. СуДдя (баА.ьї) по черзі допитує 
:ti Перед Чотир!\іJ:а А}:Щ~рям:И і Заnисує їХ rіокішаіІнЯ: Потім Приводять 
·мдu·зрЮваі-юrо, пр~);~т:аnлЯ!Ьть йому всіх <<іІрйtяЖНих» і Заrt~туЮть, 
Чйіі~ заявМІ~ він nрQтИ коrо~ небуДь 3 них віДводу:Лоfім викликаЮТь 
'tірИ'сЯ:жН:ИХ усіх· раЗом;. сказане ниМи по'SідоМляєтЬся піДозрювана~ 
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му. Вони nідтверджують nід nри_сягою сказ.а~е. І н~ nідставі ~ьqro 
склад суДу вИ:нос~~ь вИ:рqю7 [1'3, с: 218 :-- 219},' , .·. . . . .·. 

-; - '· ... -. '.,: '. ' . . 

ПрІ<J цьо~узакqц.ук~.з.ує на щоєрідн~ процесуальне С'F.а,нов.ищ~ 

присяжних. КОЖНІ((Й 3 ~их зрбов'язує,ться ро::ЩQJJЇС:Г~ все, що він зна~ 
про життя.і вчинки qбвинуваченоrо і що він нро них думає; 3 і)':Ішоrо 
боку, вони прщ:яrають у тому, що висловлять· істЩІу Jlpo nредмеr 
процесу згідно з. rим матеріалом, який: їм ,буде надано .• у;.· цій; про~ 
цедурі, я~ справедливоз.аз.начає М. О. Чельцов-:Бебутов, nрисяж.~і 
відігращть подвійffl' ро.л11: .з одна,ковим правом «моЖна. стверджу,

вати, що ·вони ще залІ<JШилися свідками, ·або,. навпаки, ц:аажати, що 

вони вже стали суддями» [13, с. 219]. . . · , 

В Європі ж досвід використання (<nрисяжНих, які говорять істи
ну» з різних питань (часто наві"Еь не пов'язаних 3 кримінальним че
реслідуван:Ням7 а, наприклад, при вирішенні спорів про королівське 

землеволодіння), що склався в імперії Каролінгів, вмирає g руйну

ванням самої імперії,·зберіJ;а.ючисьу Нормандії, де центральна :вла
да залишалася сильною [22, с. 74]. 

Сутністьлроцедури поЛяrала в тоМі, ІЦо'«добрі мужі», які преД
ставляли 'громаду, зустрічаЛи приї:ЖдЖаrо'<ІИх -з Центру сумів Ї' по~ 
відомляли .під nрисягою про всі злочини, вчинені 'На· території ·гро

мади, і про/nідозрюваних у .них осіб. Для цього; як і при общиНнdму 
дізнанні, докази булинеобов'язкові; достатньо було рdвrолосу.Пи
таН:нЯ про вин:уватіtть звичайно вирішувалосй шляхом застосуВан~ 

нЯ ордаАій, але не ПО'єдинку, що довrо зберігався в паралеЛьному 

обвинувальному суді. 

Досвід використання «присЯЖних, Які говорять істИну» відомИй 
з часів Карла Великого. Після розпаду його імперії та ослаблення 
центральної влади віН був уrрачений. Датські та ісландські тидинги 
VII ..::. Х ст. ст. дУже нагадували за характером своєї судової діяЛь
ності асизи [6, с; 134]' Разом з норманами ЦЯ форма потрапил.а:·До 
Франції, Англії і, моЖливо, до Росії. · 

В Ан~лії nерші відомості про подібний суд kалеж~ть до' епо:х;И 
датсь~ої експанс..ії nроти ан:rлосаксів (ІХ - ХІ ст1 ст.) і після І~Ч~ 
МЩДСЬКОГО завоювання ЇЇ застосуваJ:LнЯ. СТ~О ще більш регуляр~ 
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'(сf.Іо:qат:ку Для ІіИрішенfія' з'~меk'~~-tіозо~ів, а ПрИ rе'нрі.Хові ІІ fuaн~ 
таrенеті із прийняттям·'клареЙДонсьі<их кdІістИтуціЙ 1166' р.).::... і в 
крИМ:інаАьномуrtро4есі·СіН'>ча'rку"rіроЦедурав:ИріІlіенНЯ сnрав через 

мfс'цевиХІ АЮ ,А; ей· на3:И:Вйлася цілком i!fa розшуІ<о'Ви:й манер inqUiSitifJ, 
або·дос:Л.іДЖЄіІНя,.L! в і:Мtн.фії' фр~ні<ів і recognatio (13і с·. 174, 310]; тоб'
ТО'·розкриtт.Я,-_дізнання -·в Ані" Лії/Ае йона одночасно імену:в:аласяяі< 

асизи~ 1\7assize)' і ,ті.і\:Ьки · ni.Знiille; 18 nереходом· до 'виріШення nитання 
·:ftрО'вщrуватість за· доnомогоЮ ~ё!}диК'І'f УІрйtЯЖнИХ:,· одержала.. на;.. 
$У журі (jurу}:"Формально це відб-улося :nіслЯ прийняття:ь 1218 р . 
.Великої· хартіі' .вольностей, але>nрактично лише· з останньої чвер-rі 

ХІІІ ст. за короля Едуарда І. :л;. ·· · .,-, 

~·;..Таким чином, бt\ьшість~доелідниrсій істор.ичних джерел іу: суді 
·nрисяжних ;дійшли ·виснев:ку,' що ·англійський суд П')!>Исяжних зо~ 
боRяааний своїм похоДженням запозиченомус в Північній Франг 
ції та; Но,рмандії звичаю роз,сJІJіJ1вання черва місцевих. · Аюаей 
[фр. du. pa.ys,(aнrл.,per раіs)·-,'місцевістщ.раftон], :щ<ий в АІшА:ії за часів 
короля Генріха ll Плантаrенета став аси3ами, а потім;,після втрати 
QСТС'\~німи рб)3инувальн()ї фун~jJ, IJQC'.I,'ynOІIO леретJщрився на ,trial 
p~r; paJs, petty jur:y .-:- (:у~ 1'JPUC!lЖHUX, щq виносять вераикт.. ,. 

;. т ' - • - .t ~ І · . - "., 1.-. ·- ,. '• . '' ' . , ; .• . 

.. ,. Перщ~м.:;lктомі.s:я~оrопщцмася: є,удова реформа ГенріхаПв Ан~ 
rьД,_.були ~Ларендонські КQ:t;ІСТИТуції (асизи), ВЯ:КИХ,·~ріJW;~І<рЄМІ1,Х 
ОQJ?инуваченЬ, передбачен() дq~аІfІ<ову процедуру на ви~адок". sи<ш;<? 
~!.ВWІВЛЯт~ся.такі .3 т~, x:ro. вwm~ ~ло чин, що ніхщ н~ побажає або 
н~ щ~мілиться їх об:!шнувач:;уватю>' у ЦЬ()МУ .~;щпадку 12 ЧJ>ВІ;І~І,Іравr 
них місцевИх жителів за вказівкою шерифа пр~сяr~ють перед.єпис~ 
~OI,IQM, «що вони знайдуr.ь і~;:тину вj!VІосно цього зrjдно,зі своєю со-
вістrо~>'[lЗ,·с. 175]: . . '.· .. · . . . . .·. ' . . . ' 

·. . ' . . " . . ~ ' . . . 

Д~ Р:Осилення королівеЬІ>ої влади Генрр. П передає, корол..ів

сь~м судд,ям. н~аку. ПО.ІНfОВа{І<еН!>. судів соте11ь, rр;,tфств, церковних 
,~,баронсьІ(их судів, законо.д~;'Іо}>формившfІ че виданндму1166 р. 
Кларендонс.ької асизи та в 1176 р. Н_ортхеlІ.Р.ІТ<;>.нс.ької асизи, Щ() дq
повнила ії. Обвинувальне журі п.очало функціонувати повсщдно, 
'tфdііоД~чИ роз·Слі~Ув.аннЯ черёз12 П()Вноправ~ :ЛЮ'де.й сd1:ні і чоти
~~dх Повн'опраgнйf ліоде.й 'сеЛа у Графствах і со'~нЯі [12, c.109J. :Журі 
'мІііЬ ·повноваженнЯ . 3а.'ф~іrітов~ат:И обв:ішува'Ч:ен.Их або віДдавати 

. :;,:_::____ 
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їх на поруки сеньйору. Обвинувачення журі вислуховував роз~ізний 

суддя, і при ньому обвинуваченого мали піддати випробуваннЮ. 

Згідно з цими нормативними актами присяжні. виконували 

функції розслідування, обвинувачення і виступали як свідки (знан~ 

ня обставин справи було обов'язковим для присюкного, у против
ному разі він міг бути навіть відведений суддею) і почасти як судді, 
оскільки вони не тільки визначали осіб, яких слід.осудити, а й ди

ференціювали їх за формою випробувань, яким ті піддавалися. Цей 
різновид кримінальноїрозправи Пітер Арчер на!>иває обвинувемь

ним журі [23, с. 184- 185]. На думку О. В. Смирнова, асизи.не зовсім 
коре~тно ототожнювати з журі, оск~ки в ост,анньому присяжні з 

обвинувачів перетворюються на суддів, а процес завдякицьому стає 
змагальним. Саме асизи через журі переросли згодом в англійський 

суд присяжних [2, с.140]. 

Почат<ж н.ового етапу в розвитку англійського журі був пов'я

заний з руйнуванням колишньої системи доказів. Церква засудила 

застосування ордалій як одну з форм встаномення істини у спра
ві і заборонила священнослужителям брати участь у їх виконанні. 

Спочатку судова практика відмовляється від застосування очисної 

присяги, хоча формально її було скасовано лише в 1833 р. Актом 
парламенту 1219 р. застосування ордалій скасоване пов:цістю. Це ви
кликало потребу в створенні нових процесуальних форм прийнят
тя рішення у справі, що розглядається. На практиці це не породило 

значних змін, оскільки. саме до 20-х рр. ХІІІ ст. було впроваджено 

журі, що судить. Адже ще в 1194 р. функції вирішення с:;прави на
давалися журі, ~о складалося з 12 лицарів, які звинувачували осіб 
у вчиненні злочинів, а також розглядали і вирішували кримінальні 

справи [24, с .. 34]. Практика, що склалася таким. чином, очеВ)ІІдНО, 
знайшла своє відображення у Великій хартії вольностей (1215 р.), де 
було проголошено право на суд рівних. 

На початку існування суду присяжних мале журі (що судить), бу

дувало своє рішення, по-перш~, на ~юданнях ВЄJ\,Икогожурі (що qбви

нувачує), по-друге, на заявах сторін і, по-третє, на власнщ піщ-ІаННЯJL 

Поділу двох колегій присяжних і корпусу свідків передував•триr 

валий період. Спочатку присяжні, що обвинувачують, нерідко пе,-



~=====================І.=О=·=~=С=А=Н=ОВ=А===================== 
реходили в ранг присяжних, що судять, хоча між виконанням цих 

двох обов'язків лежали повторна присяга і можливість відводу з 
боку відповідача. У 1351 р. світ побачив статут, в я:кому зазнача
лося, що участь у ве-!\.икому журі (що обвинувачує) € безперечною 

підставою для відводу присяжного при включенні його до малого 

журі (що судить). До початку ж XV ст. (період правЛіння Генріха lV) 
з'являється журі, яке в основному функціонує в прийнятих сучас
них формах. 

Проте до складу великого і малого журі входили особи, обізнані 

у фактичних обставинах справи. Процес залучення в судочинство 

додаткових свідків факту (крім включених до складу журі) почина
ється в середині XV ст. (період правління Едуарда І). У 1457 р. за
конодавчо встановлюється положення про те, що кожний може по

відомляти в суді про будь-яку обставину справи. Слід визнати, що 

до XV ст. суд присяжних остаточно сформувався як орган, який ви
являє фактичну сторону справи. 

Сучасної форми англійський суд присяжних набув тільки в кін
ці XVII ст. У рішенні судді Вагана у справі Пенна і Міда відносно 
присяжного Бушеля (1670 р.) було сформулЬовано, по-перше, поло
ження про неможливість сполучення функції свідка і присяжного 

і відповідно вилучення свідків зі складу колегій (присяжний, який 

має відомості про справу, повинен заявити про це суду і бути при

веденим до присяги як свідок); по-друге, заборону піддавати відnо

відальності присяжного засідателя за виправдання обвинуваченого. 

Завдяки цьому рішенню суд присяжних став незалежним і неупе

редженим органом. ПрисЯжні перестали бути свідками у справі і не 

могли бути притягнуті до відловідальності за винесений вердикт, 

що дозволило їм дотримуватися своєї думки з питань, які стосува

лися фактичної сторони справи. Це означало Повну зміну в позиції 

присяжних у судовому процесі в порівнянні з тим, заради чого ство

рювалися в Х- ХІІ ст. ст. мале і велике журі [13, с. 296]. 

• ·"·Крім того, прийнятий в Англії в 1679 р. Habeas Corpus Act зміц~ 
нив повноту судової влади, Білль про права 1689 р. виключив ство
рення'надзвичайних судів, а Акт про спадкоємність престолу 1701 р. 
встановив незмінюваність суддів. 
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У 1792 р. в Англії було прийнято закон про наклеп у пресі (Закон 
про лейбели-), який «остаточно встановив за присяжними право ви

рішувати питання не тільки про сам факт опублікування і.нкриміно
ваного твору, а й про загальний зміст його і питання про винність» 
[17, с. 114- 115]. . 

До початку XVIII ст. для судуприсяжних сталахарактерною прак
тика винесення рішення у судовій справі виключно на підставі тільки 

тих доказів, що стосуються справи, яка розглядається, і пред'явлен
ні у судовомузасіданні доказів. У 1816 р. цей процес загалом було 
завершено. Палата лордів прийняла рішення про те, що присяжний 

повинен приймати вердикт, заснований на доказах, пред'явлених і 

досліджених у судовому засіданні (рішення лорда Елленборо). 

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. залишки асиз можна знай

ти в англійському прочесі в інституті великого журі (grand juгy), 
яке може здійснювати публічне обвинувачення - presentment, тобто 
«безпосередньо без попереднього дослідження і скарги, засудити 

обвинуваченого за особисто відомий йому злочию} [З, с. 28]. Згодом 
інститут великого журі перестав заслуговувати права на існув(!.ння. 

Пояснення цьому зн;з.ходимо в такому: « ... таємне й одностороннє 
судочинство, як воно проводиться у великому журі, де допитують 

тільки свідків з боку обвинувачення, причому часто поверхово, 

а підсудного не допитують узагалі, не залишаючи останщ.ому дійо

вого засобу захисту. Тим більше що перед цим судом свідки можуть 

давати неправдиві показання, які неможливо перевірити. Фактично 

велике журі перестає функціонувати після прийняття в 1933 р. Зако
ну про відправлення правосудДя й остаточно скасовується Законом 

1948 р. про кримінальне правосуддя» [18, с. 273). 

Зараз в Англії велике журі не застосовується, лише в деяких 

штатах США воно ще зберігається. 

Отже, на початковому етапі становлення суду присяжних в Анr:

лії присяжні були своєрідними свідками і підтверджували відомі їм 

до суду обставини. Суддями присяжні стали тільки в ХІІ ст. після 

того, як одержали право вислуховувати показання свідків та інші 

докази і вирішувати на їх підставі справу своїм вердиктом (лат. J'ere 
dictum - справедливе покарання). Виникнення інституту присяжr 
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НИХ 3 обізнанИХ осіб ЗНаЙШАО відображенНя В англійському процесі 
у ВИГЛЯДі ПОЛОження про те; ЩО присяжні судять тільки про факт, 
а короннісудді--про право [20, c.ll]. .· 

' ' 

У сучасній Англії суд присяжних розглядає як кр~інальні спра-
ви, так і цивільні спори. Порядок організації та д~ьності суду при

сяжних регулюється такими законодавчими актами, як: Закон про 

здійснення правосуддя 1970 р. (Administration of Justice Act, 1970, 
ch. 31, Р. J. А.); Закон про суди 1971 р~ (Court'sAct, 1971, ch. 23, Р. J. А.), 
що передбачає створення суду Корони і наділЯє останній (замість 
низки колишніх суДових установ) правом розгляду справ по першій 

інстанці1, в тому чИслі за участю присяжних; Закон про присяжних 
1974 р. (зі змінами 1984, 1988рр.) (Jurles Act, 1974, ch. 23); Закон про 
криміНальне право 1977 р. (Criminal Law Act, 1977, ch. 45}; Закон про 
Верховний Суд 1981 р. (Supreme Court Act, ch. 54); Закон про по
ліцію і докази у криміналміих справах 1984 р; (Police and Criminal 
Evidence Act, 1984, ch. 60); Закон про державних обвинуВачів 1985 р. 
(Prosecution of Offences Act, 1985, ch. 23); Закон про суди і правове 
.обслуговування 1990 р: (Courts and Legal Servke Act, 1990, ch. 41); 
законипро кримінальне правосуддя і громадський nорядок 1994 р. 
(Criminal Justiceand PublicOrder Act, 1994, ch. 330); Закон npo кри
мінальний процес і розслідування 1996 р. (Criminal Procedure and 
Investigй.tions Act, 1996, ch. 25) та ін. 

До 1971 р. ПрисЯЖні брали участь при розгляді справ у чет
вертіrих сесіях графств, суда~ асизів, відділенні Королівської лави 
або Центрального криміимьного суду [25, с. 34- 36]; Створений у 
1971 р. суд Корони регулярно проводить засідання у шести окру

гах, центри яких розташовані в найбільших містах Англії та Уельсу, 

і розглядає по першій інстанції за участю присяжНих т~ категорії 

справ: 1) державна зрада і піратство; 2) тяжке і просте вбивство; 
3) геноцид; 4) видача: держав-ної таємниці; 5) дітовбивство; б) з!вал
тування; 7) статеві зносини з неповнолітньою; 8) заклик до заколо
ту, заколот; 9} порушення правил руху транспорту, що спричинили 
смерть потерпілого; 10) нанесення ран або умисне заподіяння тяж
ких тілесних ушкоджень; 11) насильницьке вторгнення в нічний час 
до чужого приміщення; 12) грабіж; 13) злочини, передбачені зако-
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ном про відповідальність за підробку документів; 14) підбурювання, 
замах і змова з метою вчинення вищевказаних злочинів і т. ін. 

Присяжні в Англії, за образним висловлюванням М .. М. Полян~ 
ського, вважаються «суддями факту>>, тобто вони не вирішують пи,
тань права [17, с. 319- 320]. Більше того, ва англійським законодав~ 
ством вони можуть бути відсторанені на час розгляду судом суто 

юридичних питань. Так, під час обговорення в судовому засіданні 
питань про законність методів одержання доказів присяжні під

лягають виведенню Ь,.залу засідання .[26, с. 58}. Утім, «норми права 
не відділені глухою стіною від питань факту, оскільки існують девні 

правові норми, що встановлюють порядок, якого слід дотримувати

ся, вирішуючи питання факту, а також передбачають ті докази, Щ9 
вимагаються для винесення рішенНЯ>> [23, с. 26}. 

За Законом про розгляд справ у суді (1981 р.) вердикт вино
ситься присяжними більшістю голосів (10 з 11 або 12; 9 з 10), однак 
суддя може вимагати винесення одноголосного вердикту [27, с. 55]. 
За рішенням судді допускається повторне обг:оворення вердикту за 
умови, якщо, на його переконання, присяжні радилися недостатньо 

довго. Ніхто не має права вимагати від журі мотивації вердикту про 

винність. Більше того, той, хто спробує проникнути в таємницю до
радчої кіМ,нати, може бути покараний у кримінальному порядку. 

При винесенні присяжними обвинувального вердикту питання 

про міру покарання вирішує суддя у вироку. Причому вирок може 

бути винесено суддею за кілька днів і навіть місяців після вердикту, 

протягом яких чиновники служби пробації з'ясовують умови жит

тя, вихованм, роботи підсудного, встановлюють інші випадки його 

конфліктів із законом. Одержавши цю інформацію, яка, звичайно, 

не може бути доказом винності особи, суддя призначає покарання, 

тобто приймає рішення на основі кримінального закону [28, с. 51]. 

Оскарження у формі апеляції можливе тільки у разі винесенНя 

обвинувального вердикту присяжних. Право на апеляцію має тіль

ки засуджений. За Законом про апеляцію у кримінальних справах 

(1966 р.) апеляція надсилається до кримінального відділення Апе~ 
ляційного суду, де вона підлягає розгляду колегією з трьох судді~.; 

професіоналів. Практика апеляційного суду свідчить, що найчасті1п~ 
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підставами скасування вердИкту присяжних є явні порушення про
цесуального порЯдку розгляду справи, атакоЖ неправамірна пове

дінка судді або присяжних. Так, рішення про новий розгляд справ 

апеляційним судом приймалисну випадках, коли присяжні виноси

ли вердикт шляхом жеребкування; коли вони упереджено ставили
ся до однієї зі сторін, не вислухавши докази іншої сторони; коли суд 

було вве,дено в оману адвокатом і коли суддя заважав одній із сторін 
проводити перехресний допит [18, с. 417}. До тdro ж виправдуваль
ний вердикт nрисяжнш був остатоЧним і оскарженню не підля:tав. 

На Початку ХХ ст. погляд на суд присяжних як на непорушний 
і· священний судовий інститут змін:Й:вся: його значення як суду в 
англійському судоЧинстйі зменШИлося.· На думку дослідників суду 

ПрИСЯЖНИХ, ~<ОСНОВНИМИ прИЧИНаМИ ЦЬОГО ЯВИЩf!. були ослаблеННЯ 

прерогатив королівської влади в сфері правосуддя, швидке збіль

шення обсяrу цивільних позовm і ще більш стрімке зростання су
марної Юрисдикції (тобто спрощених процедур) у кримінальних 
справах>> [29, с. 43):Лунають і слова критики на адресу присяЖних 
за їх «надмірну чутливість до риторики і за відсутність досвіду при 

оцінюванні доказів» [25, с. 44- 45]. 

У той же час в Англії не ставИться під сумнів саме існування 
суду присяЖНих. Навпаки, 'англійська правова доктрина високо оці
нює діяльність цього суду [18, с. 274]. Присяжних у кримінальних 
сПравах визнають бар' єром,· Що відокремлЮє народні. свободи від 

прерогативних повноважень корони, а суд присяжних - основою 

конституціЙної свободи, на якій тримається все правосуддя; «Нехай 
ніхто не думає; що народ якоюсь мірою настроєний проти судового 

розгляду за допомогою присяжних. Протягом надто тривалого часу 

присяжні булкоплотом наших свобод, щоббудь-хто з нас намагався 
це змінити. Коли людину обвинувачують у серйозному злочині, тоді 

суд присяжних не має собі рівних» [18, с. 412}. 

Таким чином, унаслідок розвитку суспільства, становленнЯ ан
глійської державності журі прИсяжних було остаточно оформлено 

як nравову субстанцію, діяльність якої спрямовувалася на захист 

громадян від сваволі влади, і тим самим журі розглядалося як необ~ 
хідний державно-правовий демократичний інститут [ЗО; с.28 ~ 29]: 
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Істqрико~право.ва генеза суду присяжних США 

Англосаксонська модель суду Присяжних майже повністю за~ 

позичена США, а також багатьма англійськими колоніями', які 

формували основи свого права під впливом англійського законо

давства. За справедливим з·ауваженням С. І. Добровольської, роз

біжності між англійським судом присяжних і судами присяжних 

у цих країнах викликані не його модернізацією, а скоріше'націо

нальними та соціально-політичними умовами життя, що склалИся 

в цих країнах [8, с. 34]. 

Право людини, обвинуваченої у вчиненні злочину, бути судимою 

рівними їй за соціальним станом розглядається як фундаментальний 

елемент правосуддя в Сполучених Штатах. Американське коріння 

права на суд присяжних бере початок від Великої хартії вольностей 

1215 р. як основи британських конституційних свобод. Подальший 
розвиток законодавства США відбувався багато в чому самостійно. 

Створюючи Конституцію США, їі засновники вважали за необхід

не включення суду присяжних до системи кримінального правосуддя, 

оскільки, і не безпідставно, гадали, що суд присяжних зможе стати 

останнім захистом для тих, хто вважав себе обмеженим унаслідок не

заслужених утисків або очевидної несправедливості [31, с. 12]. 

Право бути судимим судом присяжних міститься в розд. 2 ст. 11 
Конституції Сполучених Штатів, де rоворитJ:>сЯ, що «за винят~ 

ком імпічменту, той, хто вчинив злочин, має судитися судом при

сяжних». У Шостій поправці до Конституції Сполучених Штатів 

також сказано: «При всякому кримінальному переслідуванні об

винувачений має право на швидкий і публічний суд безс,торонніх 
присяжних ... ». Гарантії, надані розд. 2 ст. П і Шостою поправкою до 
Конституції, є обов'язковими для всієї федеральної судової систе

ми США і забезпечують право на суд неупередженщ присяжних 

«у всіх кримінальних справах». Однак Верховний Суд США прийняв 

більш вузьке тлумачення конституційного права на суд присяжних. 

Зараз суд присяжних гарантований стосовно до всіх небезпечн.их і 

менш небезпечних злочинів. Злочин вважається небезпечним, якщо 

припустиме за кримінальним кодексом покарання за його вчинен:-
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ня перевищує шестиміСячний строк тюремного ув'язненм. Суд за 

участю присяжних не.: надається у разі, коли злочин класифікується 

як дрібний і за його вчинення може бути призначене покарання у 
вигляді шестимісячного строку ув' язнення або більш м'яке покаран
ня (рішення Верховного Суду США в справі «Ш~фф проти Шнаккен
берга>>, 1966 р.) [32, с. 2 - 44]. 

Крім федеральної судової системи штати створили власні судові 

органи. Права обвинуваченого в суді штату не застерігаються ні в 
ст. ІІ розд. 2, ні в Шостій поправці. Тому спочатку обов'язковість 
суду присяжних для феАеральних судових органів не вважалася та

кою, що стосується кримінальних справ, розглянутих судами на рів

ні штатів. Суди штатів обrрунтовували це Чотирнадцятою поправ

кою до Конституції США. Однак Верховний Суд США вирішив, що 

гаранто).}ане Конституцією США право бути судимим судом при

сяжних.~ «основним для американської системи правосуддя» і реа

лізація закладеного в Чотирнадцятій поправці до Конституції США 

положення Про те, що «жоден штат не може ... позбавити будь-яку 
особу життя, волі або власності без належної правової процедури, 

має здійснюватися саме через суд присяжних» (рішення Верхов
ноГо Суду США в справі «Дункан проти штату Луїзіана», 1968 р.) 
[32, с. 2- 44]. Право на суд присяжних дозволяє «враховувати нор
ми моралі та поєднати nравосуддя з .милосердям, коли докази свід

чать про те, що обвИнувачений винний у злочині або причетний до 

нього>> [33, с. 244]. З того часу і донині право бути судимим судом 
присяжних гарантоване Конституцією США в кримінальному судо

чинстві як на федераЛьному рівні, так і на рівні штатів; 

У цивільному судочинстві право на розгляд справи судом при
сяжнИх Гарантується Сьомою· поправкою до Конституції США. 
У сВою чергу право' на суд присяжних у цивільних справах має бути 

закріпл"ене в конституцїі відповідного штату США. Сьому поправ
ку тлумачать таким чином: право на процес у суді присяЖних по

Ш~фюється тільки на «nозови за законом», але не на «nозови по 

правуспр'!в~д.л.ивосmі» [34, ~· 7]. Звичайно цей термін озн~Ча€, Що 
Процеси в судах присяжних не проводяться у справах, котрі вима

rаЮтЬ особливих зacoofu судового захисту. Так, право на суд при-
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сяжних відсутнє у раві поданн~ позову на одержання судової забо

рони, або царозлу'Іення, або на пqрядок регулювання особливщс: 
умов контракту. Однак право на GУд присяжних існує в справах із 

заподіяння тілесних ушкоджен~ або заподіяння майнової шкоди,, 
а також на випадки порушення контракту, що. тягнуть з;~, собою іс

тотні фінансові втрати, тощо. В .сучасних умовах у судах' першої ін
станції США фактичні аспекти судових спраn вирішуються судом 
присяжних або ж сторони відмо~ляються ві~ цього права. Є особ
ливості також у тому, що в різних штатах існують .<;вої .відміннос

ті щодо того, чи зобов'язане одне журі присяжних дотримуватись 

раніше винесеного рішення іншого журі того ж суду. І>оли різними 

журі приймаються суперечливі рішення з одного й того самого пи

тання, такий конфлікт виріІІІ'ується його переглядом у Верховному 

Суді штату. 

В юридичній літературі було проведено серйозний теоретичний 
аналіз інституту суду присяжних у Сполучених Штатах Америки 

[31; 34- 41]. У цьому дослідженні розглядатимуться лише основні 
організаційні риси інституту суду Присяжних США у порівнянні з 

Англією. 

Американському судочинству відомі. дві форми залученняпри
сяжних до розгляду судових справ- вЄJІ.ике імtме журі. Нелике журі 

називається так за традицією, бо раніше складалося з більшої кіль
кості прИсяжниХ, ніж мале журі. До його складу входить від 15 до 
23 присяжних, а до малого - завжди не більше 12 осіб. 

Основною функцією великого журі є пере.І}ірка обtрунтованості 

обвинувальних актів прокурора. В той же час його ефективність як 

складова механізму захисту від незаконного обвинувачення, за оцін
кою американських юристів, досить слабка. За даними статистики, 

за результатами попереднього слухання справи в суді припиняєть

ся від 5 до 15% справ, у той час як після розгляду справи велики~ 
журі - від З до 8% [34, с. 18 - 22]. Це прИзводить до обмеження сфе
ри діяльності великого журі. Так, згіДно з Правилами кримінально

го судочинства в районних федеральних судах затвердження обви
нувального акта великим журі обов'язкове Лише тоді, коли йдетьс,я' 

про злочин, що карається смертною карою (п. 7 а, в). 
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Журі присяжниХ, що розглядає справу по суті, прИйнято назва

ти малим журі через те, що його склад не повинен перевищувати 

12 осіб, але не може бути меншим б (рішення Верховного Суду США 
в справі «Беллью проти nітату Джорджія)), 1978' р.) [32, с. 2 - 44]. 
Правила кримінального судочинства в районних федеральних су

дах установлюють таке: «Присяжних має бути .12, але в будь-який 
момент до винесення вердикту сторони можуть застерегти в пись

мовій формі за Згодою суду, що Журі складатиметься з будь-якого 

числа, меншого від 12)) (правило 23-13). Тут простежується аналогія 
із сучасним англійським правом, за яким вердикт може виноситися 

не 12; а 11 або 10 присяжними. 

До функцій малого журі входять оцінювання доказів і винесення 
вердикту з питань факту, тобто встановлено чи ні подію Злочину і 
винність підсудного. 

У федеральних судах і в більшості окружних судів штатів зали

шається класичнеуявлення проприсяжного, як про «суддю факту)). 

Присяжні у своєму вердикті лище вирішують питання про винність 
або невинність особи, а професійний суддя визначає міру покаран
ня. Проте за законодавством деяких штатів США присяжні у своєму 

вердикті повинні також вирішувати питання покарання (наприклад, 

про застосування смертної кари та ін.). 

Слід зазначИти, що в судовому процесі Головуючий (професій
ний суддя) має процесуальні можливості вnливати на присяжНих, 
особливо у федеральних судах. Так, він має право не тільки керувати 
ходом судового засідання, а й рекомендувати присяжним, як їм слід 

оцінювати ті чи інші докази в справі, радити; який вердикт (обвину
вальний чи виправдувальний) їм слід винести. 

На відміну від Англії, д,е виправдувальний вердикт присяжних не 
підляг'ає перегляду, в США закон допускає, що суд може призначити 
новий судовий розгляд в <<інтересах правосуддя», якщо винесений 

вердикт присяжних не відповідає розглянутим доказам або закону. 

Англосаксонську модель суду присяжних крім США було сприй

нято т~кож в Ірландії, де справи за участю присяжних розглядають 

Центральний кримінальний суд (Вищий Суд Ірландії) і Окружний 

суд Ірландії. Суд nрисяжних в Ірландії розглядає по першій інстан-
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ції кримінальні справ){ про всі серйозні злочини, переслідувані за 

обвинувальним актом, крім справ про вбивстnо, зраАу і піратство. 

Нердикт цро винність виноситься 12 присяжними одноголосно. 

За законодавством Канади' обвинуваЧений має право вИмаГати, 
щоб його справу було розглянуто по першій інстанції в суді графства 

за участю присяжних, якщо тільки вчинений ним злочин не Переслі

дується в сумарному порядку і не входить до викл~ чної компетенції 

магістратських судів. Журіприсяжних у кримінальних справах: скла

даються з 12 осіб, і при винесенн~ вердикту, як правило, потрібна їх 
одностайність. Суд присяжних діє також у верховних судах кожної з 

10 провінцій Канади. 

З обов'язковою участю присяжних розглядає справи про кримі

нальні злочини, переслЦувані за обвинувальним актом, Верховний 

Суд Нової Зеландії. У розгляді кримінальних справ також беруть 
участь 12 присяжних. 

1 .2. Історико'"'правова генеЗа 
континентальної (європейсько"І1· моделі 

суду присяжних· 

Історико-правова генеза суду присяжних Франції. 

Для континентальної (європейськф) системи судочинства кла

сичним є французький тип судочинства [42, с. 8 - 10]. За образним 
висловлюванням О. В. Смй'рнова, якщо англійський процес можНа 
назвати «fantasy» у світі юстиції, то французький тип - це класи
ка судової справи [2, с. 158]. Французький тип судочинства має в 
сучасному світі найбільше поширення і послужив вихідною модел

лю для побудови юстицїі в таких країнах, як Бельгія, Італія, Іспанія, 

Португалія, у державах Латинської Америки, в Люксембурзі, НЦер

ландах, Алжирі, Тунісі, Японії, у країнах ІндокИтаю і фраІікомовних 

африканських державах. Вона вплинула на законодавство більшості 
держав СхЦної Європи, в тому числі України. Саме в історії фран-. 

цузького судочинства корениться багато проблем побудови і діяЛь
ності суду присяжних. Отже, без його аналізу вирішення цих nро
блем може бути дуже ускладнене. 
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Вивчення системи суду присяжних, що існувала у Франції в ми

нулому столітті, ще тим більш важливе для України сьогоднішньої, 

оскільки російська модель суду присяжних за Статутом криміналь

ного судочинства Російської імперії від 20 листопада 1864 р. увібра
ла в себе все те краще, що було в англійському і французькому під

ходах до суду присяжнщ. 

Здійснювана в Україні кримінально-правова реформа свідчить 

про все більше зміщення вітчизняного кримінального процесу- в 

бік країн системи загального права. Це відображається у характері 
змагального процесу, у зниженні ролі суду у витребуванні доказів, 
у наданні сторонам права визначати порядок дослідження доказів, 

у фактичному поділі СІ~ідків на свідків обвинувачення і захисту, у на

данні суду права на арешт тощо. 

Суд присяжних Франції є прикладом видозмінення його протя

гом значного часу, що обумовлено перш за все змінами у криміналь

ному процесі цієї держави. Історично в розвитку французького суду 

присяжних можна виділити кілька етапів. 

Перший етап- франкський (VI- VIII ст.). Розгляд справ за об
винуваченням у вчиненні злочину здійснювався з використанням 

ордалій - так званим маJІ.бергом. Як правило, його очолював rраф, 
якого призначав ·король, і до його складу входили також «судні 

мужі» - рахімбурги, або скабіни. Інститут рахімбургів певною мі

рою аналогічний інституту шефеніг - старому німецькому судово

му інституту. В сучасній французькій судовій системі .цей інститут 
застосовується під евфемізмом «суду присяжних». Однак в юридич

ній літературі справедливо зазначається про те, що не можна визна:

вати це результатом безпосереднього впливу на сучасний французь

кий процес давніх німецьких форм, оскільки КПК Франції 1958 р. 
у цій час~ині явно запозичИв німецький юридичний досвід ХХ ст. 

На другому етапі (приблизно з ІХ до ХІІІ ст.) діяв «суд рівних», 

або «.<,:;уд перів». У середньовічному французькому суспільстві роз

винуті васальні відносини породили складний соціальний організм, 

уякому зв'язок «сильних>> міг бути тільки зВ:язком «рівнщ». Стаю

чи васалом, особа ніби обдаровувалася сюзереном заступництвом і 

ставала йому рівним. За це васал віддячував сюзерену відповідним 
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«дарунком»-_ ·вїд,д~істЮі ~}'Жбо10. Крім -то_Їч, зв:язки «р~нщс>> 
''і '~~-'; ,r;.; '<~·· • .'." -,"·,<\0''· .''.';~·;_, ·~1 ~." r ..;··~·.; ,"]·-~ -' '•' ' :.· .. • ~ ,,;;' 4і 

складалися не ТіЛьки по вертикалІ, а и по горизонталІ, залежно щд 

того, яким ремеслом займався васал (громади, цехи та rільдїі, корn о~ 
рації, ·Чер1fеЧі 'ra ЛІЩар-сьfd. о'рдени, сереДІі:6овіЧІtі yнi'в~pcki'eork tт. д~) 
[4З,с.·20б;-207};.·::.!< ':· .,,,.,, 1 1:;;:- .• . ·'·' •J;.· 

Судочин~т~о )і ;Ц~й п'еріrід зІ\ійс~н'>єтІ.~я. <<tудоМ j)iв~hx>> гЛ~с~_оj 
з елемейтами 3маr~Ьі.ості; б6 к6жіні .. віЛ~йа лЩДІ;Іна ·має ·Право б}'тИ 
судимо.ІО·:лиnіе рm:Иіими·собі. н~ дуі1ку о: в~ ·с-сv*'Фнова/<<~у"- ріІнп-іХ~> 
не поширювався на кріпаків сервів, відносно якИхDі: власник чЮІИв 
кримінаК'ьн<У--адмhіістра:rиВі-lурозправу. До' початКу ХНІ ет. «еуД.рів~ 
них» у такому вИrля'Аі'ЬЖе ·sа<!тосовуєт:f>СЯ ріДко і на 3міН}І йому'hри:.. 

ходить інсtи'І'ут enqueste du payg ~ роsС:ліоуlіаіtнн чє~s 'місцевuЖ 
людей: Цей інституr,'о>іевидн&, вправаджем у:Франll;ії;·як і 'В AiirлJ.l; 
норманами. Хоча заДЛЯ' СhрЗВед'ЛИВоеті<с.і\:ід 3а:ніаЧити;·що за· коро(. 

ля Карла ВелиІ'<ого :у:Фра:н:ції було введено інститут короА.івсь({uх 
посланців (missi dominia.i), основною функцією яких була перевірка 
діяльності мі~ц~вої влаДІІ~ Вт,Щ, посланці моrди опиrувати цід при~ 

сягою пред~тавників місце~их rромадпрq цідq\lрюванщ узлочин~ 
і.тим с~мим наrадрал,и рqз~і:;шИ?' суддів. Ця, ,су,А,рва форма JІ&3J:Ща .. 
лася inquisitio . . 3дій~нювалася. вона нер~r.улярJІоі с:~<оріще ()ула,не 
результатом влащої правотвор,чос:rі ф~щ4,в, !1. запо~ичен}fям ~е 
наявного судового дрсвіду норманів [44,; с .. Ц~7' -177}: · . ' 

· ТаКJ-Щ: .чином, серед~ьовіч;на французька форма «суду рівних» 
надалі м~а сво.е прод-ов~ення. Траисф.Qрмувавщись у процедуру en• 
queste dц рау& (<<рqзслідуJJання черезмі~:щевих :людей>>),;вона пізнЬuе 
повернулася .з А.tІ:!'Аії, до Франції вже,;щшрИІ<інці XVIII ст, у формі 
кАасичноrо. суду присюкних. ! ,, 

Третій етап у розвитку суду присяжнихісторично можна nов' я~ 

зати з Францією часів Наполеона Бонапарта: Низку найважливіШИХ 

положень Декларації прав людини і Громадяаи.на 1789 р; було закрі
плено ~ дрfІЙНЯ::rОl\<!У в ,180~ р. Кримінмьнр-:цродесу~ьному код ек~ 

сі Фр!!JЩЇЇ (д0тр.k1Мf1ННЯ пе~них:.пра~ обвинуваченого. np~ таємній 
nисьмщJій цроцедур~ досумвсіго провад:>!<енн~ у СП{І;щі і введещщ 
змагальної пр<щедури c.yдqвorq розr.NІду з ~ласт,J·Ці·ИМИ їй прJ.ЩЦЩІа"1 

МИ усносrіта бt:зпосерt:АНОСті),ІЦО TaKO?J<. містив і-юрми, ~QT,p~p~I;~~r 

. 33 



'· ' -~' " t 
ментували порядок відправл~ння ·пра~осуддя за участю присяжних 
{11, с.2П]. .· · · ·· · · ·, '· ·• ' · · .· "' ·' ·. · 

'. ' . ' . ·~· . . .. ' ·,. ~ 

В Юридичній літ~ратурі тщ·9 ч~су в~д~ічал9,ся, що·. ((rума~ний 
фран'цузький закон, побудований на тому принципі, іЩО краще ви
п.равдати ВИ:"НОГО, .}lЇЖ засудит~ невинноrо, ,зна~~QВ В ,інституті 

~Ч)исЯ'жних r~рантfю I,IpaJ~ocyддJJ, якому достуЇІ}{е ,почуr:rя ммосер
дя, лю~инолЮбст~а і. сПівчуття: діяцня "\щДини .6ін :хоче судити по
лЮдському» [45, с:) 7}~ · · · · ·· · 

.. З м~тою розвиткуКПК Францїів 1853 р, буАоприйнято .Закон 
«Про fТВорення 9/АУ ир~ся~их», я~й всrа;новлюв~в, що. присяж
Н!'!М МО~е буrи О~О,ба ВіКОМ ~іД 30 ДО :ю рОкіВ, JЩ1\ КОристуетьСЯ пра; 
вами цолітичниl\,Ш, цивілрщш~.і с:;іме;йними іне.є особщщдездатІjою 
АО оQіймання, ПОСади. nрИСЯЖНОГО, ДQЯ:КИ~ НаАе:ЩалИ особи, засудже
ні до тілес;ноrо покарання; до покараННЯ: за. ~'іинення злочину, і всі 

особи, що церебуваюrь у в'язниці триJбільше місяців (ст. 2). 

Обов'язки присяжного визнавалися також несумісними зі зван

ням міністра, нре&идента Сенату, президента Державних зборів, 

члена Державної Ради, помііtника ДерЖавного секретаря, судді, про

курора, службовця поліЦії, священика, війtьковослужбо:іщя (ст. З); 

Не могли бутИ nрисЯжними дом<ішні слуr:И, ·особИ, ЯКі не вміли чи~ 

тати і писати по-французькИ; а також божевільні (ст. 4). 

Скд;адалися загальні й річні списки приtяЖйИХ (ст. 6). За Зако
ном 1853 р. у складанні списків присяжних засідателів брала іпиро
ку участь адміністрація, але це викликало невдоволенняу громадян. 

Тому в 1&70 р. порядокскладання списків було змінено і Цю справу 
доручили виборним від кантону [46, с. 93]. Ва 10 дніВ до відкриттЯ 
суду ассизівпроводилося жеребкування· в публічному засіданні, де 

з річного спис-'!<у. вибираміся прі:Jвища 36 присяжних:, що· складали 
список членів засідання. (ст. 17). 

Одна з найваЖАивііпИх умов правилЬl!6rо сКладання лави при

сйЖйих засідателів полягала також в усуненні з неї' dсіб1 які не відп о.: 
віДа'ли виЗнаЧеним вимогам або були нездатними з Якоїсь іrрич:ини 
безперешкодно вирішити дану сrіраву. Відвід прИ:сЯжногd без' огос. 

лошення nричИн відбувався гласноЮ ·заЯвою сторін післЯ тоtо, Як 
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І'оловуючий вий.м3в з_ урни білет із ПJ>ізвищем присяжноrо. Обвиu;у~ 

ваченню і захисту наі,\авалося рівне право за кількістю присяжних, 

що відводилися, однак якщ9 їх бу~о ,неп~рне число, то підсудний .мав 
право в4,вести на одного присяХ<Іfого б)4ьше (ст. ст. 394~ 399, 401 
КПК ФранЦії). Право відводу, як<: надавадосн сторонам, припинялр~, 
ся, коли задишалось це більш~ 12 присяжних. У ФраццЦ, так само, як 
і в США, яюцо у справі бралиучасть кілька цідсудних, ;кЩ,кісоrь віД:: 
водів, що припадали на ророцу ~~исту, просто ділилася, між НИl\:fИ 
порівну ( р. ст. 400, 402 KhK ФранЦії). За кодексом 1898 р. компетен~ 
ція журі і професійних суддів чітко розмежовувалася. Журі само
стійно вирішувало всі Питання факту, встановлюючи цаявність чи 
відсутність вини і визначаючи характер пом'якшуючих обставиц. Зі 
свого боку судмм:и вирішувалися виключно питання права н~ під
ставі норми закону відповіДно до вердиІ<ту присяжних [29, с: 36]. 

Сутність взаємостосунків коро1;1них суддів іжурідУ)l(е добре.бул3; 
підмічена f. Я. фойницьким. ]3ін писав: «В організації присяжного 
суду помітні дві колегії: .\<Оронна і народна; ~о1;1и повністю ізольова~і 

одна від іншої, J{авіть більще - при французькому окресленні цьо
го інституту во'ни перебувають у ворожих одна до іншої стосунках: 
присяжНі, пасивні слухачі судового слідства і безсл~щесні свідки при 
поставленні запитань, наділені завидним для коронних суддів пра

вом безконтрольного вирішення останніх;_. у. свою чергу, судді ко
ронні, до яких законодавець ставиться недовірливо, забороняючи їх 

голові навіть заявляти свою думку щодо справи, і які оголошуЮться 
усунутими від оцінки її фактичної сторони, насправді справляют,t, 
на неї неабиякий вплЙв питання-ми, що ставляться приСяжними, 
оскільКИ,: вводячи сюди або не вводячи певні фактичні ознаки, вони 
перешкоджають присяжним в оцінці їх» [З; с. 127- 128]. 

Згідно зі ст. 337 кпк' Франції 1808 р. питання, що випливало з 
обвинувального акта, мало· бути сформульоване перед присяжн~и 
таким чином: ~~Чи виннИй підсудний у вчиненні такоrо-то вбивства, 
такої-то крадіжки або будь-якого іншого злочину з усіма обста,ви
нами, викладеними у висновку ,обвинувальн9rо акта?» По суті .IW 
стаття надавала присяжни:М право обговорення юридичної квалі
фікації діяння, а отже, вирішення правових питань, оскільКи вона 
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вимагала не того, щоб присяжні сказали, чи вчинИв підсудний щось, 

а чи винний він [47, с. 511]. Вирішення правових питань відбувалося 
у присяжних тільки «для себе», оскільки ст. 342 КПК Франції вета~ 
новлювала, що присяжні мають Зііернути всю свою увагу '!'ільки на 
фаКТИ, ВОНИ порушують СВій обов' ЯЗОК, КОЛИ, лодумавши про пока~ 
рання, що накладаються кримінальним законом, почну'fь приймати 

до роздумів ті наслідки для підсудних, що настануть від оголошення 

ними свого вироку. В цьому- відмінна рщ:а континентального суду 

присяжних. Але із самого факту виріШеннЯ присяжними правовИх 
питань не випливає, що суд присяжних у Франції того періоду пере~ 

творювався на ·суд шефенів. · · 

Практика, грунтуючись на деяких інших.с:таттях КПІ< Францfі 
1808 р., прагнула обмежити присяжних галуззю ч~стих фактів і ви~ 
лучити з їх відання, наскільки це можливо, вирішення будь~яких 
правових питань. Якщо ж станеться: ЩО nрисяжНі вирішать і пра
вове питання у своїй відповіді, оскількИ повне відокремлення фак~ 

тичних питань від правових неможливе, то це не є приводом до ка

сації, але і суд не звертає уваги на подібну відповідь, ніби їі зовсім 

неіснувало [47, с. 514- 515]. У дорадчій кімнаті рішення з кожного 
поставленого питання приймалося більшістю голосів. У разі поді~ 

лу голосів порівну рішення виносилося на користь обвинуваченого 
(ст. ст. 344 - 347 КПК Франції). · 

Проте вердикт присяжних про винність підсудного можливо було 

«припинити», а справу передати на новий розгляд колегії присяж

них, якщо суд був переконаний, що присяжні хоча і дотрималися усіх 
форм, однак помилилися в самій суті справи (ст. 352 КПК Франції). 

Законодавець приділяв особливу увагу механізму вираження 

J3олевиявлення присяжними. Якщо Закон від 16 - 29 вересня 1791 р. 
та від З брюмера 4 року Республіки та Кодекс кримінального роз~ 
слідування у своїй першій редакції робили голосування серед членів 

лави присяжних відкритим, то Закон від 9 вересня 1835 р. встановив 
таємне голосування через Подання бюлетенів. Цей новий метод був 
заІ<ріплений та уточнений Законом J3ід 13 травня 1836 р . 

. , Наступним здачним кроком у трансформуваю>~і .. с-уду присяж; 
них став Закон від 19 червня 1881 р., який скасував резюме - за-
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ключне слово головуючого у процесі., Підставою для скасування 

стало невдоволення суспільства тенденційністю заключного сл01~а 

І'оловуючоrо у процесі, яке впливало на оцінку доказів самими при

сяжними. При цьому до уваги бралося перш за все особливе ста
новище головуючого суду присяжних, відмінне від становища його 

радників - головуючий був фігурою у судовому розгляді, мав дис
креційні повноваження, які дозволяли йому 13икористовувати усі за

соби щодо відшукування істини. Вжиті захо,А.и були спрямовані на 
незалежність вердикту присяжних від впливу з боку професійних 

суддів. 

Четвертий етап пов'язаний із трансформацією суду присяж

них у Франції, де уся· історія розвитку цієї інституції є постійним 

пошуком оптимальної форми суду. В цілому загальна тенденція 

французького законодавства протягом двох століть зводилася до 

поступов.оrо обмеження компетенції суду присяжних і, як наслідок, 
до його реформування. Цей процес йшов за двома напрямками: по

перше, скорочувалося коло справ, підсудних присяжним; по-друге, 

обмежувалися права лави присяжних. 

Так, Законом від 10 грудня 1908 р. з метою зменшення кіль

кості виправдувальних вироків, що виносилися присяжними, було 

введено nраво головуючого в суnроводі секретаря і nредставників 

сторін відвідувати дорадчу кімнату, щоnравда, «на nрохання самих 

присяжних». Головуючий міг звернутися до присяжних з напутнім 

словом, попередити 'іх про можливі наслідки вердикту, іншими сло

вами, вплинути на 'іх внутрішнє переконання і в кінцевому підсумку 

на їх рішення. Це було явне обмеження незалежності' nрисяжних, 
оскільки підсилювався вплив nрофесійного судді на результат на

ради журі nрисяжних [29, с. 37]. 

Ще більше підсилив контроль професійних суддів над журі при

сяжних Закон від 5 березня 1931 р., яким було реорганізовано про
цесуальний порядок винесення вироку в суді присяжних. Присяжні 

. засідателі окремо від професійних суддів вирішували питання про 
винність підсудного, а потім, у разі винесення ними обвинувально

го вердикту, разом із професійними суддями вирішували питання 

про призначення nокарання. Формально вважалося, що цей Закон 
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розшИрює повноваження присяЖНих, надаюЧи їм право :вирішува~ 
ти питання про міру покарання. Фактично ж суть Закону зводила~ 

ся до того, щоб зменшити можливість винесення виправдувальних 
вердИктів присяжних через їх побоювання,'іцо підсудному загрожує 
надто жорСтоке покарання. 

'Суд присяжних у Франції почав nерероДЖуватися у нову фсtр~ 
му, і цей процес Заверіnився Законом віА 24 листопада 1941 р: піД 
час фаrіlистської окупації, коли суд присЯЖних перетворився на суд, 
бЛизький ДО шеф енського. Зокрема, було скасовано дві окремі коле~ 
гії (присяжних засідателів та професійних суддів) і вирок виносився 

судом в одній колегії у складі шести присяжних і трьох професійних 
суддів [48, с. 5}. Цю фактичну ліквідацію суду присяжних юридично 
було оформлено Ордонансом від 25 квітня 1945 р. після :визволен~ 
ня Франції. Вплив професійних суддів на перебіг процесу став BJI(~ 

рішальним, аж до того, що обвинувальний вирок нав' язувався при~ 

сяжним усупереч думці більшості; Про таку практику красномовно 
свідчать цифри. Так,якщо в 1929 р. кількість виправдувальних ви~ 
років, винесених судом присяжних, становила 38%1 а в 1938 р. вона 
скоротилася до 25%, то в 1951 р. становила лише 9% від загальної 
кількості .винесених вироків [29, с. 37]. 

Прийнятий у 1958 р. новий КПК Фраtщії остаточно відмовився 
відінституту самості.J1ного журі присяжних. Стат:rя .356 КПК Фран~ 
ціїпередбачцє~ «Суд і журі радяться, а потім голосують за допомогою 
подачі бюлетенів}} і далі в ст. 362 КПК: «У разі позитивної відповіді 
щодо цитання провинність суд невідкладно обговорює питання про 

міру ]ІОкарання». Як видно з тексту Закону, судприсяжних у його 

класи:чному розумінні в сучасній Франції відсутній. 

Історико-правова генева суоу приснжних Німеччини 

Серед країн, ·що опинилися під вплюіом КПК Франції 1808 р., 
необхідно відзначити Німеччину, яка Запозичила саме французьку 
модель суду ІІРИсяжних. , 

Слід Зазначити, що умови, за яких у Німеччині вводився суд при~ 
сяЖних,були несприятливими для з' ясування значення цієї установи. 
ПриХильникИ суду присяжних, які піклуваЛИся про введення його в 
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окремих державах Німецького соцщу, мали на увазі ВИХ<АЮ':І.НО фран

цузьку модель суду присяжних з йоГо рішучимиодносторq.нніми за~. 

садами [46, с. 87]. у цілому громадська думка, а такожзаконодавство 
того часу, на Жаль, уявлЯли собі цей інстИтут'ізольованим:ІІІе врахо-:
uуючи тієї обtтавіt:ни, 'що суо nрисяжних mільки mooi моЖе іііяти 
ефективно, коли він рпираеіttься на криміналь!'о.,-nрочесхальну 
форму, . яка кореспоноу~ться із суmнісmю та . поmребами чіеї 
установи. Більше тоrо, закdнодавч~ орган Німеччіщи обм.е)Ж(ИВСЯ: 
тільки виданням nолоЖень npo· nр:ИсЯжне судочинсТіЗо,. не· скасу~ 
вавши старого порядкуінкВізиційного і таємного провеДе:Йня сліД
ства. ЗалишилИся без змін і деякі статті пропорядок судоустро.ю, 
нкі не тільки не відповідали потребамнового судочинства, а й на~ 
віть суперечили їм. Значно обмежував суд присяжних і старИй кри
мінальний кодекс. Внаслідок цього діяльність нового суду не давала· 

'· істотної користі .. 

До того ж переважна більшість чиновниКів вважали цей інрит}тт 

непотрібним. Їх лумку поділял<t і певна частина юристів, які вбачалИ 
у СТВОренні суду'прИСЯЖНИХ. обраау ПО відношенню ДО суДДіВСЬКОЇ 

' гідності, недовіру до nрофесійних суддів. · · 

Дослідження еволЮції суду ПрИсяжних у Німеччині д~є можЛИ
вість виділити декілька періодів його становлещш. 

Перший період (1848 - 1852 рр.) характеризу~ався тим, що в 
1849 р. пройшла низка судових процеСів за·участю присяжних, 
у яких вони.випр::\Вдали предст,авників революційногоруху 1848 р., 
в деякій міри спі],\~ваючи їм і поділяючи їх переконання. Проте се

ред насел~иня., осо(jливо найбільш консервативної його частини, 

існувала думка, ЩО В таких виправдувальни,х: рішеннЯх nр~СЯЖНtfХ 
існує загроза суспільству. 

Ару2ий період (1853- 1858 рр.) -це період, одним із гасел якого 
стала ліквідація суду присяжних. · 

Третій період - продовження становлення qду присяжних. Пе
ріод бере свійпочаток у 1859 р., коли більшість населення краІни 

; nоступово все-таки усвідомила значення і: переваги цього правовоr<У 
, інституту. Розпочався процес формуванням процедури і діяльності 

суду присяжних з огляду на надання йому більшої самос'І'ійностt,, 
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ЧетвертИй період характеризується відходом від класичної 
форми суду присЯЖних і переродженням його на суД шефенів. 

Крім Німеччини, серед кра1н,' що запозичили багато судоустрій
них і судочИнних положень КгіК Франції' 1808 р., у тому числі і суд 
прИсяжних, були НідерЛанди (суд прщ:яжних існував у цій країні 
в період французького панування з 18і0 до 1813 рр.), Люксембуf:?Г 
(суд присяжних діяв у цій країні з 1848до 1868 рр., розглядаючи 

. ' . . . ' . .. ' 

кри;мінМьні справи про політичні злочини і порушення законів про 

пресу), Греція (система судів присяЖн~ діяла в цій країні з 1834 до 
1968 рр. і була 'замінена колегією спільно функціонуючщ суддів і 

присЯжних) [11, с. 70; 124; 136]~ 

Як видно із досвіду Фр~нції та інших держав, суд присяжних у 

його кла~ичному розумінні в деяких державах континентальної си

стеми права був нестабільним і почав швидко перероджуватися, по

ступово віддаляючись від класичної форми суду присяжних аж до 

суду шефенів. ' 

Однак це не виключає, щов конкретній країні континентальної 

системи права одночасно не можуть існувати суд присяжних у його 

класичному варіанті і суд шефенів. Прикладом цього може бути су

часна Австрія [49; 50, с. 8 -12]. 

Історико-правова генеза суоу присяжних у Росії 

Історичні дослідження про винИкнення та існування суду за уча
стю представників народу в Російській імперії спираються на старі 

юридичні джерела. Перші згадування Про суд за участю народних 

представників містяться в положеннях «Руської rіравди)), де йдеть
ся про общинні суди та кінні суди, що існували исУзаході Росії. Це 

були давні народні суди сільських громад. Саме так зароджувалася 

судова система Російської імперії з її невіД ємним атрибутом - npeo
cmaвнfi-KaJttи нарооу. 

С. І. Вікторський, розглядаючи участь народу в кримінальному 

судочинстві, оnисав форми судів, що існували в минулому. Най

більш Давньою формою наро.ь.ного суду, на його думку, були народні 
аборu, наприкЛад, Псковське і Новгородське. віче. Їм на зміну прий-
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шли суди за участю субних мужів, яких змінили станові cyiJu, що 
а' явилися за часів Петра І і отримали свій розвиток за nравління Ка

терини ІІ. Подальшою формою участі народного представника у від

правленні правосуддя, на. думку вченого, були cyiJu 3 присяжними 
saciiJamщмu [51. с. 29]. · 

В. О. І,(лючевсьІЩЙ вва}(<ав прообразом майбутнього суду при

сяжних вищу судову інст;щці~ давнього Новгорода, до я1<ої сnрази 

надходили на вирішення. чи ревізію nід посадника, намісника 19ІЯЗЯ 

і розглядалщ:я посаоником або наміснцком князя або їх тіунами 
разом з десятьма представниками народу по боярину і «життєму від 

кожного кінця» [5~, с, 54]. 

Аналіз Судебників 1497 і 1550 рр. дозnоллє цілком погодити
ся з вищевказаною думка~ В. О. Ключевськш:о. До цього слід до

дати, що інст~уr участі представників народу в суді намісників як 

присяжних був тако:щ,закрі:rіленпй у Двпнській статутній грамоті 
1397 р. (ст. 1). Це положенНя потім перейшло й у Судебник 1497 р., 
де в ст. 12 представники народу__: цілуваАьники - уже розгNІдали
ся як прообраз присяжних, оскільки мета їх участі в судовому засі
данні полягала в контролі За дотриманням тіунами і волостителями 

статутних грамот [53, с.194; 54; 55; 56, с. 29] .. · 

· Спочатку право утримувати в суді цілувальнИка надавалося як 
привілей, оскільки обрані представники народу забезпечуВали для 
підсудних більше гарантій, ніж «Кращі ЛЮДИ». Так, Великий новго

родСький князь, бажаючи захистити від утисків намісниКів і тіунів, 

дозволив у 1533 р. жителям Новгорода обирати від уСіх вулиць 48 ці:. 
лувальників, з яких кожний місяць четверо судили разом з тіунами. 

Подібний привілей було надано у 1510 р. і Пскову. В обов'язки 
цілувальників входило «у суді сидіти, правди стеречю>. Судебник 

1550 р. уточнив процедуру участі в процесі судних людей. Так, для 
ТОГО щоб ЗахИСТИТИ місцеве населения ~іД МОЖЛИВИХ ЗЛОВЖИВаНь 3 
боку намісників та їх людей, вводилося обов'язкове ведення прото

колу судового засідання, що писався земським дяком, засвідчувався 

«кращими людьми», старостою і цілувальниками і зберігався у на;. 

міспика на випадок спору, Коnія цього документа переписувалася 
слово в слово, скріплювалася печаткою і подавалася «кращим Al(j-
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дям». При розгляді справи вищою інстанцією староста і цілувальни

ки могли свідчити про фактичну сторону справи. 

Не встановлюючи кількості судних мужів, які моrли брати 

участь у судовому засіданні, Судебник усе-таки визначав їх категсі:. 
рії. Це- двірський, староста і цілувальнйки. Якщо в тій Чи іншіЙ 
місцевості двірського не було, то участь старост і цілувальників 

була обов'язковою. Вони мали забезпечувати інтереси спер'ечаль

ників не тільки з тих же місцевостей, що' і' останні, а ще й від кож

ної сторони. Наприклад; при позоваі волосних з місцевими на суді 

мали бути присутніми двоє сацЬких і місцевих людей. Таким чином, 

судні мужі зобов'язувалися здійснювати судочинствовїдповідно до 

волі законодавця. 

Починаючи з постанови Боярської Думи від 28 лютого 1549 р., 
інститут представників населення в суді - намісників - законодав• 
чо закріплЮвався в загальноросійському масштабі. Це положення 
оформилося як норма про необхідність повсюдного обрання пред

ставників населення в намісницькому суді в ст. 68 Судебника 1550 р. 

Зазна':J:ені представники були зобов'язані брати участь у наміс

ницьких судах _за позовами, які пред'являли жителі цих волостей. 

У разі, якщо сторони належали до різних волостей, на суді мали 

бути nрисутнімИ старости і цілувальники від кожної волості, які іно
ді утворювали цілу колеrііо._ 

Поступово, , 3 розвитком суспільства і формуванням станів, 
у державі почали пошир10ватися станові суди - суди рівних Для 
двор1Jн, суд11 з прТІшілеями для міст та ін. Започаткував такі суди в 

!.?осії Петро І, а свій розквіт станові суди одержали за часів Катерини 

й~ колибуло видано «Учре*дение губерний 1775 rода». У проектах 
про перетворення судової системи Росії 1767 р. пропонувалося зро
бит~ судовий процес змагальним, гласним, установити незмінюва

ність суддів і створити суди присяжних. 

У 1803 р, в «Записці про улаштування судових і урядових закла
дів Росії», підготовленій М. М. Сперанським, було зроблено спробу 
відокремити суд від поліції, створити судприсяжних і ввести пу

блічність судочЩІства [9, с. 15; 57, с. 134- 135]. 
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Ідея поділу в Росії судової та адмінісrративної влади і створення 

суду присяжних формулювалася Де:Кабристами в проектах про пере
(Їудову суспільства. На думку М. М. Розіна, в історії Росії була епоха, 

коли народні суди здійснювали судову владу майже у всій губернії 

І не залежалИ вЦ уряду. Проте nри цьому необхідно підКр~сЛити, 
що в російському суспільстві тривалий час nан~ала доктрина про 
неспроможність російського народу належним чином здійснюва

ти правосуддя'Ч:ерез присяжних Засідателів [57, с. Ji37; 58, с. 43; 59, 
~~-~~. . 

В подальшому цю ідею сформулював С. Є. ДесниЦький, який у 

своїй праці «Уявлення про заснуваНня законодавчої, судової та кар
ної влади у РосійськіИ імперії» вказував, що «Для більшої обаЧності 
при осудженні винунатих і для наявної справедливості суду не є за

надто ... обрання із сорока чоловік сторонніх п'ятнадцяти свідків на 
допомогу та виправдання суддям при дослідженні справ криміналь

них; такі люди можуть довільно за розсудом суддів обиратися на 

будь-який суд з усіх пересічних громадян у містах, де суд вчинятися 

може, і тільки на той час, доки суд скінчиться»; присяжні ~ають «під 

присягою сказати За насЛідками дослідження усієї справи винен під-
судний чи ні» [177, с. 303]. · 

Таким чином, у РосійсьКій імш:ірії nоступово формув~ся, за
кладалися основи майбутньоГо суду приСЯжних з його характерними 
класичними рисами як найбільш досконалої форми участі народного 
представника в судочинстві. І наслідком цього розвитку булd про
ведення судової реформи 1864- 1865 рр., що знаменувала собою зрі
лість російської реальності для впровадження цивWзо:Ваних право

вих інститутів. Суд присяжних засіда'І'елів було введено Указом царя 

Олександра ІІ від 20 листопада 1864 р. про зат:Вердж~ння « Учрежде
ния судебньІХ установлений Российской Империи» (далі - «Учреж:. 

дение))) і Статуту кримінального судочинства Російської імпері1 
(далі -Статут). 

За основу було взято теорію буржуазного судоустрою та судо

чинства, яка передбачала наявність суду присяжних як необхідного 
атрибута судочинства та судовоrо.процесу. Значну роль у дослідженt 

ні моделей судоустрою за участю суду присяжних Франції, Бельгії, 
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Державної ради С. І. Зцрудний, який розглядав судочинство, як: 

1) суворе застосування раніше визначеного, зрозумілого та усім 
відомого закону: 

2) розшукування' та визначення спірної події, до якої має буrи 
застосований закон. 

Вирішення другого пщання, на його думку, є спірним і «через це 

сам склад суду повинен паралізувати можливі обурення» .. 

Досягнення загальної довіри до рішень судових місць повинно 

стати головним завданням при утворенні судів, .особливо кримі~ 
наЛьних. «Умовами, які пробуджують загальну довіру, є: 

1) численність суду; 

2) вирішальне право обвинуваченого відводити суддів; 

3) с:r<лад суду повинен бути поДвійним: постійним та змінним, 
судді, які відводяться, не повинні належати до постійного·· 

складу суду; 

4) судді, Які відводЯться, не повинні зовсім належати до складу 
не тільки судових, а й будь-яких урядових установ; 

5) застосування закону має бути надане постійним суддям, а ви~ 
рішення спорупро под1ю - суддям, які відводяться або зміню~ 
ваним;· 

;, 

6) неупередженість суду» [178]. 

С. І. Зарудний вказував: «Більша частина вчених нині визнає, що 

суд присяжних є ні що інше, як судовий метод, як найбільш вірний 

та надійний шлях до прю~ильного вирішення справ криміналь~ 

них, як особлива форма організації суду> і їі встановлення в жод~ 

ній мірі не повинно змішуватися з політичним устроєм держави» 

[178, с.1, 2, 6]. 

Юридична література і практика тих часів відображали жит~ 

тєвість ідеї введення суду присяжних у період судової реформи 

1864, - 1865 рр. [60; 61, с. 32 - 46]. Згодом вона стала панівною у 
правовому житті держави, хоча підтримувалася не всіма вченими і . 
юристами тоrо часу [57, с. 137; 59, с. 404- 405]. 
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ОснО;В_не. заІІ~JlеЧ,е}:Ію,t р:ро.,;;И .суду прися~~ :поляrам> в тщ.~у,· 

що суд,nриррІЩJоІХ ввqдивqІ,:J~. РосЦ ~~реа сліц~ ,н~слідущщоя Що~ 

:~емних :;ll)!)BкiB, XQIO\ Дд~ стцоре,ння _1,4. Рщ:Д> суду np},ICIO}Qi~ llt( була 
результат9;м,,на,слід)ЩаІJн~ ЩJрощ~й~ь,Іщх ін_qти'ІІуті~;·а;бу~а розrм-r· 

ним. засто9'~.аНf!JІ~ ЗаІ:З!\Ь~ИХ Заf~!-· Іі~~об1е}fЩ. ШРJІдИЧНОІQ' ~а у
кою .. Укла~~~і су~ов~. cтayj:f~J3 н,а~~J\Яr~ 11а, cyt<?, ·ff>~~f.\-~ЩЦ' 
а не ~а ,~Ч.і\ЇТ:rІН~ мат~~ зас~;~ува~v~ .суду Ш:)}f,CЯ~ffX· ~ ?r~у,н~ 
nращ щмецьких юрисрв можІ-щ зазначи1;~, що цщ1и визщщ.али. за 

необхіД~е-~аД~т'И: rірисяжІ-і:&.;:м засіДате'Аям nрав~ ~И:рішув~т~ ·.тh\Ьх9t, 
питання про винність, яке вони як АІоди, обізнані з дійсністю ЖЙттЯ, 
виріmаіь kр~Ще за ·:КбронниХ tуд:дів; ЛіОДеі( kабінетJйх:: й:Йта~·;ш ж 
про nоkараН:нЯ маєnИр1щуватися суддЯм.й-.тЬр~стамЙ'[ь9,·с: 440}:.' 

.. - .... ,. . . ... •·. ' -- .. _.. ' '.. '•· ·: і ., " ' ' . ;;j __ , ; .. ,•; , .. - ' ; . 

Поl).о:>КеН,.ЩІ щ~до ,mмдів дерет~ррендя Р-JдУ в]?щ:ії.ц:шрокq qб-
і rоворювал~~. про_ що. сJ3ід чиДЦ J3не~ення ~...Щіщ -J3імо~іднИх ~~ура.,. 

жень, 8 м#~І{ з 'Ц~ іі,е МО~~,()уЛ~. ~~ Il~rpAиrй~~ 1а~/кр~~~~~ 
асесор В; <::рбрл~в впqло_в~!рв.ав,,<;турбован~яь. ~ црf!:6оду, ,с:;:І:~}{ов,?.ї; 
роз'Єднаності членів суду nрисяжНих, ц~знfін~ інрзе_миих.ви}>азів 
частиною населення та існування з.вичаю вИ~ЛовЛЮват~tіІ: no-hr~-

. ' . і''~. . . ' lr : . . . • . ··~ . . ' ·,.· :. .. . ,· ·~ , 1 ·_, і. \.:'' • ' .. ' ; : • 

земному у вищих . верствах сусшльства, що, на иоrо думку, дає шд~ 
стави· до УrіередЖёаоrd ставАеіііk ~еЛян' віДJtосію їх :Колищніі Б_,;_і{(;:' 
НИкіВ[179,с.19'0:.:'g8) .. '•(,,, '' . , 1 ;f •>; ' 

"' • • ~ • \< ' . ~ - ·' < •• ~ 

~~Я,~, іl,ро~~зицЦ з or~y ~а ~.~,о~од~~.: ~nР»NУ~ЧЮ-'~И !Jf<. 
курио~ні • .НаnрИклад, Астр~а:щ;:~~:Ц. rубернсь~GQ} др()кур0р, !<О-

• . • '. ' . . ' ..; ( . - • . . . . ' ~ .; .• (J ,, ·- < !.. ' _. . . • І' -:~ j' ' .. --~ . . •. :І 

лезь~і;t ас~сор ~ук~ ~иq?ІЗ~юв~в. ~~~~wв~~~~ тодо, не!Уf?*"-~о~~~ 
введеJ;І-.J:І;Я ~УдУ, чрися~их. на н~іцн,Щ,~1 р;р~фщх 'Ро~~ї: ~~1(~1\.:Щ-: 
ки ц~,'lwожу:rь бутtt npl!tGЯЖI-J:Jil,~~ чер,ез .н,езнанн~ російсІ.>}<о~ ,.МO~.Jtl· 
а,.крім тоrо!., ~~рез пqrляд~н.а~дочини,.,я~ ВJЩравдо~уwть краді:ж,:rщ. 
худоб~». Він такоЖ рекомендуВав: «Корисним бул@ б віN<р~-п·т~ GY#~~ 
присяжних здійснювати взимку, оскі4~ки ~літку наfібільш наlІруже-
на Пора>>' [179, с.'1'73 _:._ 17:4): · 1 

' '· .. · '· '' · ·· · :" · .. 

'у чо~у ж ~~~r~Л~,C.Yr~i~;r~) ~~обЛІffі?~~і~ду.[!ри;І?І~ уРо7 
сійс~кій ім:q:ерії? Щ? ..;\а€ J\ілста~'1 Р9З1"4Я~атІ1,Йоrо як. ЯtSісцо~н,. о в~: 

. ... . . ' • . 'l . 
крщвtсто.Р,J!-,.роз~tt::~ш~'J)~тут;у;снуnри,сяжt~wс·: !(" .. , , • ;; . -... 

Осцо~J;ІИМ:дрРЩЦ,tІЧОМ .Q_рrцнізації суду·прцся){Щихсбул.о. TEJ, що: 
участь nрисяжноrо в роботі суду була йоrо rромадсЬІ<Им оqов~яs;;' 

.45 



1\'h\ І. О. РУСАНОВА 
~~========================== 
ком, а не правом. Причому обов'язком, що не мав жодного зиску для 

окремої людини, а навпаки, часто поєднувався із певними витрата

ми. Однак суспільство мало дорожити заснуванням суду присяжних 

заради суспільного блага і заради любові до своєї країни [62, с. 51]. 

На думку сучасників, діяльність присяжних «може бути успіш

ною ·rільки тоді, коли доступ до неї матимуть усі, здатні виконувати 

ії. Через те вироблення умов, що дають, з одного боку, право бути 

присяжним, а з іншого - позбавляють його, має серйозне значення» 

[46, с. 9]. 

Законодавство Російської імперu передбачало складання за

гальних і чергових списків присяжних засідателів. На першому ета

пі загальний список присяжних засідателів складався тимчасовою 

комісією, що при;шачалася повітоними земськими зборами. Вона 

повинна була також перевіряти загальні списки поточного року, 
виключаючи з них померлих або таких, що втратили право бути 

присяжними засідателями, і вносячи тих, котрі отримали це право 

(ст. ст. 89,91 «Учреждения»). , 

На другому етапі тимчасові комісії складали черговий список 

присяжних з осіб, що відповідали вимогам і повинні були призи

ва·гися для участі в судових засіданнях у наступному році (ст. 98 
«Учреждения»). Ао чергового списку присяжних складався також 

список запасних присяжних засідателів (ст. 101 «Учреждения» ). До
слідники практики тимчасових комісій зазначали, що робота цих 

комісій йшла дуже погано і нерідко « ... люди, які цілком задовольня
ють вимогам, що ставилися до присяжних, але не бажають відірва

тися від своїх особистих справ, умудряються цілими десятиліттями 
не потрапляти до спискіn, хоча і проживають безвідлучно в одному 

й тому ж місці» [51, с. 13]. 

Нарешті, за три тижні до віДкриття судових засідань із присяж

ними засідателями з чергового списку жеребкув~нням призначалися 
ЗО засідателів «ДЛЯ присутності протягом усього періоду засідань». 

Ще призначалися у тому ж порядку шість запасних засідателів з 

особливого списку (ст. 550 Статуту). Про проведене жеребкування 
складався протокол, а обраних nрисяжних засідателів запрошували 

до суду повістками. 
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За свідчен,~Щм сучасників, 3І!а~ІЩ.J<ЇЛькіст.t> людей не.бажали B~k 

конувати обов'язки присяжних [63]. Передбачаючи це, 3аконод;цщі 
заздалегідь fОТували ВіДНО~tІО ВСЛИІ(у кількіСТЬ ЗЩІаСНИХ' ПрИСЯЖНИХ 

засідателів (1{5 ві~ основиого с~~у), а тако~переАбачал~ ш~ріlф 
від 10 ДQ 100 рублів за першу нея13ку і від 20 до2QО ру;б~івза APyry 
неявку nрисsркного' АО суду за }3ИКАикомбе3 закqнних '.ra, re .підс::rав 
(ст. 651«УчрежДеиия»). ·· · · · · · 

На завершення список із nріавищамJІІ 30 присяжних розда13ався 
обвинуваченню і захисту .. <~Складанню списку присяжних,- писав 

l. Я. Фойницький,- передують дії частково суду, частково сторін, 
спрямованідм,r подальшого очищення складу їх від осіб, що не від~ 
повідають усім вимогам здібног.о і неупередженого судді, і неспро~ 

можних з особистих причин. брати f'Іасть у судовому розг'Мfді. Суд 
~ усуває неправоздатних і звільняє тих, що мають законні :цричини 

до виходу. ,Сторони відводяrь присяжних, яким вони не довіряють, 

вважаючи їх підозрілими для. себе суддями» . [64, с. 380]. Обидв~ 
сторони мали право немотивованого відводу шістьох прися,:жних. 

Однак у Росії, на відміну від Франції та США, доцускалося пра~о 
переходу не~ютивованих відводів від, обвинувачення до ,захисrу, 

якщо обвинувачення відводило мецше шістьох присяжних (ст. 656 
Статуrу). Такий шлях виріщення 'цього пиrання видаєrь<;я, більщ. 
демократичним. 

Право відводу без зазначення причин належало обвинувачу 

і підсуАному. Практика визиаваЛа таке право і за захисником як 
:цредсrавииком підсудного. Проте список присяжних подава~~я не 

захиснику,· а п~дсудному, який. міг пер,едаrи .його захиснику. Якщg 
підсудний категорично в~ражав ~е~rоду з думкою захисника, то суд 

повинен був змовальпити прохан.ня під~удІ:юго [65, с. зб- :Ц] .. · 

.Папірці з прізвищами 18 присяжних, відібраних таким чином, 
вкладалися в ящик для жеребкуващщ після чоІ:о з .12 осіб, .чиї прі~ 
звища виймалися за жеребом, формувалася лalj,a прІ'!сяжних.; ·а та~ 

кож дазивалися прізвища двох запас~:~иХ приСЯ)І<НИХ:, (р. 658 Ста~ 
TYfY}· f1і~~я закінчен~.я. процедури формflj,анц~ .4-~Іщ пр~уяжних ~ 
останніх брали присягу і вони зі свого складу 96ирали старшину, 
якийчереЗ особлиВий ё~атус'і особливі обов'язки, Що ПоКладалися .. ' ' ' ' ·. . ' . . ~ .... 
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на·нього законом, мав бути ·освіЧеною та інтелектуально розвине-
ноЮ людиною. [66, с. 232]. ·· 

ПрИсяжних засідатеЛів до Присяги приводив священик. ПрисЯга 
мала такИй урочистий зміст: «Обіцяю і nрисяГаю, що пр справі, по 
якій я обраний іІрйсяжн.йм ЗасіДателем, докладу усю' сИлу свого ро
зуміння ДО ретеЛьного розгляду як обставин, що викривають підtуд:
ного, так і обставин, які його виnравдовують, і подам рішучий гоХьс 
відповідно до того, що Побачу і почую на суді, за істиною правдою, 

за п:ереконанн:Ям моєї совісті, не виправдовуючи і не засуджуючи 

невинуватого, пам'ятаючи, що я у всьому цьому повинен дати відпо

відь перед законом та перед Богом на страnіно му суді його>>. Коли на 
місці засідання суду не виявлялося духовної особи неправосм\вно
го віросnовідання, то присяжних приводив до присягИ голова суду 

(ст. 688 Статуту). 

ДаАі' голова суду пояснЮвав присяжним ЇХ права та обов'язКи 
впроцесі. При судовому· слідстві присяжні засідатеЛі мали рівне із 
суддямИ право як на огляд слідів злочину, речових доказів, так і пра
во ставити допитуваним особам' запитання. Присяжні також мали 
право просити голову суду роз'яснити їм зміст прочитаних на суді 

документів, склад злочину та інші незрозумілі їм питання.· Під час 

судовоГо засідання присЯЖНИ.\1 заСідателям ДОЗВОЛЯЛОСЯ робити 
письмові нотатки (ст. ст. 672- 674 Статуту). 

ПрисЯЖНі не мали права виходити із залу судового засідання, 

контактувати з особами, які не належали до складу суду, не одер
жавши на те дозволу голови. Присяжним також заборонялося 

збирати будь-які відсімості щодо справи поза судовим засіданням 
(ст. 675 Статугу). За пору~ення зазначених правил прися~ий за
сідатель усувався від подальшого розгляду справи і на нього накла

дався штраф у розмірі від 10 до 100 рублів (ст. 676 Статуту); стяг
нення на таку ж суму накладалося за порушення таємниці дорадчої 

кімнати (ст. 677 Статуту). · 

· На період виконання своїХ обов' язків у суді присяжні ставали суд
дями, і цей факт виЗначав їх права та обов'Я'Зки в процесі [64, с. 391]. 

Головне питан~, яке мали вирішити присяжніг наявність в ін
кj:німЇнованому діянні складу конкретноГо Злочину, а також рішення 
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щодо винності чи невинності особи (ст. 755 Статуту). 3 хар:актфу 
цього питання видно, що. російський кримінальний процес спрИ:й~ 

няв як англійське ставлення до присяжноrо (присяжні - це судді 
факту і повинні встановити, чи мала місце подія злочину і чи вчи
нив його підсудний), так і суто французьке (постановка питання про 

винність підсудного в тому злочинному діянні, що є предметом об~ 

винуваченм). 

Таке виріШення проблеми вида€ться найбільш оптиМальнИМ з 
таких причин. Англійська модель суду присяжних була більш при~ 

набливою для російських законодавців, проте існуюча в Англії си~ 

стема прецедентно:rо як матеріального, так і nроцесуального права, 

, н якій присяжиим важливо встановити сам факт діяння, винність 
особи і кваліфікацію злочину,-, це справа вже професійних суддів, 

добре обізнаних із законом і прецедентами. 

У Франції, як і в Росії, діяв криМінальний кодекс, що чітко визна~ 

чав ознаки діяння, яке € кримінальним злочином. Через введення до 
gакону поняття «склад злочину» суд повинен встановити наявність 

у конкретному діянні особи всіх елементів складу злочину. Тому 
присяжним необхідно не тільки встановити сам факт діяння, а й ви~ 

рішити питання про винність підсудного (як питання про наявність 
усіх елементів складу злочину). 

Після вручення старшині присяжних головою суду заnитально

го листа останній проголошував напутн€ слово, в якому пояснював 

присяжним істотні обставини справи і закони, що стосуються ви

gначення властивості злочину, який розrляда€ться, а також загальні 

юридичні судження про силу доказів, наведених проти і на користь 

підсудного (ст. 801 Статуту); Закінчував сво€ пояснення голова суду -
нагадуванням присяжним засідателям, що ВОJІИ повинні визначити 

винність або невинність підсудного за своїм внутрішнім переконан~ 

ням, заснованим на обговоренні в сукупності всіх обставин справи. 

У разі засудженн;я підсудного вони можуть, якщо знайдуть достатні 

до цього підстави, визн;ати його таким, що заслуrову€ на полегшен

ня (ст~~804-Статуту). 

-Присяжні засідателі мали привести свою думку до одностай
ного рішення. Якщо цього важко було досягти, це не виходило, то 
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рішення приймалося біЛьшістю голосів. Коли ж думки розділялися 
порівну, то рішення приймалося на користь обвинуваченого. Втім, на
практиці виникали такі випадки, коли присяжні відмовлялися вино

сити вердикт. У літературі, як приклад, наводиться справа австралій

ського підданого Кара (розглянута ЗО березня 1902 р.), де присяжні 
засідателі заявили, що не можугь дійти до будь-якого рішення і про
сять судповернути справу на додаткове розслідування. Як наслідок, 

справу надіслали до Московської Судової П~ати [67, с. 48]. 

Що ж стосується професійних суддів, то вони не завжди мали 
погоджуватися з думкою присяжних. Так, якщо вони одностайно 

вирішували, що за рішенням присяжних було засуджено невинного, 
то справа передавалася на розгляд нового складу присяжних, рішен

ня яких у всіх випадках було остаточним (ст. 818 Статуту). До того ж 
вирок, ухвалений за участю присяжних, визнавався остаточним і міг 

бути оскаржений лише в касаційному порядку. 

Виправдання судом присяжних у 1878 р. Віри Засулич викли
кало нову хвилю нападок на суд присяжних [68, с. 281- 316]. Де
які сучасники навіть вимагали повного Сl(асування цього суду 

[69, с. 24- 25]. 

Першим кроком судової контрреформи став перегляд компе

тенції суду присяжних. 9 травня 1878 р. цар затвердив закон «Про 
тимчасову зміну підсудності і порядку провадження справ щодо де

яких злочинів». Цей закон вилучив з підсудності присяжних засіда

телів такі злочини проти порядку управління, як опір розпоряджен

ням уряду, непокора властям, а також справи про вбИвство і замах 

на вбивство посадових осіб. Закон від 12 лютого 1887 р. обмежив 
nринцип гласності кримінального судочинства, а закон від 7 липня 
1889 р. ще більше скоротив юрисдикцію суду присяжних. 

Однак діяльність суДів присяжних у Російській імперії була 

досить з~:~ачущою. Це підтверджують наведені статистичні дані. 

Так, до 1/3 кримі11альних справ розглядалося судом присяжних, 
а 2/3 менш значних справ було віднесено до компетенції мирових 
суддів). Кількісно це більше, ніж в Англії, Франції та Німеччині того 

часу. Крім того, замість очікуваного посилення судових репресій у 

судах присяжних склалася зовсім інша картина: вони виправдову-
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нали у ХІХ ст. до 40% підсудних. У подальшому в ході проведення 
судової контрреформи цей nоказник вдалося скоротити до 25%. Ці
каво порівняти ці дані з практикою сучасних професійних сумів, 

ле показцик виправдувальних вироків становить у середньому лише 

0,2% від усіх розглянутих справ-[8, с; 60- 61]. 

Сучасний суд присяжниХ у Російській Федерації не скоnійова

но сліпо із зарубіжНого зразка та судуnрисяжНих Російської імперії 
[28, с. 69}. Про це свідчать такі обставини. 

По-перше, зберігається змішана' форма процесу, коЛИ попе
реднє слідство організоване інквізиційним Чином, ведеться негласно 
і без ознайомлення обвинуваченого з усіма Доказами до завершення· 
всіх слідчих дій; у суд обвинувальнавлада перепровалжує СПраву, де 
подаються матеріали як за, так і проти обвИнуваченого; зрозуміло, 

свідки та експерти виступають як об' єктивві джерела доказів, не бу

дучи <<на стороні обвинувачення або захисту». 

По-друге, російський судовий розГляд, на відміну від ацглосак

сонського, не розnадається на два, відділених один від одного кіль

кома місяцями етапи: оголошення вердикту і винесення вироку; 

покарання визначається суддею в то~ ж процесі, хоч~ і без участі 

присяжних засідателів, . 

По-трете, обвинувачений може вибирати між традиційним 

нровадженням, коли справа розглядається професійними суддями, 

і судом присяжних; право вибору мають і підсудні в англосаксон
ських країнах, але, як правило, воно пов'язується із визнанням вини 

(той, хто.уклав угоду з органом кримінального переслідування, по

стає перед сумеrо, який призначає покарання після нетривалого 

слухання, а той, хто заnеречує .свою вину, переносить спір на засі

дання з nрисяжними). 

По-четверте, nрисяжні у своїх висновках не обмежені жорстко 

напутнім словом головуючого; оскільки вирішують лише питання 

факту і винності (невинності в розумінні Кримінального кодексу). 

J-Іавпаки, американські присяжні отримують докладну інструкцію 

з викладом тонкощів кримінального закону і відповідають на єдине 

загальне зщштання про вИнність у злочиніпевного типу. Зрозуміло, 
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розібратися з тим, «Чи винний N у вбивстві другого ступеня», можна 
лише безмежно довіряючи суддівському тлумаченню закону. В той 

же час російські професійні судді пояснюють присяжним засідате

лям зміст кримінального закону, але питання для їх вирішення фор
мулюються докладно, з описом фактичної сторони обвинувачення. 

У напутньому слові підеумовуються докази і коротко викладаються 

позицїі сторін - обвинувача, потерпілого, захисника, підсудного. 

Відомо, що на правильно сформульоване запитання будь-яка 

розсудлива людина здатна знайти адекватну відповідь. 3 урахуван
ням цього формулюються основні, допоміжні та окремі питання, що 

підлягають вирішенню колегією присяжних засідателів. 

Згідно з ч. 1 ст. 339 КПК РФ щодо кожного з діянь, у вчине~ні 
яких обвинувачується підсудний, ставляться такі три основнцх пи

тання, що визначають головний зміст вердикту: 

1) чи доведено, що діяння мало місце; 

2) чи доведено, що діяння вчинив підсудний; 

З) чи винний підсудний у вчиненні цього діяння. 

Висновки присяжних не можуть труптуватися на припущеннях, пе

ред ними не можуть ставитися питання про ймовірність винності під

судного у вчиненні діяння. Крім того, у запитальному листі недопусти

мою є постановка питань про винність інших, крім підсудного, осіб. 

Викладена вище характеристика розвитку суду присяжних не 

претендує на повний аналіз усієї генези цього правового інституту. 

Разом з тим метою цього розділу було показати рівень розвитку 

світової думки в галузі суду присяжних аж до сьогодення. Це вида

єть.ся дуже важливим, оскільки підгрунтям сучасним українським 

законодавцям для розробки моделі суду присяжних в України був 
саме досвід цих країн. 
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Висновки оо розоіду 

1. У сучасних правових системах представлені англо-амери
канська, франко-германська (континентальна) і російська те

оретичні моделі (концепції) суду присяжних. Кожна з моделей 

є результатом історичних надбань, запозиченням більшою або 
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меншою мірою едементіJ;t інших моделе:Jї.r . .f1іяка модель суду 
цри:сяЖНих не ,моЖе занадт() довrо зали:шати:ся в первозданиій 

' ' ,·).·. ' ' } . 

сутності вже з тієї пр.І!І';І.,.ни:, що вона існує в реальному світі, м 

все є взаємозалежни:м і знаходи:ться під взаємни:м впли:вом. 

2. Суд :f[ри:сяжних- це колек;rивн.ий правовий інститут людс~кої 
цивілізації. {Курі при:сяжНих як форм~ народного представ
ницт:ва в судІ має нормандське похо~ення, була занесена в 
зародку до Англії і там під Вfі!\ивом,місцевих умов розвилася 
в закінчен.ий правовий інститут. Ні виникнення, ні :f(ервісн.ий 

розвиток англійського журі присяжних не були відображен
ням демократичних процесів і використовувалися не стільки 
для захисту Прав індивіда, скільки для розширення і центра

лізації королівської влади. 

Запровадження судів присяжн~ як елемента судової системи 
почалося з кінцЯ ХІ ст., коли спори про власність або володіння 
вемлею стали вирішуватися 12 представниками, які проживали у 
даному окрузі. Поступово вони сформувалися як суди для розгля

ду цивільних справ. Що стосується кри:мінальних справ, то їх суди 

присяжних почали,розглядати у ХІІІ ст., череа занепад ранньосеред

ньовічних форм судочинства (судового поєдинку;. випробування во
гнем, водою тощо). 

Присяжнівиступали головни:м чином у ролі свід1<ів,а не суДДів; 

Вони мали право вирішувати справу, керуючись своєю власною по

інформованістю про обставини справи. Саме виникнення інститу

, ту присяжних з обізнаних осіб знайшло відображення у положенні 
англійського процесу про те, що присяжні судять тільки про факт, 

· а коронні судді -про право. 

У XV ст. практика заслуховування незалежних свідків посrупо
. во привела суд присяжних до його сучасного стану, коли присяжні 
засідателі лише оцінюють докази. У XVII ст. було проголошено, що 
присяжних не можна карати за рішення, яке розходиться зі свідЧен

~нями або вказівками судді. Суд присяжних почав розглядатися як 

jtоловн.ий гарант особистих свобод людини. 

У XVIII ст. за присЯжними визнається право вирішувати пИтан..: 
ня про інкримінований факт і про винність особи в його вчиненні. 
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Нині ж однією з найважливіших засад англійського суду присяжних 

вважається те, що вирок, постановлений у кримінальній справі, є 
результатом спільної діяльності присяжних і суддів. 

До початку ХХ ст. в Англії існували дві форми суду присяжних 

у кримінальних справах: ~~велике журі» у складі 23 осіб (анульоване 
в 1933 р.), що розглядало спраВJ-1 під час виїзних або квартальних 
сесій, і «мале журі~> з 12 осіб - прообраз сучасних судів присяжних. 
Сьогодні в Англії суд прИсяжних розглядає як кримінальні. справи, 

так і цивільні спори. 

В англійському судовому процесі відносно процедури розгля
ду справ судом присяжних сформульовано декілька положень, що 

сприяють скороченню судочинства, а саме: 

а) стислість обвинувального аКта - він не повинен містити до
казів, припущень або подробЙць вчинення злочину;., 

б) кожне обвинувачення має бути предметом окремого розгляду 

і винесення щодо нього рішення присяжними; 

в) неприпустимість засобів, які могли б легко ввести в оману суд 

присяжних, незважаючи на те, що вони дали б можЛивість 

легко викрити підсудного. 

Англійська судова процедура не допускає допитів свідків, які не 

можуть скласти присягу, а також таких, які можуть дати свідчення 

щодо фактів, відомих їм з чуток, або дати показання відносно тільки 

того, що вони думають про відомий факт. Разом зтим підсудному 
гарантований захИст від запитань, які можуть надати можливіСть 
обвинувачу побудувати обвинувачення на свою користь або відпо
віді на які тягнуть за собою вИсновки, не вигідні для підсудного. 

Такf-lм чином, з розвитком суспільства, становлення англійської 

державності, журі присяжних було остаточно оформлене як право

ва субстанція, діяльність якої спрямовувалася на захист особисто
сті від свавілля влади і розглядалася як необхідна державно-право

ва демократична інституція. 

Сформувавшись на межі інтересів центральної та місцевої влади 

Я* обвинувально-поліцейськИй орган, котрий у той же час уособл~е 
своерідне колективне показання свідків громади, журі, залишаючи 
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в минулому функції виявлення злочинів, обвинувачення та свідчен

ня, стає суто судовим органом, що оцінює надані йому докази для 

вирішення питання про засудження і винесення вердикту. 

З. Французький тип судочинства у сучасному світі є найбільш 
поширеним. Він був вихіДною моделлю для побудови юсти

ції в та:к'Их країнах; ,:Як Бельгія~ ІталіЯ, ІСпанія, Порт}тr~ія, 
у державах ,Аат:hнєької Америки, Люксембурзі, Нідерландах, 
Алжирі, Тунісі, Японії, а також у країнах Індокитаю і фран

комовних африканських державах. Відчутн:11й Й(іГо . вплив і на 
за~онодавство більшості.держав Східної Европи; в тому числі 
й України. 

4. У російському суспільстві правові форми участі народу у від~ 
правленні правосуддя розвивалися історично і після досяг

нення певної суспільно-політичної зрілості держави втілили

ся в класичній моделі суду присяжних при проведенні судової 

реформи 1864 - 1865 рр., яка наслідувала кращі традиції 

англійського та французького підходів до суду присяжних. 

Для сучасного російського суду присяжних характерні: 1) роз
межування компетенції між суддями та присяжними засідат~лями 

(нрисяжні засідателі визначають доведеність діяння, винність під

судного і можливість засудження його за полегкістю, а судді ведуть. 

засідання, вирішують юридичні питання, включаючи призначення 

покарання); 2) організаційне відоr<ремлення колегії пр'исяжних від 
професійного судді; З) немотивованість вердиктів присяжних та їх 

юридична (але не моральна) безвідповідальність за зміст рішення; 
1) можливість для присяжних виправдати підсудного, який явно по
рушив, умисно або з не(ібережності, букву кримінального закону, 
але невинний з погляду суспільства; 5) непохитність вердикту при
сяжних, який може бути скасований у касаційному порядку лише з 

мотивів порушення умов його винесення. 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕ:РИСТЙКАСУДУ 
- ПРИСЯЖНИХ· В УКРАЇНІ 

2.1. Соціал~::ано-правова природа суду 
приснжних як форми участі народу 

в судочинстві 

Після екскурсу в історію виниІЩепня суду присяжних у країнах 

заГального права і країнах: європейського (континентального) права 
логіЧнИм буДе розглянути питання про становленнясуду присяжних 
в Україні. ·· ., 

·Ще. в ХІх; ст. деякими вченими було помічено, що ,немає суду при
сяжних взагалі, а є суд присяжних англійський, французький, аме

рИКанський, бельгійський та інші, однак будь-якому суду присяжних 
вЛастиві конститутивні характеристики, що відрізняють його від ін
шИХ судіВ [71, с. 508]. Конкретна ж модель суду присЯжних залежно 
від країни, в якій він ді€, має специфічні особливості. · . 

·Перша ~tдмітна риса суду присяжних полягає в т~му, що рі
шення про винність або невинніс'J.'ь підсудного приймається само

стійно колеrією непрофесіЙJ;Іих суддів. На думку Л. М. Карнозової, 

це «ядро процесуальної конструкції, навколо якого розгортаються 

всі інші особливості - цроцесуальні •. організаційні, психологічні~~ 
[72, с. 27- 28]. . 

Аруга відмітна pucd суду присяжних полягає в TO!VI.y, що він є 
«сукупною» моделлю правосуддя за участю як народного, .так і про

фесійного представників, роль кожного з яких конституює суд при

сяжних як ціле. Отже, не замість суооів, а разом із суооями роз
гАЛоають справи присяжні.· 

Конституція України, встановивши загальні положення реа

лізації судової влади, передбачила участь у здійсненні правосуд
дя представників народу через народних засідателів і присяжних. 
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Аналіз положень, які містяться в ст. 127 Конституції України про 
те, що правосуддя здійснюється професійними суддями, а у визна~ 
•Іених законом випадках - народними засідателями і присяжними, 

дозволяє зробити висновок про відокремлення професійних суддів 
від присяжниХ і тим самим про запровадження вУкраїні англо-аме~ 
рикалеької моделі суду присяжних [73, с. 64- 65]. Додаткове під~ 
твердження цього моЖна знайти в ст. 129 Конституції України, яка 
встановлює, що «судочинство зАійсню,єт~ся суддею одноосорово, 
колегією суддів чи судом присяжних}}. На жаль, законопроект.ці ро~ 

боти, виконані на розвиток конституційниХ по.,~ожень, особливо в 
сфері кримінально~ процесуального права, «фактично повністю від~ 

кидають накопичений світовий досвід функціонува:ння суду прис.Яж~ 
них, перетворюючи його на кількісно розширенуколегію ніродн:их 
засідателів радянських часів>> [74, с. 77]. 

Закріпивши можливість участі народу у відправленні правосуд
дя, Конституція тим самим вказала на один із напрямків реформу

вання судочинства. Таким чином, у сучасних умовах розвитку Украї~ 
ни як Правової держави нагальною є проблема формування (:;удУ 
присяжних і створення відіювідного законодавс'тва, яке б регла~ 
ментувало широкий спектр питань організації корпусу присяжних, 

а саме: встановлювало порядок добору кандидатів у присяжні, про~ 
цедуру оформлення результатів добору Присяжних; визначало. ор

ган, відповідальний за добір присяжних; регулювало умови залу~ 
чення присяжних у судочинствоі, нарешті, закріплювало правила 

безпосередньої участі присяжних у здійсненні правосуддя. 
- .:. , ,.r "" 

Для правильного р'озуміння особливостей суду прИсяжних, влас-
тивих йому рис, механізму діяльності та способу його організаціі 
необхідно ретельно вивчити й узагальнити досвід про таку устано~ . 
ву в країнах, де існує інститут присяжних; критично проаналізувати 

відповідне законодавство, узагальнитирезультати судової практики 

та наукові розробки; дослідити причини недоліків інституту при~ 

сяжних і визначити умови, завдяки Яким він може бути корисним 

для вітчизняної судової системи [9, с. 4; 62, с. 5]. 

БаГатовіковий досвід функціонуванНя суду присяжних у країнах 
загального права і європейського (континентальноrо) права, півсто~ 
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річний досвід його діяльності в Російській імперії та десятилітній до

свід у сучасній Росії свідчать про те, що колегія присяжних при ви

рішенні питань про доведеність діяння і винності підсудного в його 

вчиненні за своєю надійністю перевершує традиційну судову колегію. 

Це монографічне дослідження започатковує спробу проаналі
зувати законодавство і практику організації та діяльності суду при

сяЖних у зарубіжних державах і накреслити деяке коло проблем у 

цій сфері для України. Дослідже~:~ня фокусується на взаємодії про

фесійних суддів і присяжних, оскільки саме це конституює суд при
сяжнИх як правову установу. 

Критика .суду присяжних, стрижнем якої є твердження про не

спроможність «людей вулиці» _відправляти правосуддя, ігнорує ідею 
суду присяжних як «сукупної» моделі правосуддя з поділом компе

тенції між професійними та непрофесійними суддями, в якій профе
сійним суддям відводяться другорядні ролі. Ми згодні з Л. М. Кар

нозовою у тому, ЩО у вердикті приСЯЖНИХ відображуються не тільки 
«забобони людей вулиці», а й не меншою мірою забобони і право
розуміння професійних юристів [72, с. 9]. 1 аж ніяк не «спритність» і 
«красномовство» сторін стоять тут на першому місці [75]. Вважаємо, 
що міф про те, що суд присяжних - це «суд вулиці», від13ертає увагу 
критиків і аналітиків від справжніх проблем правосуддя. 

З огляду на досвід держав, які у сучасний період реанімували суд 
присяжних (Іспанія, Росія та ін.), поява в Україні суду присяжних ви

магає проведення постійного моніторингу діяльності таких судів 

присяжних із залученням провідних процесуалістів. 

Для цього доцільно створити науково~практичні лабораторії з 

вивчення практики суду присяжних в таких юридичних центрах, як 

Київ, Львів, Одеса, Харків: Лабораторії мають стати методичними 
комплексами з дослідження організаційних і процедурних проблем 

суду присяжних та з підвищення кваліфікації і професійного рівня 
юристів, які беруть участь у процесі [76]. 

Результатом діяльності таких лабораторій має бути видання лі

rератури, яка б розглядала теоретичні та практичні проблеми, пов'я
зані зі становленням нового інституту; і містила методичні розроб

ки, ~прямо вані на їх вирішення, і, крім того, створення відеофільмів 
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з розглЯду сПрав у суді присЯжних. Діяльність судів присяжнИх має 
відображатИся :в «Літсіпйсі суду Пр:ИСя}інИх»/якИй ПовИнен ш~р!о~ 
дично виданатися і ~а~од~ти дЬ ·судів, Що мають жур{ при<;яжних. 
Це якоюсь мірою впливатиме на судову практику. що формуЄться, 
через опис зраяків' діЯльності суАів присяЖних і пост)іп6во дозво

лить внестИ Пн'ёіпевну'одноманіtність; 

Ба)І(ано, щоб rірй: лЗ:бораrоріях діяв 'реrуАярнИй ;..н~тоДолоrіЧний 
семінар з nробАЄм Права і суд'о~Ьї'реформ:и. На ньоМуд<)ЦіАьно~Об_;
rоворюв!ітИ питання профе~і6н'аЛі3му суддів ~а іншиХ· юрЙсті~, ос.~б-
ливо юрЙі:тЩ; яКі беруtь участь у роботі судів_ ~рИсЯжних: ·. ' . 

ДосліДЖ~нІf~ пр?блем суду . присщкнИх у ,_Рqфіській Федера
ції свідчать, що він виявився над~ви;чайно. с.кладним Jнститутом 

. . . ' ~q . . ~ . ·. . . ! . • • 

для .професЩішх; юристів. Так" створеною. у- Російській Федерації 

(1997 р.) компЛекСJ:ІОЮ rp~ow fроммськоrо центру: «Суд.ово-,.:nра
вова рефор,м:а~> з.аналіау,д.іяльності суду присяжних (Л. М· l(арно
зова, І. А. КраснопольсІ:!щ.tй, С. А. Насонов) буЛо в~чено і трJ?щ .. ·:· ,· ... , '. . . . . . ... 

зрізах - процесуальному, псиХологічному та етичному - поведінку 

судд.ів за професією в суДі 'прЙсяжних. У рез'умтіті · · виЯ.влено, що 
суд Присяжних розцінЮється яК судnро/ресіоналів (мається на увазі 
провідна роль «професійного елемента»). Подібн~, на нашу дуМку, 
спостерігатиметься і в Україні. Тобто судова праКі-~ка може дефор~ 
мувати задум р'еформаторів, іцо щ>изведе До роЗривуміж духом'3~
конів про суд rір:И:сяжНrос і практйкою його втілеНня. 'корені ц:Ьоrо 
явища лежать у традиціях; що збереГлися в процесуаЛьній практиЦі 
ще з радянських часіВ, 

РезуЛьіатИ отрй:м~них у Росії досліджень Дос~ть обrрунтовано 
дозвоЛяють констатувати, що '«.сьоГодні в судових заАах у «мантіяХ_ 
нового:про~есу>> відтворюються стар1настанови, ціннісні орієнтаЦії, 
узвичаєння та стереотипИ, проти яких форм;і суДу прис~нИх і була 
спрямована. І в цьому сенсі недСJліки суДу присяжНих виникають, 
головним чИном, не 'з· того, що ·судЯть непрофесіоналИ, ·а навцакИ, 
зі старого професіонаЛі~~У професіоналів» [72, с. l4]: Статисти:ні 
дані свіДчать цро те; що помилКИ:, іJкі потяГли за собою скасуваннЯ 
вироків, ~астіш~·допускалися не'пр~сяжниМи засідателями, а про~ 
фесійними суд-дям.И; Що І'ОЛовуЮть у справах, обвинувачами, захис-
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никами та~ основному слідчими органамц,. ЯІ<і порушують вимоги 

І<рим)нально~процесуальнрго. закону При Збиранні ДОІ<азів. [77, с. 5; 
~~w-~. . . . 

Закріплені в Консти-rуції Украї.н~ 1996 р. презумпція уевинува.
тості і принцип змагальності, .процесуальні гарантії яких визна

чено в криміцальному судочинстві, мають р~ально реа/іізуваrпися 

саме в су~і nріісяжних. Це в Якомус:;ь сенсі стане приводом і СТJІ[М:у~ 
лом д.ля реФ?~;>муваннЯ професійl-н)ї~р!івосвідомост~ правозастосу
ваЧів. Однак зміни в законодавстві самі по собі ще не здатні ШВИДІ.<О 
і кардинально Змінити проф~сійні стереотипи і способи діял~ності 
суддів, прокурорів, адвокатів. АДже нові форми: діяАЬності.Завжди 
натикаються на «І<оріюративний опір· фахівців, чиї професійні на
вички сформоваіrо в іншИХідеологічних умовах; що визнз.чилиrісиХо
лоrічні механізми, які детермінують індивідуальні стилі діяльності» 
[72, ·с~ 35]. ·Отже, оДним 13 завдань Ці~ї роботи є виявлеюtЯ й усуfІ:ен
ій l'іереіnкод на шляху становленнЯ суду присяжних. · 

· · "ftорівнял~но~nравов(Дослідження ц~оrЬ інституту за кордоном 
д()ЗВо.t\Яють відт~оритипроблемну картину реального стану справ і 
накреслити орієнтИри для Його вдосконалення. Гадаємо, що доводи 
прИбіч:"иків неприЙНяття суду nрисяжних ~ичерnали себе через їх 
nодальшу не~о~струКтивність, оскільки ;КОнституційна реальність 

вимагає створення і_ функціонування .в Україні суду присяжн~а. І це 

об' ЄІ<Тивна реальність~ яку слід враховувати. · 

Зазвичай, у сучасному правосудді в Україні сталися позитивні змі

ни. З'явилися професійні судді, для яких nринцЩІзмаrальності про

цесу став nарадиrмою справжньОго правосуддя. Одн.ц< nрофесіо~а
:Лі3м, ЩО. формУється, вступає В суперечність із аастаріл01_0 В цілому 
сИстемою праворозуМіння інших суддів, детермінованою не с-rільки 
індивіДуально-:психолоrічнИми характеристиками окремих суддів, 
с~ьки особливостями професійної спільності, їі мисленням! ціннос
тЯми, настановаМи, а також традицією і ко~екстом діЯльності. «Ра
дянський процес» продовжує діяти, суд присяжних - усього лише 

маленьке екзотичнеутворен~f!І» правової реальності [72, с. і 51 . 
. Це означає, що суд nрисf!:жних ці}<ави;rь нас ще й g пощяду про,

блем кримінального судочинства в частині, що стосується профе-
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сійного суддівського менталітету- },ЩСЛення, ціннщ:тей, настанов. 

У юридичній літературі досить серйозно дискутується проблема 
І!і~шості судової влади [79, с. 336- 337], у тому числі через підви
щt:ння професіоналізму і ціннісних настанов юристів [80, с. 47- 58], 
t:сред них - юристів, які здійс~юватимуть діяльність у суді присяж.

них [81, с. 37- 94}. 

Опір новаціям - доволі поІ.ІІИрений феномен. Однак його не' 

можна зводити лише до психологічних причин. Чинять його не тіль

ки люди, чинить «система». Імплементація в неї принципово нового 

'' <~лемента викликає системні ефекти· відторгнення ·або перекручу
Іщння. Одним із напрямків цього дослідження є організаційно-пра

нові та психологічні процеси, що відбуваються між професійними 
, суддями і присяжними, включеними в судоцу діяльність. 

t Аля виокремлення проблемних ситуацій, що виникають при ор-
ганізації суду nрисяжних, можна застосувати підхід, запропонова

ний Л. М. Карнозовою і С. А. Насоновим [72, с. 25, 82], який полягає 
·. в тому, що, по-перше, за точку відліку приймаються сутнісні влас-
' тивості суду присяжних як форми судочинства і, по-друге, суд nри-
сяжних - це елемент перетворюючої діяльності суспільства і дер

. жави, продукт та інструмент судової реформи [28; 83, с. 2; 84, с. 3}. 
·· В останньому випадку nідставою для виділення характеристик суду 
. присяжних є загальні цілі, завдаНня і функції зміни кримінальноГо 
. судочинства в Україні в конкретній історичній ситуації. При цьому 
; маються на увазі його характеристИки, необхідні як засіб зміни кри~ 
мінального судочинства, оскільки наявність в одній державі прова

дження у кримінальних справах у суді присяжних ще не означає, що 
це має застосовуватися в кожній державі. 

Суд присяжних як правова інституція, як процесуальна кон
струкція в дійсності є соціальним інститутом ли,ше за умов вклю

. чення у контекст оновленої судочиннаХ діяльності. Ао. того .ж на
явність у законі норм, що регламентують порядок організації та 

процедуру діяльності суду присяжних, загалом не гарантує справед:

. ливого правосуддя._Крім цього, реформуванню мають бути піддані 
• праворозуміння професійних суддів, а також nравосвідоміст,ь, усьо
го сусnільства. 
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Отже, суд присяжних не можна ввести до судочинства України, 

не торкнувшись суті останнього, оскільки його діяльність базуєть~ 
ся на доктрині, радикально відмінній від радянської, і передбачає 

іншу правозастосовну практику [85, с. 294]. Звідси призначення суду 
присяжних як власне і відповідь на запитання, чи потрібний Україні 
суд присяжних, визначається цілями реформування судочинства і 

перетворення професійного суддівського мислення. Є очевидним, 

що суд присяжних для «Застарілого» кримінального судочинства, 

мислення і професіоналізму, безумовно, поганий. Мало сенсу й в 

обговоренні питання про те, чи дозріла Україна для введення суду 
присяжних. На нашу думку, обговорювати слід проблеми, що мають 

вирішуватися в Україні з уведенням цього інституту. 

Суд присяжних- це породження судово~ правової реформи, здій~ 

снюваної в Україні, орієнтованої на автономізацію судової влади в 

житті суспільства. Така автономізація і є реальне, а не декларативне 

утвердження самостійної судової влади, заснованої на принципах 

верховенства права, неупередженості, незалежності, змагальності, 

nрезумпції невинуватості, публічності та ін. [86, с. 389]. Основне пи~ 
тання реформи стосується механізмів їх реалізації: за рахунок чого 

зазначені принципи можуть бути переведені 3 рангу теоретичних та 

ідеологічних постулатів у практичні і впроваджені в національну су

дову практику? Дл,я цього, з одного боку, потрібна була їх нормативі

зація, а 3 іншого - специфічний орган судочинства, що перешкоджае 

девальвації новацій. Суд присяжних і є процесуальною конструкцією, 

якій усі ці характеристики «властиві» [28, с. 12). У цьому відношенні 
призначення суоу присяжних у сучасній Україні поАЯгає в тому, 
щоб бути органом становлення незалежного, змагального пра
"восуодя. У суді присяжних має Процедурно відпрацьовуватИся тех
нологія змагального процесу,.яка відповідію до Конституцїі України 

повинна бути реалізована й в інших формах судочинства. Одночасно 
формується правова ідеологія, Що базується на nроцесуально гаран
'тованій презумпцfі невинуватості. Саме цю обставину нерідко обхо-

. ,А.Ять критики суду Присяжних, зміщуючи аКцент з аналізу проблем 
соЦіальної і ·правової сутності суду Присяжних до обговорення його 

зовнішньої характеристики- чи добре судять присяжні у порівнянні 

з професійними суддями (72, с. 51]. 
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Становлення суду присяжних завжди відбувається в умовах го

с:·r·рої полеміки його прихильників і супротивників. Якщоприхиль

tІИІ<И введення суду присяжних наводять теореТИ"ІН:і ~ргументи, на

І'ІІЛуючи, для вирішення яких проблем він уводиться [87, с. 8 - 10], 
'І'о противники наводять реальні . факти помилкових рішень C'fAY 
нрисяжних. Такими фактами є в основному велика кількість ви-. 
11равдувальних вердиктів присяжних [75; 8.8; с. 31-32; 89; 90, с. 5 - 7; 
91; 92, с. 16]. Крім того, ЩІльніць суду присяжних породжує безліч 
щн·альносоціальних: проблем. Саме нерсізв'язц~і~ть бага~ьох орr~
ааційних і процедурних питань, що іноді вимага,оть законодав,rих 

рішень, породжує у суспільстві дискусії про неприйнятність цього 
інституту, його бе~щільність [93, с. 182- 195]. 

Зазначимо, що Конституція України, закріпивши в ст. 124 поло
ження про те, що народ безпосередньо.бере участь у здійсненні пра
носуддя через народних засідателів і присяжних, проголосила тим 

самим створення в Україні суду nрисяжних. 

Саме ця конституційна вимога про створення суду присяжних 

в Україні nородила в юридичній теорії чимало дискусій. На наш по

гляд, це nов'язано з :гим, що жодний інститут судової реформи не 
nосягнув як суд присяжних на традиції радянського кримінального 

процесу і особливо на професійну юридичну свідомість. 

На жаль, суспільство не залучено до обговорення проблем суду 

nрисяжних. І хоча на nерший nогляд суспільству ніби байдуже, який 

у нього суд, але, як nоказує практика діяльності судів nрисяЖних у 

Російській Федерації, кількість клоnотань обвинувачених про роз

гляд їх сnрав судом nрисяжних, з кожним роком зростає [94, с. 4- 5]. 

Цікавим з сучасних nозицій € спір про неможливість існуван

ня суду присяжних у Російській імперії. Так, В. Фукс зазначав, що 

ця революційно-демократична форма суду несумісна з існуючою в 
Росії формою правління [95, с. 119]. Йому заперечував М. П. Чу
бинський, вважаючи, що цей довід сnростовується благоnолучним 

існуванням .суду присяжнихлротяrом уже багатьох років в англій
ській, австрійській, ісnанській, німецькій та інших монархіях. Тим 

більше, що суд присяжних «був зустрінутий з лалким співчуттям 
nредставниками науки і періодичної преси і потім дуже швидко. 
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здобув величезну популярність серед росІИського суспільства» 
[96, с. 14]. На думку О. Ф. Коні, суд прИсяЖних «rюєлнав у собі як 
у фокусі усі загальні начала, внесені Судьвими Статутами у від

правлення кримінального правосуддя» [97, с. 201 - 222]. «У мало
грамотній країні,- лише 1. Л. Петрухін,- народи якої мали вкрай 

слабке уявлення про правову культуру, це було чулом, у яке бага
то хто не вірив. Пророкували р"озваЛ правосуддя, велику кількість 
жорстоких, некомпетентних вироків, утрату довіри народу ло суду. 
Ці прогнози не вилравдалисJІ. Суд присяЖних посів гідне місце в 
російському суспільному житті>> [98, с. 21]. · · 1 

Сучасні спори про доцільність уведення суду nрисяжних, що 
іноді виливаються в досить жорстке протис·rояння прихильників 
і противниківцього судового інётИтуту,: поступово увійшли в кон

структивне русло. Висловлені в сучасній літерат}rрі кри•rичні'погля
ди про суд присЯЖRИХ 'можна звестИ ДО ДВОХ груn. До nерШОЇ гру
пи можна включити критИчні д'Искусіr,' що·· с'rосуіоться· 'Ііереважно 
психологічного, соціологічноrо і морально-етич:ноrосасnектів суду 

присяжних. Ставилася під сумнів можлИві.Сlf.Ь приСJl)ЮfИХ'розв'яза
ти питання про винність підсудного через Іхнеnрофеоіоналіsм, не

спроможність належним чином оцінИти докази, Д'6'4Аі'джуванїв суді, 

залежність присяжних від соціальних та· ідеолоrіЧмt:1с''~'l'ереотипів 
суспільства, вороже настроєного до. будь-якоrQІ~fд~оr.о, і т. ін .. 
[116, с. 98]. . ': 

До другої групи дискусійних питань належать: відс.у>tність nраво
вих традицій та низький рівень правосвідомості члеіrіВ. сусnільства, 

які потенційно можуть бути присяжними,· різка соціаАьно-еконо
мічна диференціація усередині соціуму; низький ріве~ь, еконоl\І,Іічно-

го розвитку суспільства і держави [99, с. 5]. · · · 

Виділені групи питань тісно пов' язані і їх ефекТиsне ·'Вирішення 

можливе лише при системному nідході. :· ·'\ 

Оскільки в Україні суд присяжних· перебуває на етап(с'tанов
f'-ення, то дискусійний процес має бути більш конструі(МіІИм і 
дов'язаним з акцентуваннямуваги на обговоренні' проблем н'і! тіль
J91 форм)'вання суду присяЖНих, а й проЦесjrалЬН:Юс асіІ~У<+ів його 
діЯ'льності. 
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Розглянемо деякі критичні висловлювання на адресу суду при

сяжних, активно обговорювані в юридичній літературі. 

1. Суд присяжних критикують як «відживаючий інститут англо
саксонського прецедентного права», не властивий країнам 

·континентальної правової системи внаслідок культурного фун
даменту, що склався, і традицій права [НЮ, с. 12; 101, с. 5-6]. 

Навряд чи з цим мо~а погодитись. У ст. 129 Конституції Украї
ни змагальність ви.знана принципом судочинства. А в країнах з роз

винутим змагальним процесом «суд присяжних є не єдиною або пе
реважною формою, а інститутом, що визначає систему правосуддя в 

цілому, задаючи їі якість і гарантуючи громадянам право на розгляд 

їх справи присяжними при відповідній підсудності» [102, с. 55]. 

Порівняльні дослідження свідчать, що у Великій Британії справ

ді останніми роками знизилася кількість справ, які розглядаються 

судом присяжних. За даними, наведеними Л. М. Карнозовою, в Анг

лії та США суд присяжних розглядає в середньому близько З - 9% 
справ [102, с. 55]. Але це аж ніяк не свідчить про зменшення його 
ролі. У країнах з розвинутим змагальним процесом суд присяжних 

оцінюється не як переважаючий суд, а як інститут, що гарантує кож

ному право на розгляд його справи присяжними при дотриманні 

підсудності [103, с. 212]. 

Критика ж, якої у цих країнах часом зазнає суд црисяжних, ско

ріше свідчить про розвиненість громадянського суспільства і про 

силу судової влади, ніж ставить під сумнів саме існування цього ін

ституту. 

На думку У. Бернема, .r<;ритичні зауваження «щодо суду присяж

них ... або спрямовані проти відносної не~фективності і високої вар
тості процесів за участю присяжних, або ставлять під сумнів здат- · 
піст~ присяжних - групи аматорів - приймати належні рішення у 

справах» [34, с. 9]. 

Дійсно, судові процеси за участю присяжних забирають більше 

часу, ніж процеси, проведені суддями. Багато часу вимагає чітке за

стосування правил щодо доказів [99, с. 12 - 16]. Як обвинувач, так 
і захисник повинні бути 'перекона}{і, що приСяжні павністІ() розумі~ 
ють суть справи, яка розглядається, і їм доводиться виступати більш 
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Крім того, психолоГічні ДосліДженм показують, що у разі роз

біжностіміж суддею і' прИсяжними kнує певна підстава гадати, що 
висновки nрисЯжних могли бути більш точними, оскільки у порів
няНні З рішеННЯМИ, прИйЙЯТИМJf ОlфеМИМИ ОСОбами, І'рупові рішен
НЯ є більш вірними внаслідок дИнаміІdІ, властивої їх прийняттю. 

Зокрема, у США було цр()~едене одJІе з nоказови~ досл.іджень 
ефекту групової диюlм,і~и в .ситу~ції, дуже схожій на ту, яка харак
терна для судового процесу. В рамк~. досЛідження проводилося 
тестування . силоrічноЇ. здатнос,ті сrуд~~Т\Р 'коЛеджу формулювати 
підставу для винесення рішен:М, прИЧому nорівнІовалося, яким чи
ном 3 цим завданням сІ1равляАися окремі ~айl'<ращr студенти, і як 3 

ним справлялися групИ, Що сІ<Хадаються' і'З найсЛ.абІdІі&х студентів. 
Кращі стуДенти індивіду3л)'>НО not<asaли ~ёЦщ задовtл1>ні'·результа
тИ, ніж 'групи, що складалисЯ зі слабr<и:іс'СТУМ:hтfВ. До&ідЖ:енfія до
зволило nрояснити, що оІ(ремих' І<рі!Цих студенті!{ захоnЛЮвали Іх 
власнІ емоції. 3 іншоrо боку; наЯвІlістЬ~у 'членіВ групи ·ріЗних емоцій
них реакцій дозвdлила в'йправи't'И тиі; ~tД ким rtочИнаАй брати Гору 
некоректні емоЦії, або· збалан<:увати:fх!'•реа)ЩЬ$т11Wіlі6'Ш 1ёМ:Ьційною 
реакцією[З4,с.19....:2о}: / ·''·'!':· •··~~~~·· .,-:,: .. 

При оцінюванні спромоЖІІ'~сті суду rірй:сяj/Q:іИj('JіШІоси+і~ об'єк
тивні.рі~ення елі;\ чам'ята~и ~p?'ile; якИх С1~1\:t~'1t~~~~ffі'устанdвленняфактш ми поршнюєм,о. _І-І~tть :Якщр бtХіf;~.l~~допустити, що 
середній суддя nереверmуєсередньо:Ро1'nрйсМоrо;" tІ6рівнюється 
не цей чинник. ПорівНІОідтьсJt; з одноrе11ооt'<fі11сfДді: ·~ З'іншого :_весь 
повнИй склад колеГії rір:Исяжних в;tпoЛ)"tmiir! Зі'сrіриЯннЯм і конт
ролем з боку цього судДі, у результаті '<toro 1\''судАі е 'засоби захисту 
від явно помилковихріШень суДуП}:іисЯ~;' ;;,х; · ·' 

Формуванню в присяЖ.Ш:Х у "ri[J9~€ci fрупоІюї Дискусії пра
вильного внутрhшtього переконання ~· Питань про винність особи 
спрИяє,. баrато Чинників,' найважАИВ!Шими·Jз ·яких є: віковий склад 
колегії присяжних; різнорідн:ий ОС'обовий сі<лад колегії присяжних, 
і1 кількісний склад; особИстісні 'особЛїm'Ості присяжних, їх виЗна
чальна здатність швидко й ефект:ИВнд'Пt:ИхолоrіЧно вкЛючитИся в 
діяльність присяжного [105, с. 27}.· · · 

, . . Виступаючи у вИрішенні в справі <<Дую<ан проти Штату Луїзіана» 
(l968 р.) про доцільність існування в сшА'судуприсяжнИх, Верхов-
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ний Суд <;:ША зазначив, що критики суду присяжних запевняють, 

начебто «присяжні засідателі нездатні оцінити вагомість докавів і 

фактів у справі, а також що вони непередбачувані, романтично на
строєні і неf[абагато надійніші від простого жереба». В.ивчивши 
матеріали, що документально підтверджують компетентну роботу 
судів присяжних, суд визначив, що «присяжні спроможні оціни

ти докази і прийняти грамотні рішення в більшості з поданих їм 
справ». Виходячи з того, що кожний судовий розгляд ведеться від

носію подій, що маЛи місце в минулому, правосуддя неспроможне 
з абсолютною точністю встановити факти, тому воно є не більше 

ніж спробою винести найбільш оптимаЛьне ріШення, наскільки це 
в людських силах, про те, що знатИ неможливо. У пошуках рішення, 

максимально наближеного до істини, основну роль відіграють здо
ровий глузд і життєвий досвід. 1нститут присяжних приnускає саме 
використання цих здібностей при винесенні рішення про винність 

чи невинНість обвинуваченого. 

Право бути судимим судом присяжних не тільки виходить з до
статньої компетентності непрофесіоналів для оцінки фактів у сnра
ві, а й фунтується на переконані, що присяжні багато в чому пере

вершують суддів у такій оцінці. Обрані або призначені судді можуть' 
бути менш об'єктивними стосовно до обвинуваченого. Суд nрИсЯж
них згідно з висновком Верховного Суду США відображує «неба

жання наділяти одного суддю або групу суддів владою над життям і 
волею громадянина» і «В серйозних кримінальних справах охороняє 

від випадковості в застосуванні закону». 

Упередженість судді може бути викликана підсвідомістю, а не 
свідомістю. Судді нерідко призначаються з числа прокурорів. На

віть претендуючи на неупередженість; особа, що посіла суддівську 

посаду, може несвідомо, на основі багаторічної звички, не довіряти 
показанням підсудного і покладатися на дані розслідування. Навіть 

головування на численних nроцесах може породжувати скептичне 

ставлення до слів обвинуваченого про несправедливе і незаслужене 
обвинувачення. Професіоналізм у суддівстві нерідко може стати пе

решкодою, а не підмогою. 

Крім суМніву в тому, що професійні третейські якості неодмінно, 
нехай більшою чи меншою мірою, є гарантією виявлення істини, суд 
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докладно. Присяжні не мають професійної підготовки «слухачів», 
як, наприклаД, судді, ~ тому втомлюtОться і частіше виникає необ
хідність у перервах. 

· Слід також завначити, що процес прийняття рішень присяжни
ми триває довше. У результаті одного з досліджень судів Манхетте
на вНью-Йорку підраховано, що процес суду присяжних потребу
вав приблизно на 40% більше часу, ніж процес, проведений суддями. 
І хоча втрата ефективності видається великою, необхідно нагадати, 

що понад 90% справ, за якими nочинаються розслідування, взагалі 
ие nотрапляють до судуnрисяжних у зв'язку з досудовим врегулю
ванням справИ або її виріШенням у п6рядку спрощеноІ'О судочин
ства. У той: же ча~ автор наведеноrо дослідження, nіДраховутчи 
«продуктивність» роботи суду nрисяжНих, виявив, що· його скасу
вання ви:маrае додатКового sбіЛьrііення кількості суддів у міському 
суді Нью-Йорка в 1;6 рази, або суддЯм довеАеться nрисвЯтИти робо
ті по два тижні від тримісячноЇ літньо'і відпустки. На rіrДставі прове

дених порівнянь було зроблено висновок, що суД·'пр:ИсЯжних коштує 
суспільству зовсім недорого [:34, с; 16- 17]: . 

Існування суду присяжних вnливає на пр_оЦедуру ·~удочинства. 
У CiliA так звана «угода про вИзнання», у реJ:!.ульт~ті ·Якої вирішу
ються понад 90% усіх кримінальних сnрав, стаЛа моЖливою саме За
вдяки наявнос'Fі суду nрИсях'<нИХ, жорсткі с1·аnДарти якого змусили 
формувати альтернатиnні Способи вирііn~ння І<римінальниХ справ. 
Адже якщо розглядати суд nрисяжИІіх як' nравову модель, то вона 
включає передбачену законодавством і діючу на практиці процеду

ру, Правила nоведінки та nрийоми, в'иі<ористовувані в ній юриста

ми. Суд присяжних УкраіНИ, очевиД:tІЬ, Поеднуватиме в собі риси, 

властиВі сучасному зарубіжНому кр~міна:льно~nроцесуал::ьному за
конодавству;· вітчизНЯnій ;дореволІоЦійній nроцедурі і радянському 

кримінальному процесу з властивим йому обвинувальним уХИЛом. 

Насамnеред суду ПрИсяЖнИх супереч':И'І'имуть ·інститут ndвер
нення справи для· nроведення Додаткового розсЛіДування; ПравИло 
про неможлИвість самостійного; крім· орга'нів {ю3сліДування, · 3би~ 
рання доказіn ·захисником, nроцеДура Доелідження доказів,' Що не 
nёредб:tча€ чіткоr\) розмежування nоданнЯ докаЗіВ обвИнуваченням 
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і зах»стом, що ускладнюватиме сqрийняття досліджуваних доказів 

присяжними. З урахуваннЯм іст9ричних факті~ і сучасної соціально
політичної обстановm навряд чи буде сприйнято в українському 
криЩнальному процесі усічену процедуру судового розгляду в разі 

визнання :підсудним своєї вици, Яка існує в англійському та амери

канському процесах. Адже сучасна українська кримінально-проце

суальна доктрина базується на томупостулаті, що визнання підсуд

нИм своєї вини не завЖд» відповідає реальним обставинам справи, 
Таким чином, суд присяжних - це інститут, що змінює кримі-
нальний процес і зачіпає правову систему України. · .. , 

Деякі автори згадують випадки, коли nрисяжні діяли з порушен

ням закону і цриймали рішення в евавільному nорядку [89; 92, с. 16]. 
Вtшикає питання: наскільки серйозна ймовірність невірного вирі

шення справи судом присяжних? Чи дійсно, як стверджують кри

ТИЮ1, суд nрисяжних може бути введений в оману солодкомовними 
адвокатами, які наводять емоційні докази на користь свqє'і стор.они? 
З цією метою у ході дослідження, проведеного в1966 р., було переві

рено приnущення про те, чи відрізняються рішення присяжних від 

рішень суддів у конкретних справах. У результаті було визначено, 

що в 78% кримінальних справ судді були згодні з вердиктами при
сяжних, у 19% справ присяжні винесли виправдуваЛьний вердикт, 
у той час як суддя виніс би обвинувальний, а в З% випадків вердикт 
присяжних був обвинувальним, тоді як суддя виправдав би. Пр» 
розгляді цивільних справ думки суддів і присяжних не збігалися 
приблизно в 22% випадків, однак різниця в розбіжності була неве
ликою. У той час як присяжні висловлювалися за позивача, а суддя 

приймав сторону відповідача в 12% випадків, незгода присяжних із 
суддею, який вирішував справу на користь позивача, простежувала

ся в 10% справ [104, с. 21 - 23]. 

Можливо, таке ж велике значення, як і відсоток збігу рішень суд

дів і присяжних засідателів, має додаткова інформація про розбіж

ність їх думок у 20% справ. На основі оцінок суддів судові справи 
класифікувались як «очевидні» і як «половинчасті», тобто як такі, 

що можуть обфунтовано вирішуватися nо-різному. Для «половин
частих» справ відсоток розбіжностей (40%) був набагато вищим, ніж 
для «Очевидних» справ (9%). 
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присяжних сприяє усвідомленню ·громадськістю єдності системи 

кримінальног~· правосуддя. Суд з колегією присЯжниХ означає, що 
рішення про вИнність приймається представниками різних верств 

суспільства, а не суддею, якому платить те саме державне відомство, 

яке. переслідує обвинуваченого. Такий процес легітимізує остаточ
ний вердикт як продукт зваженоrо підходу суспільства~ а не свавіль-
не розпорядження держави'[106, с. 174 -:'185:1· . '' ' . 

Що ж с;то<;ується Європи, то тут ситуація в різних країнах є різ

ною: в деяких кра,їнах суд прJ:Ісяжних діяв, а пот~м був ~амінений на 
суд шефенів. В Авс:rрії віндіє дотепер у клаСJ.Ічній формі, а в Іспанії 

введенщі; у 1995 р. РосіtІс~ка історія, ЯІ< відомо, тежзнайома з судом 
присяжних, і саме завдяки судовій реформі 1864р. функції суду були 
відокремлені від адміністративних. Нагадаємо~ що .введеюtя тієї чи 

іншої конструкції слід оцінювати, виходячи ке тільки .3 їі власних 

властивостей, а й з більш далеких цілей, заради яких це робиrься. 
Самі ж цілі і засоби їх реалізації, безумовно, зобов'я:щні докладно 
обrр~ор~ватис~. · · · · · 

. Звичайно, питаннЯ про традиції та новації в празі потребує спе
ціаЛьних досліджень. Але в загальному виrляді, на.нашу думку, пра
вомірність перенесення <~давніх» правових інститутів цілком укла

д~є:rься в уявлення про пр~овий процес: ми не моrли б сьоrодні 

rовориrи про романо-германську правову сім'ю, якби своrо часу в 
Європі не відбулося рецепції давнього римськоrо права. 
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2. Суд присяжних критикують і з позицій, 'зrідно з якими «народ 
не rотовий до тоrо, щоб справедливо вирішувати nитання про 

винність.чи невинність людини,• оскільки в суспільства немає 

правових традицій; немає загальниХ моральних засад, занад

то сильною є соціально-економічна диференціація в суспіль

стві». Це досить об:rрунтована, але не безспірна критика суду 

nриСЯЖНИХ. В ОСНОВі ЦЇЄЇ КрИТИК\'~ ЛЄЖИТЬ ВИЗНсlННЯ суду при-
, сяжнихяк природною «суду вулиці», «суду натовпу». Дійсно, 
журі 'присяЖНИХ характеризується непереборною двоїстістю. 
У ньому одночасно присутні людська свобода (і в цьому сен

сі -сваволя) і обмежуюча ії правова форма, але .не суд натов-
пу [102, с. 54]. . 
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Як писав О. Ф. Коні, перед судовою реформою 1864 р. у Росій-. 
ській імперії такі впливові законодавці, як Блудов, Корніолін~Лін

ський і навіть Спасович виходили з припущення «про нездатність 

російської людини відрізняти закон від розпорядження начальства, 

злочинця від нещасного, справедливість від милосердя і служіння 

потребам державивід особистих почуТтів і настроїв» [107, с. 51]. Од
нак багатовікова практика діяльності суду присяжних свідчитЬ про 
те, що людське сусnільство не може відмовитися від форми суду, яка 
є, на думку О. Ф. Коні, «3разком безкорисливої праці та усвідомлення 
своєї службової повинності й морал~ної відповідальності перед су

сnільством. Серед безлічі справ, розГлянутих за участю присяжних, 
рідко видавалися рішення, з якими можнЗ: буЛо не погоджуватися з 
суто юридичної точки зору, але які ставали зрозумілими з погляду 

життєвої nравди і неупередженого ставлення до судового матеріа

лу, розгорнутого свідками, сторонами й ексnертами nеред суддями 

громадської совісті, для яких «вчинив>> і «винний» не могли бути 

синонімами» [107, с. 54]. 

Крім того, опоненти суду nрисяжних вважають, що присяжні, 

вирішуючи nитання про винність підсудного в конкре'rному злочи
ні без достатнього уявлення про такі юридичні nоняття, як злочин, 

вина, співучасть свідомо приречені на судові помилки і вердикти, 

які суперечать закону. Дійсно, існуюча в кримінальному законіюри

дична конструкція форми вини може призвести до nомилки, коли 

nрисяжні визнають особу винною в учиненні злочину при вчиненні 

нею лише об'єктивно} сторони злочину, хоча із суб'єктивної сторони 

в їі.діях nрисутній юр,идичний казус. У зв'язку з цим можна згадати 

роман Л. М. Толстог.о «Воскресіння», в якому описано випадок засу

дження головної героїні судом nрисяжних у Російській імперії завчи~ 

нення об'єктивної сторони злочину, хочавсудовому васідсщні було 

встановЛено, що в не~. не було наміру nозбавити життя nо1:ерпілого, 
оскільки вона тільки, хотіла його приспати і, даючи таблетки, думала, 

що дає снодійне. Таким чином, уїї діях була відсутнясуб'єктивна сто..
рона злочину, оскільки вона не знала, не могла знати і не nовинна була 

знати, що дає потерпілому отруту. За кримінальним законодавством 
Російської імперії в наявності юридичний казус [109]. Проте при-
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СЯ:жні засудили підсудну зі схемою: «ВИННа, ОскіЛЬКИ їі дії призвели 
до смерті потерпілого». 

Н. В. Радутна зазначає, що ПРJ:ІСЯЖНі вважаються суддями факту 
і «В їх обов'язІ<и входить прИйняття рішення про винніс'rь або не
винність особи, яку віддано до суду» [65, с. 35]. Висновок про вин
ність або невинність є підставою для кримінально-правової оцін

ки· дій та кваліфікації конкретного діяння за відповідною статтею 
І<римінальноrо закону. Без дос'татньоrо знання правової процедури 
прийняття рішень судом присяжних можна припуститися помилко

вого судження про те, що ми віддащvю вирішення основного питан

ня судочинства особам, .не здатним судити про юридичну природу 

діЯння, досліджуваного судом. Безпосередня участь присяжних у 
правосудді як громадського судді заснована на тому, що кожний 

громадянин незалежно від його соціального· стану, освіти, статі та 

інших хараІ<теристик nовИнен бути здатним' оцінювати обставини 
справй, що є предметом судового дослідження. Інакше втрачається 

сенс гласності суду, виховної ролі правосуддя. 

Функція професійного судді стає новою і визначальною у проце
сі з присяжними. У загальному виглЯді перед суддею постає завдан
ня у кожній конкретній справі створити зі звичайних людей діючу 

«машину правосуддя» ad hok (для даного випадку), здатну прийняти 
рішення, вирішивши конкретну справу. Серйозність ролі головую

чого в суді присяжних підкресл1оє метОдологічний підхід А. М. Бо

брищева-Пушкіна, який розглядав рішеннЯ присяжних про винність 
як «думки про правове питанню}, а правосвідомість присяжних- як 

механізм породження права, у певному сенсі відтворюючий природ

нича-історичний механізм виникнення правових норм (не тотожних 

закону) [109, с. 34- 44]. 

У цьому відношенні професіоналізм судді, який працює в суді 
присяжних, не можна порівняти за складністю з традиційним про

фесіоналізмом. У суді присяжних Головуючий не просто керує ripo
цecolVI, він ніби, за образним висловом Л. М. Карнозової, «надягає» 
на себеправову форму і демонструє їі в діі [102, с. 55], оскільки не 
тільки кожне його юридично значуще ріШення, а й форма повеДінки, 
способи спілкування з учасниками процесу, а також власне процесу-
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альнц діяльЩfть знаходят.ься підпильІюІ() ~агою nрисяжних, які зj:-. 

ста~ляють ус~ це.;J вл~сн~ сцр~т~~м процесу [llq, ~. 393 - 420] ~
Так само незмірно більш,,ІШ(:ОІ(У плцнку ІІ{>Офесі.оналізму ставить 
суд ІІрисяжЦих J1еред об,вЩtуВаченнЯм ізахистом: ос1<ількив радян
ськоМу кри:мінальному процесі праКТJf!ИО не булq ЗмаrаАЬності, те
пер сторонИ змушені освоюватино!)і методики реалізації своїХ прав 
у судовому розгляді [111; 112}. · ' · · '. · · .. · . . . . . . 

У зв' язку з ц~, на наЦІ погля{\1 річ а<? всім; не в :rому, що «народ не 
готовий>;, а в· т0му,, Що профес1іще 'І'оварJоІст~о Юрис~ів чинить опір 
змінам у вЛасній діяльності: Де оцір Цілком прJ1:родНИЙ і зрозумі
лий. Спосіб діяльності в інкВіЗиціЙному nроцесі не nер~творюєть
ся Плавно в новИй nрофесіонаЛіgм у nроцесі змагаЛьному, і за~ість 
того, Щоб робити ьснdвіІийакдент на'h1дготовЦі і переПідrотовці 
юристів до роботи в нових умовах, nроблемавуіlЛІоєrься розмова
мИ про неготовність населення. ' 

Нав,паі<и, 'доdіднИки . суду' приСяЖн~х · у Росій~ькіИ Федерації 
зазначають, ЩQ Побоювання агреСИВJІості «суду вули:ці», Щ<а про
явиться у вердИктАх приСяжних, не виправдалися .. Суд присяжних 
nроводить більш вдумливеі скрупульозне судове слідство, він здат
нийдо'nрийнАття нестандартних рііпень. Порівняльні статИстичні 
дані 'в різних дер:ЖаВ'аі вІ<аЗують й'а досИТЬ· n:Исокий . (у поріініянНі 
з сереДнім рівнем no країні) відсоток вИnравдуВаЛьних вироків, яkі 
виносяться суДами rі:риСяЖН:их:, що 'викликає над,Мірне занеnокоєн-
нЯ з боку органів обвинувачення [78, с. 40 - 52; 102; с. 55]. . 

. Не' можна говорити пра необrрпtтований «вИПравдувальний}} 
ухИл суду nрИсяжних, сереД ~?го'вер~Иктів є..й т~кі,,що nотяглИ за. 
со.бою покарання у вигляд~ смертної кари. До~ить високий відсоток 
виnравДуВальних вироків фаХівці (навіт~ настроєні nротИ суду црц
сяжних) пояснІЧють насflмперед низькщQ якіс:тю nопередньогр ро3~ 
слідування~ а відтак,. fЛ~б~і~.т10 док~зовоУ ба~и ?бвинувачення. у суді 
щщсяжних грлов}'Іочий зобов'яза_fІий викЛючати з розгляду дщаgи, 
одерЖані зnоруmенням закону, що'в традиційній форміпррцесуде-

, ' . ' ' ... 
кларовано, але процедурно не розгорнуто. 

' ' ' ·, .. ,, "·. ' .. 

. Про це свідчать) Аані FОЦЇО.<\.оrіч~их дщ::лі,6_жень, nрQведенщс 
В. В. Мельником. QпитаЩ судДі, які мають Af)GBiд роботи~ суді цр~.,. 
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с~ЖНих, вваЖають, u:(O! в' нИх Jlaбafaf6 .&стіііі~; Hi)k у ~~і~ЧайіІих су
дах, виносять виправдуваЛьні вйроі<й'в та'r<Их rірйЧию 

а) суди присяжних вйс~аkіть ПlдвИЩе~l, ·БИмоr~ до Я~ ості по
,'. Ііер~дньоrо сЛідства; яktic~i' Док~ЗrВ:' на· я~ rрунтуєтьсЯ об

. виІіуваЧ~ння, 1х дос:rоЙЇр:Ності, Д~Jіуt'тйм6Ь'1'і Достат~остідля 
' форм}rйіlння nравіільнбtо внftpiWiJkO~O: nереконанНЯ уnитан-. 
нях про винність (так вважають 72;7%'оrіи+анИХ); 

б) nрисЯЖні засідатеЛ{і:Ііt>ЬФ~сіt.Ііj tумІ' 'В :суді ПрИсяЖних більш 
. '' ·. nос:':л4овно керуі<УtьсіНфЄ!зjгміtЦіфО неnИНуВатості і nроцесуаль

., · нимИ'ііраВиЛііми оhtііkИ;доказіВ; Що 'вйплИвають '~ іrеї (33,3%); 

_,,-._~) ~Jiн~tJt:ь~~:~ifri~~1~~~7ti~~~~~i~иЗ:~Фe~:~: 
.!.', Н~ СуДДіВ(~t~?9?J.{,·,,'~,.;·;.;,с < .<,;:.1:•.'1~1:~~-'\i!,I~;:'·.:\"'•.JY!j\' , ', . , 

r) на внутрішнє nереконанНя np~~:MBІ~%tH\c;!~.ar,~ у ;nиrаJІня:;: 
_ _ _ .. _про винніс:гь -~е .~~.~~ть. не~9Jіус~~і Аrок~зи, .· Оf\ер~цні з 

· · rtоруШеннЯм'вимоr КонётИтуUії ·РФ' і І<:11r<;о~Ш'ьки такі дока-
. · зй виклЮчаіо~ьсjJ~3 J)dзfЛЯ~'~~~f~~~f'іІіЩ~~~~іі1:?.г6 'сл~анн}І 

,, (19,6%) (78, с:46].· ' '" . .} ....... СІ\ ,.Jr!I.JH t.,P,N. 'І_ '' ' . 

' Or~~; · flизька .~~с;т.ьj·Р~89;~ Л:~qі~~і~~~-іР~~~~{~ 1~р~а~~ь<;я як 
'·. • _ •• , •. J~·-< • ....., _ ._ ••. ,; •.• ~-w· .1 •• -.J .• ., ....... ) . . "'1(:r-.c1, •. !"R.m .. 

~r~t;да~~r~т~и=~~!~~: 
~а нащ .поr~дt с~рйозt;~.ою -~08~}m;itiwP,W,дcr@oю ~ритики 

в~~А.ЄНЩІ суду ~P~fJ,l?I<НИf,Y Л\~Я~/~ЧСТ.Р.<І-А{ІН:~~J?ІХ де,р,~,~в.ах .~,по
Л!J~~нн:і! проте, ~о суд ЧРІ;і~~~ -~~.б~tа.то -~~Hfll к~Р.о~С1НИЙ:, _ніж 
cr~· ДО укладуякоГо В~()~~~-n~oW~fiJ1.~f:trt.N·, (\~сн.од ~~оли. J>illieн;~ 
ИjJ Про факт вчин:енн~ ~Лоч_~~ ~.пр~ ~Ч:ЧіЩ_Стf_ шдсудноrо ,повинш, 
rірJ1ЙМати присяЖНі Sacl~aiJлi;,~oXИ'·'#IiYr'Piillйє_ перек~щан~-gду 
(коЛ~tіїІірисяжних засіДатеМв) нtзал:~~е'віД Юридичних стереоти
JІів, винИкЛа заГроза руйн}-в·аН:НЯ 'C'dki,.\.ap,ti6дi носіїв обвин}тваЛьної 
хtо~иЦії, у судочинствь · іміtлаіtтоіійіі'd~~~~~н1t; :щь перешкоДжаЄ. ко-
лиШНій h~ред6ачуваносіі>>1·1102;с?S6}:: , .. ·' ,j и' :,·: · · .·· 

.,...-. - ... :·:' .. (:~ч·;;~-і {)~<1-~" • ··.,~ ·_: ,· · .· 
Колегія nрисяжних уперше ПОЧ~На€ мінснювати nравосуддя в 

сИ&~мі ad hok (діЯ конкреtнот сііраn:И:), а тЬМу не ir~~e на собі відбит
ка' «конвеєра судочиіі'ст)іа}>; зберіr~ЧИ'свою ;особистісну п:рИрьду:-
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3. Опоненти суду присяжних зазначають такоЖ, що правосуддя 
в державі, тИм біл:ьruе вирішеюіяпитаюія npo винніСть чине-
. винність підсудного, повиіtні ЗдійснювЗ:rй: 'не Дилет~нтм, ·до· 
яких належать пр'ИсЯжні, а Професійні юристи. · ПрихильнИ
ки цієї позиції вважають, що «сам процес д~казування в.суді 

присяжнихне узгоджується- з·ї:ісправом вирішувати питання 

·про винність підсудноvо. Відловідно до принципу презумпці1 

. невинуватості ,«кожний обвцнувачений в учиненні ВА.очину,,_ 
вважаЄТЬСЯ .НеВИННИМ, ДQІЩ ЙOtQ ~ІfІНніСТЬ ·не буде доведен-а 

- в передбаченому ... законом лорядl'У і встановлена вироком. 
суду,_ що вступив у законну силу •. fі кримінально-процесуаль-· 
ному зак:оніцередба_чена,процедура доказущшня вини суб~ ек

та .... відловідно до якоі:, «ДОJ(азування повинні здійснювати 
професійні.юр~:~qти - суд-ді і цосадові особ.\11 лравоо,хороню~, 
органів. Об'єктивність рішення про винність залежить в!д:де~, 

__ тальнога з~аннц _цроц~су ~оІ$ааувац~я,, роз~ін~я суті д.о:казів 
і умін~ nрІ:).цювЦтиз, f~ИМИ.Лри(;ЯЖ»і,засіда:r~і не мають від-: 
nовідіщїrіідгот-овкю~. [100, с. 12]. 

,_.,. --'.·' :·.• "• \ .:- ' '•:·# ·. 

Ми подЩtємо,крJ1т,ику цієї позиції, дану,Л. М. Карнозовою, суть 

ях5оїломгає в трму, що ~<відnовіднqдо принципу зм:аrально<;ті ... суд 
не 13обов'язаний здійс.ІJюва:r:и_доказув<~.нню> [102, c.S~}. Більше того,, 
у наведеному в:исло~f,Юванні фактичнр злиті зовсtм різніпроцеду-, 
ри ..,.. доказув.ання й оцін19~анн;я доказів •. .що згід:щ:> із .ЗЩ<О}j:ОМ здЩ-. 
снюється за. :внутрішнім щ:ре~он,ання~ [1Д1 с. _19 -~ 20] .. ;; · 

Внутріщнє переконання як с:tюсіб. оцінювання доказів є елемен
том «професійної техн<?лщії судді. Звідси зміст ВН}"І:рішнього пере
конання являє _єобою :цроекцію уяв.лень, що панущт:ь у професійно-. 
му . товаристві)> [72,- с:;. 5()}.- Професіоналізм ,припускає формування 
певнщ стереот;цців. унасдідЩ<. накопиченого професійного ·досвіду 

і характеризу~~ься фен;омtщом так зв;wоrо професійного старіння,, 

що «характ~fщзується, несприЩІЯтливієтіО новоrо, канонізацією 

й універсалізацією власного., досвіду, використанням стереотипів, 

тобто досягнень минулого, відсут11істю зростання, ·закритістю для 
пр0фесійногорозвит-ку ... » [114, c.)q?]. 

Присутність у суддівській свідомості nевних стереоtиrtів при

зводить у кінцевому лідсумКу 'дО nрофесійної деформації суАді. Не-
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r~тивпі,р~<:и ~ара~;~ру і вм.с;ивості осо.бщ:тості, дрот»nоІ<азані 
црофесііmЩ МJл.І;>Цо~т~ .~уМі1 ІJ:ррявляються у відсталQму стереоти
пі Щ< в РА»~~ з форм вираж~~W:f 11рофе<:;іfuюї деформ~щії. 

Відсталий стер,еот»n упеихолоrічному плані виявляєтьсяя тому, ~ 
що вffi, створює: в судді настроєність·яа безумовнунnравильність ·~ 
тільки йоrо оцінок і небажання:співві:дносити своє>рішення :з кон- j 
кретпою ситуацією,' що •ІrJіНИ1<аєу крh:міиальній сnрав~. Відсталий 
стереотJЩ у півнавальній діяльності, по суті, підмінює дискурсивне 

міркувюшя ядоrа,ь;ами, ·а nрогалину у: системі доказів заnовнює по

передмім досв~ом.•На аде@а:rність•оцінок.судді впливають укорі-
н~ні; судження і шаблони; яkі заважають йому праБИЛьна СІІриймати 
доказову іиформ~щію; що nоаJtачаетьсн на об' єктивйості формуван-
ня судд.івсь:Коrо nерекопа.ннн й JJбумовЛює суб'€І<тИві.'}М у 'висновках 
[Пs,·с. 47]; : ; : ' · · ·· · -

'' ·, Так, шабЛоіІ' ·pi\ДjfR~i<'6ro кр~іюіlіШ3rо суДоЧИнсТва, згідно 
3 якИм суд ::_.'це орfан" борdтh~И, ·~і 'а~?~~і~іrю;~ф~ктЙчно nризвів 
до зроще.ннн функції обвинуваЧ-еннЯ з фунkцієЮ ·правосудДя і по
Р'dдив Пр'облему· обііинуітльноrо· уХИ.Л:уі в ':kриМfuальному процесі 
[116, с. 101}: ТеоvетИ'rні Дослідження'такоJпрофесій:ної деформації 
суддів, ·их<·ьбвИіі}tвалЬ:НИ'й ухил-- або dбвИ:нfВа'лі:іні наСтанова, досить 
.вёАИЮ: [102і;6.55].,Обв'і-іііуБал'ьііий ухИл'від~бра:Жує односторонню 

сnр.ямов~ніс'Ть Пове'дінкИ-1 дій:судДі{:N~сіаноі!у на обвиНуваЧення :__ 
перевагу при І'фовеДенні: :Д()сліДЖен#Я'~ан~~ ·Що ·вИКриваютЬ nід
сумого у вчинеt.Щі • 3ЛІО'Іmtу; або обтяжують • йоrо відповідальні'сть. 
Зохрема, він проявляЄться. в неДооцінці:·, аргументів nі,.(судноrо і 
йоrо .захисника, сnрямованих -на·· звіхьиення ві,А; відnовідальності 

абоnоl'VІ~якщен}ІЯ ці€ї відnовідальнО:сті;''і) н&:Впа:кИ, 'переоцінЦі' значу
щості для nравосудд:я•позн.ції прок.урора;.іяЮІ:й,цід'Гримує обвинува~ 
чення. в суді; у перевазі•версії; поданої :ВІо@вІіtНува'Льн'ому висновку. 

Сто.совн{')·<До особи судді обвинуВRА?Е>нйіІ::ухил може ·вИраЖатися в 

«е-тереетипі, шабkоНі поведінки в·су~о:Вому Доёлід:Женні, що nрояв
л-яється,··з одного боку;·в·nрййнесе.Rні:<;воrо~д:освіду щодо ро:зrляду 
подібних справ на вирішення • ДоЛі- особИ:,· nр:Иf.ін'нуrої до сПраВИ· аа· 
ан~оr~ещ _(шаблоном),.з i,нmQt:Q ~ у nовtоренпj .в суді ~;:прямоJІаності 
і ~ето~ів-дqfЛідж~пня до~азі:п; використ.анщ,t~а nопередньому слід-
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стві. у цих випадках не враховуЄться або ігнорується Фак~ унікаль-
но сії, неhьnторності.коЖН:о1справ~·~> [і17,с. 45]: · ·· ' · ·' 

Лри·~~~у ~~~.і~, .. пр,о~~д,е~~ н~З~рю а~тоІ>ів., сзідЧи;rь~ ~о~· не 
М()Ж.ІЩ ро;ю~ядати орІJ»,ІіуБаАЬНИЙ ~ИЛ ТЇЛf!КИ, ~. Ненормат~.нf1fІ 
феномен, Jl,~:::начений виключно зв~аям~ правозастосо~ної пр~~:'. 
тщщ або «несвідоміс~ІО суддім [118, с. 96], а· й існуваНняJИ у законі 
«nроцесуальної конс'І'ріJ<ц~ї, Що закріплю€ обвинуваЛ~ну коіщеnцЩ> 
криМінального суд~чrtнства>) [t19, с. 2()- 32]. Ві'цодJ:І~·ь, Що <<до~ри~ 
муючись. піюнесуа~них правил, передбачених 3аконрМ:, 'с;:удді вже 
непомітно .для себе. ніби втягуютьсЯ :в ідейну прЗицАІсі обв'ИН}rвача, 
потрапЛяючи при Цьому до своєрідної «пасткИ~> [120; с .. 59). . 

Ііри аналі~і обвинув~ьноrо ухилу виділяються Дві тенден,ції. 
Перша Полягає «у вказівці на об'єктивний харакТер обвинув~ьноrо 
уХиЛу 3 погляду дії психологічнИх законіВ - законів дії установКи, 
що детермінує· вибі{жовість· і схильність до п~вного типу piriie~;,:. 
Обвинувальна ус'І'ановка порадЖується професійниМ досвідом, що, . 
у свою черrу, формується в дуже конкретнИх уМозах, яКі пред'яв~ 
лЛють професіоналу параметри успішної та неуспішІtої дія~ності» · 
[72, 'с.56]. Дійсно, визнаннЯ в:Иправдуваль:них вирокі]] браком у ро-. 
боті, тиражування судамИ перш'ої інстанції судових помилок виЩИх 
інстанцій об'Єктивно формують обвинуі3альну настанову суддів. 

з іншогq 'бoJ<r, обвинув,альна тенденЦія в судовій практиці ха:
рактеризу(О'ГЬСЯ як ухил, а сукупність відпщ~ідних' Якостей; судді --: як, 
деформаЦія, х.оча фактично йШлося q:po д~я~е віл;х:илення практ~. 
і діяльності окремих суддів від спрямованості системи в цілому на 

боротьбу зі злочинністю {72, с. 58]. Тому не можна визнавати це tti 
ухилом, ні деформацією, це було професіоналізМО,t-1. Звідси в умовах 
реформування кримінальноrо судочинства «уникнути зміцнення . 
настанови на обвинуВачення можна за допомогою посЛідовного До
тр~анНя таких при~Ципів су,А,оч~нства, як презумпція невинуватос- . 
ті, змагальність, різнобічність, повнота й об' єктивиїсть дослід>кення. 
доказів, забезпечення обвинуВаченому ~рава на за~ист» [117, с. 7], 
але при Неодмfнній щ{орматИ:вній регламентації nроцедур, ІІ(о р~а
лі~ують Дані Принципи,} відnовіДно контро'\і за їх ,дотримання.мз 
боКу вищИх іНстанцій» [72, с, 67]. ': · · · · .. · · ·. 

-~ ' . , ' 
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· 'тоМу відсутність ЮpuiJuuнozQ професі.он~Аіsму в присяжних 

003ВОАUтЬ реалЬНО розіJілuтu iJocyiJoвe САtіJство і судовий po3-
2ARO і повністю реаАізуваmu nринцип безпоtереоності й усно
сіпі процесу. Аnріорні юридичні знаюія, стереОТипИ: і шаблони, іцо 
існують у свідомості rірофесійноrо судді; обізнаного з матеріалами 
сnрави до поЧатку судового проЦесу, «формують не тільки його нй

станЬву, а й саме рішеіп{яфактІ-іЧно до cyдonoro розгляду, і за від
суТності традиЦії Змагальності роблять судовий розгЛяд наnеред 
визнаЧенИм і фактй:чно беЗГлуздИМ>> [102, с. 53} Така уПередженість 
призводить до несправедл~ого розгляду криМіналЬної справИ. 

Крім обвинувал~ної у~тановки судді, що формується в процесі 
професійного досвідУ. і' сто~уєтьСЯ не конкр~тної справи, а обви
нуваченого взагалі, упередЖеність професійЙого судді може· бути 
вИкликана його обвинувальним упередЖенням, ·що сфорf.1увало
ся Піеля ознайомлення з матеріала·ми попереДНього розслідування 
криМін~ьної справи. Причому суддівсьІ.<а упередЖеність не є зло
вмисною, а скоріше несвідомою. На це звертав увЦГуА. Е. Владими
ров, на думку якого «Читання актів попереАіr~оrо '~іДства уперед
жують суддю. Мимо своєї волі він складає собі певне переконання 

про сnраву. Такий суддя мимоволі розглядатиме судове слідство не 
як самос-іійне дослідження істини, а тількИ як nовторення, перевір
ку слідства nопереднього: ВиМагати від суДді. іншого погляду- озна
чає вимагати неможливого. Щіимуситисебе зовсім відсторонитися 
від вра~ень, залишеНих читання.м актів, неможЛИво.' Такйм чином, 
суддя не може мати певного переконання про справу, коли він при

ступає до судового слідства» [62, с. 61]. Звідси обвинувальне упе
реДження судді, обіЗнаноГо з матеріалами справи до судового роЗ
гляДу,- це «природна псИхолоrічнапродукція, психологічна норма, 

а не відхИлення» [72, с. 53]. Звичайно, «усвідомлення суддеЮ своєї 
роЛі в здійсненні правосуддя qрИяє появі Психологічної настанови 
незв'язаНqсті свого висновку по суті криміиМьної спр~в11з виснов
ками органів попереднього розслідуванНя. Така психо~оrічна наста~ 
нова сприяє ·крИтичному ·ставленню 'до результат~ .nрп'ередньоrо ' 
розслід )'вання, допомагає розкрити допущені прИ розслідуванні по- .~ 
милки або порушення закону» [121, с. 16}. Однак «питання в тому, t 
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які перешкоди внутрішнього характеру він ловинен nри цьому по

Д()Ла'І'И, і які мя цього мають бути зовнішні умови. Одиото закону 

мя цього недостатньо, оскільки професійні норми й іьдивідуальні: 

психіЧні рег·улятори діяльності не вичерпуються положеннями ва-. 

конодавства»' [ї2, с. 531.. 

У ПроцесуалЬній літературі обговорюваЛися пробЛеми, поВ' яз'а- · 
ні' 3 наявніСтю психолоrіЧних перешкоД реаЛізацїі принциПів Пра
во'су ддя і вИзна'ВаЛося, що. «проrолош'ена . в · з'аконі . незаАеЖ'НіСть 
ВОЛеВИЯВЛеННЯ суддів ЯК ОДИН 3 ОСНОВНИХ' прИНЦИПів здійснення 
правосудДя з психологічної :rоч~и зору далеко'не завжди може·бути 
реально досяжна» [122, с. 471]. 

Вирішення Цієї проблемНої ситуаці1 нерідко намаГаЮться ЗнайТИ 
в на1вному психалогізмі та ідео'Аогізмі іаkоtсі·т:И:пу: «ДЛЯ нейтралі
зації негативного вПлИву психіЧної настанови необхідно, Щоб вона 
була досить гнуЧкою або рухливою: Але це вже багато в чому зале
жить від самої ЛЮдинИ, від їі інтелекту, інших якостеИ: особИ<:тос'rі, 
котрі, якщо вона 'сама не розкриє в собі, ніхто за не'і цього не з ро.:. 
битЬ» [122, с. 474].ёМожлИвий і такий варіант: «Уnередження nере-
шкоджає' суддЯм знайомитися з фактами, спонукає їх бачйти те, Що 
вони хоЧуrь бачити, або спотворювати фактИ відповідно до своїх 
баЖішь. ПоДібttа діяльність суддів, безумовно, не повинна мати міс-
ця'іфи відправЛенні правосуддя» (123, с. 87]: · 

Не м.qжна заперечувати й існуючий .феномен негативного став
леннЯ ,<;уддів Д~ 11роцесусмьної форми. ДокЛадний аналіз цьо~о 
яЙища~одаіщв''досліДЖ~нні т. r. МорЩаковоі [124,·с. Зб- 37). На 
дуІ\1ку С. А. Папіина, іюрушенt~я процедури розГляду кримінальних 
справ єумовою й еЛ'ементом судової технології.' У противному разі 
неможливо упоратися з тИм навантаженням,' що є в районного суд

дf; в абсолютному вигляді форма не дотримується в 99% випадків 
[~25, с. 34}. У т'ой Же Час саме ціfінkть налеЖної праізової процедури 
як способу судового пізнання, що одночасно r~ранту€ nрава людини 
і справедЛивість Прийнятого рішення, і буЛа оДні~ю 3 rіідстав пере
творень нашого кримінального nроцесу. · 

' Ось Що пИсав із· приВоду дотрИмання nроЦедурИ Т Я. Фой:Ниць..: 
Кий: «Досвід п'оказує, що учасtь судДів ІіародНих у формі самостіЙноі 

. . \ . -·· - ,. . . 
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колегії служить для коронного суду кращим СІЮнуJ<анн:ям,до ретель

Jіоrо дотрJWання. всіх 'залропонова,них законом форм; цроваДж~ння. 
Основпіспачала безцосер€длості, усності, гласпості і рі:Іщоцрав~;~ості 

сторін в останньому втрачають свою живучість, персіворюю•-Іись на 

rн>рожні обрядов~сті н~~~щ~оrо практичfіоrо .,3~~'JеНЩJ, щ:~ільки 
б~~прttсrІ>}<НИЙ суА у до рм .рй кімнаті мо ж~ з~айомІf.ГиСЯ з пИсьмовим 
дрQ~~еіпщм і І;І~іт~,,як.Щоді й робt.~ться, доnqл~~:~щтИ те, ,Про що 
~нал;~ся на судовq~у,слідстві, бесіАа~ч'f зі стор~~а~~~~ J 64, c.)4$J . 

. · ·;Отже.:.УJ)едення народного t:Jредставника,. на:дуl\tЦ<уА;·,М,,.Карно
зової, зміцнює власне юридичне начало у відправл~Q~ n~осуддя. 

Ч~J'mому відбува~~рся, п;е. і JЧ?.6,О .самогQ., судового.;.\"?)lfАЯду~ і. щодо 
IJOII,epeдJiьor0 розсл.\Дув,а,нд~t кримінщн~ ,СПJ>~~- ОскільІЩ ~ри
сяжці Ну црофе(:і<}НЗ,ЛИ і ,Н~~прqМЩКfіЇ .~а;rи ч~асне ЮpffД~lfY ОЦЇНКУ 
докjlзів1 то ця,фунКцm, п?трапл,яє в коW'ІетенW:!О J;IpoФ~ci~oro <;умі, 
я,~ З<:)бов.;яз~н~ ВИJSЛЮffИ~И всі доказИ', зібр~ні .Іf~Зак~JІНИМ шля
хом, щоб прдати чрися~им тільки ті,. які :'щ~ЙJ-1~ лю~на може 
ОЦіНИТИ на ОСІІОВі СВОГО ЖИТТЄВІ,)ГО ДОСВіду>, 3ДОJj19,ВЩОТЛ узду, СО.ІlЇСТі, 

J.ІР~Qрозум1ння. Звідси більш <;ув~рі. вимо(И догДо:ft?~анЩІ проце;
дУР,~ і ~а дqсудовкх:. ст~.~х [72, с: 76}. ПрцqрІщ~ е, p_.qlf"'M ~- ЧІJ,ННUс
ків ... ~пиженнв вми.ІJу np~фe,~i(t~:tux, cy~iJi'(J щt fl,iJifJIMif()Bi ріш~ння 
у кримінальній· справі [126,. с. · 137). Во нп (<ЯJ$ 4J<Ід~., .~~' 9qізн;ан~ .. з, 
актами попере,<\ньоrо слід~т~а, заснОВУІ()Т~ СВій, в,~J>.h.~! }J~~л«?чно 
на результатах уСного судового розгляДу. У засіДанНі суДу"вони осо
бисто переконуІОТІ?~Я:·.У ПраВИАЬІtОСТі й обtр)rцто'ваносtі і<оЖнЬrо 3 
• . •. о •' • . ' ' . . • . ' : .• , • • . • . 1 . •. . . .f . } /• :>· ..і ; : ' .. ~ :. ~ І • '··~ 
доказІВ, усуваючи пропопованими питаннями всякии !2}'МН1В 1 оцІ-

нююЧи ко:жііе' почуте нИМИ·вИсЛ6йліовання}; [і б: с'. 516]: :• · ·· 

тцким ч~q' 'fкр~їнсь~су~ ~рисяжних не~бхіДнQ ро&г;.~дати 
не ,т~~ки щ< .елемент судової сис~е~и, а й; я~ інстр~~~;r ,fYAorii ре
форми [127]. Пр~~ачення укра:Щськщ9 суду прис~их у-рам.І(а.х 

• • • ' ' f • ' ! ''!,· ... ' ! 

судової рефор~;:- ед,ущит~ засоб~~ рq~~ит~,<у змаrальноrо. І,ІР~-; 
ВОfУддя і И~.$?і.Іfр~ос1jдо-\"ості в . .І(рИмі:Н~~';Іо~у судочи~стві. 

Суд присяжних- право;в;1 школа·#е, тіль~и.дNІ населення;,,а,,й 

.~;~аса~перед, щ,, r~І?оф~с;.й~!1х,, ЮJ?Истів: Хо~еться. споді~~тися, що 
щ~авqсудМ України,, я~ і ~равQ,с_уддя,Хtщrщ .~аїІ;Ц<ОJ:l,ТЦ~f~'Га:А~~ої 
Європи, які збереrли або відродиЛи класичну форму суду присяж~ 
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НИХ, усуне такі НЄООАЇКU. КрUМЇНаАЬНО-nрОІfІЄСуаАЬНОЇ iJiнAbHOC
mi професійних суддів; no-nepuie, професійну деформацію суддів 
при сnрийнЯтті обставин справи; по-друге, ігнорування процедури 
ромляду кримінальної сnравй, осмисленість доtримаttня 'якої за 
наявності непрофесійнИХ суддів ста€ не nросто формалЬноЮ ви
моГою, а нагаЛьною потребою; nо-трете, недоліки в дослідженні· 
доказів, ігноровані череЗ відсутніСть спеці~ьної проЦедурИ: ви~ 
кЛючёння недоnустИмих доказів [128, с. 10]; по-чеіпtіерЖе, недdлі
ки професійного внуrріutньоrо переконання, що формується з об

винувальним ухилом. Врахування цих недQ.ліків мае скорегувати 
судді:вську позицію~ залежну від кримінальної політикИ Держави, 

підвищити особистісну відповідальність професійних суДДів за 
прийняті в судовому розгляді рішення [129, с. 34]. 

·Досить актуальним Для характеристики правової природИ суду 
присяжних є nитання про місце цього суду в судовій системі України 

та його юрисдикції [130, с. 61- 68]: ' 

Згідно зі ст. 31 Закону України «Лро судоустрій» суди присяж
них діють у загальних апеляційних судах, крім АnеЛяційного суду 
України. До прийняття ·цього Закону обговорювалася можливість 

уведення суду nрисяжних ;не тіл~;>ки в аnеляційних судах, а й у Міс
цевих судах, що завдало б серйозної шкоди розвитку інститугу суду 
nрисяжних в Україні. Ця ідея критикувалася в пресі і нарешті була 
відкинута парламентом при прийнятті Закону від 07.02.2002 р. [131]. 
У той же час при подальШому вдосконаленні судової системи Укра

їни ця проблема може виникнути знову. Адже навіть вбивство, вчи
нене на побутовому rрунті, вимагає виклику до суду велИкої кілько
сті свідків. Що ж тоді rоворити пробільш складні справи, слухання 
яких у суді забере тривалИй. час. Участь ПрисЯжних у такоМу процееі 
пов'язана передусім із серйозними технічними труднощами через 

відсутніСть Пристосованих для ·Цього залів засідаНь. Але крім суто 

організаційних причин, існує значно важливіша проблема - правова 

підготовленість суддів місцевИх судів до роЗгляду справи за участю 

присяжних. Формування високопрофесійного суддівського корпу

су - це одне із найскладніших· завдань. ВиріШити його nротягом 

кількох років навряд чи вдасться. 
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Друrа, не менш важлива проблема, що випливає .а положення 

суду присяжних у судовій системі, пов'язана з підсудністю кримі

нальних справ цьому суду. Визначення підсудності справ суду при

сяжних пов'язане з вирішенням низки наЩ)ільш значущих дитань. 

Сюди можна віднести цутання терf!торіального обме;щення діяльно
сті суду присяжних, родової підсудності справ такому суду, а також 

питання про, вплив підсудного на формування :t<ол~rії присяжних. 

Сучасні реформатори, спираючись на досвід ·Російської Фе

дерації, виступають з,а .поетапне введення в Україні суду присяж

них, коли на першому етапі пропонується .його створення лише в 

регіонах, близьких до центру України, а: потім лощирення його на 

всій території країни. На їх думку, поетапне введення в Україні суду 

присяжних має стати чимось на зразок правового. експерименту. 

В разі його успіху можна буде ввести суд присяжних. на всій терито

рії України, а у разі провалу- відмовитися відсуду nрисяжних взага

лі. Така ж думка ви<:ловлювал;).ся і про долю судуприсяжних у Росії 
[132, с. 101 -104]. . . 

Подібний експериментальний характер уведення в Російській 

Федерації суду присяжних став предметом гострої критики як про

тивників суду присяжних [133, с. 4; 134, с. 35], так і його прихиль
никjв, що вважають необхідним заснувати суд присяжниХ у всіх 

регіонах Росії [135, с. 136]. За своєю суттю ця ідея, як вважає Консти
туційний Суд РФ, порушує одну з найважливіш~ конституційних 
гарантій прав особистості - норму про рівність усіх перед з.аконом 
і судом [136]. . 

Тому, на наш погляд, в Україні і)оцільно вводити елемент по

етапності у підсудності справ .суду присяжних. Так, наприклад, 
на перЩfІМУ етапі можна було б обмежитись лише справами про 
злочини проти особи, що передбачають довічне nозбавлення волі, 

але вводити цю норму не в поряму експерименту в окремих облас
тях, а на всій території України. І це принциnово. Надалі можна піти 

шляхом розширення предметної підсудності справ суду присяжниХ; 

При такому варіанті суд присяжних із красивої експериментальної 

«іГрашки» перетворився б на реально діючий механізм захисту прав 
особистості. Розширюючи (або звужуючи) предметну підсудність 
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судуприсяжних, можна створИТJ:'І найб~ш сприятливі умови для 

його діяльності. Тому досить qажливим видається такий аспект 

предметної підсудності, як визнп:чення коАа sАочинівJ що повинні 

розгАЯдатися суд()м прцсяжних. 

У -літературі висловлювалася думюt про те,,що широка предметс

на підсудність справ суду присяжних .повинна послужити зміцнен-> 

ню позицій суду присяжних і дещо згладити негативний ефект від 

відмови від суду присяжних на рівні місцевих судів. 

З такою позицієЮ ваЖко погодитися. Конституційний прИнциn: 

рівності кожного перед законом і судом вимагає диференційовано
го підходу до системи гарантій прав людини. Так, якщо людині, об~ 

винуnаченій у вчиненні злочину, може загрожувати покарання у ви

гляді позбавлення волі на С'fрок понад 10 років, 'ГО с'fупінь гаран'fії 
винесення правосудного вироку має бути безумовно вище, ніж якби 

людина обвинувачувалася в злочині, за який може бути призначене 
покарання на один або три роки позбавлення волі. 

Суд присяжних - це дорога гарантія. Але вона необхідна, коли 
вирішує'fься пи'fання про 'Гривалі (понад 10 років) строки позбав
лення волі. У той же час справи про злочини, за вчинення яких може 

бути призначене покарання до 10 років позбавлення волі, можуть 
бути розглянуті без участі присяжних. 

Зважаючи на І;lищескаЗане, на наш погляд, доціАьно встано

вити в кримінально-процесуаАьному законодавстві .предмет

ну підсудність справ суду присяжних, залиlІІИвши в його відан

ні тільки розгляд справ про злочини, за які за законом може бути 

призначене довічне позбавлення волі. При цьому слід враховувати 
досвід діяльності судів присяжних у Російській імперії, де показник 

виправдувальних вироків у справах, що мали .<щолітичний відтінок», 
перевищував 40% (наприклад, справи. про злочини проти порядку 
управління, насильницькі дії проти росадових осіб) [137, с. 10}. 

І останнє - це питаІ;Іня про І;ІеобхіДність клоnотання обвину
ваченого як єдиної Щдстари для розгляду його справи судом при

сяжних. При виріше:І;Іні цієї проблеми слід врахувати досвід інших 
держав. Так, згідно з п. 2 -ч. 2 C'f. ЗО КПК Російської Федерації суд 
присяжних утворюється при обласних; крайових і прирівняних до 
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них у компетенції судах~ ПоріВняЛьний аналіз статей Ю1К nокаЗу~, 
що російський захо:tюдавець обрайметод прос'І'огЬ перелічення ста
тей КПК, що передбачіl:іо'rь відПовідальність зіі вчинення злочинів, 
кримінальні справи про які віднесені до відаІііІя за3начених судів. 
Розгляд цих сnрав. по першій інстанції здійснюєтпся: а) одноосо

бово федеральним суддею; б} у складі трьох федеральних суддіВ; 
в) у складі федермьноrо судді та 12 присяжних: засідателів. Причо
му суд присяжних утворюється і роЗРАЯдає по першій інстанції кри

мінальні справи тільки; за наявності клоцотаіціЯ обвинуваченого. 

Слід зазначити, що схожі норми містяться в англійському й аме

риканському кримінально-nроцесуальному законодавстві. В Англії, 

наприклад, якщо особа обвинувачується у вчиненні фелонії (тяжко
го злочину, що підлягає розгляду .в су# прцсяжних) і не бажає, щоб 

їі справа розглядалася судом nрисяжних, вона має право клопотати 

про передачу справи на розгляд суду без учас11і присяжних. 

Аналогічна норма місти'і'ься й в ·амерИкаНському кримінально
му процесі. Факти~но .ж участь присяжних у розгляді конхретної 

справи залежить не тільки від відповідної вказівки закону. Вона за

лежить, як правило, від позиції обвинуваченого у конкретній справі. 

Якщо обвинуваченийвизнає своrо вину, то його справа розглядаєть

сЯ в спрощеному порядку постійним суддею. Справа розглядається 

без присяжних, якщо проти цього заперечує обвинувачений. Однак 

зак.он установлІ(}є щодо певних категорій сnрав обов'язкову участь 

присяжних, наприклад у справах, за якими обвинувачений не має 
захисника, справах про небезnечні злочини, що караються смерт

ною харою, тощо [10, с .. бЩ-:- 617; 138, с. 245- 268]. 

Аналіз Закону України «Про судоустрій» дозволяє зробити ви

сновок, згідно з яким українськЕ:! хримінально-процесуальне законо

давство має закріnити таке положення: якщо особа обвинувачується 

у вчиненні злочину, справа про який підсудна апеляційному суду, або 

у вчиненні декількох злочинів, з яких хоча б ~дин підсудний·апеля
ційному суду, вона має право на розгляд їі справи судом прися>кнйХ. 
Надане право обвЩІувачений реалізує, заявляючи клопотанЮі' rtj:ю 
розгляд його справисудом присяжних. Таке клопотання має бутпЗа'
явлене при оrол9шенні обв~уваченом:у про закінчення досудового 
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слідства і пред'явденні для ознайомленJ;ІЯ всЦ: матеріалів cnp;;tDи. На

д!Ц\і клопотання про розrляд йorq сцрави ~удо~присяJ.Wfих не мо~е 

приймат~:~ся. Об.винувач:ено~у такоЖ має надаватися праВо відмови
тися від З<іявленого клоnотання, однак таІ<а вjдмоване приймається, 

якщо І</І.опота.ння було підтверджене в ходіцопередщ.ОІ'О слухання. 

Така альтернативна Підсудність справ суду nрисяжних відпо

відає вимогам ч. 1 ст. 124 Конституції України і має низку nереваг. 
По-перше, ·сам обвинувачений одержує право обирати на'йбільш 
прийнятну для себе ·Форму судочинства·- це може буги як суд при
сяжних, так і колегія з трьох професійних сумів. По-друге, іст.отною 
перевагою таІ<ої підсудності є можливість nодальшої відмови обви

нуваqеного від JJаявленого клопотання про розгАЛА його сnрави су

дом пр»сяжних. Це досить демократична норма, оскільки вона дає 

обвинувач:ен;ому пещшй проміжок qacy на обfоtірковуванн,я наслід
ків заявлен()rо клопотання, фактично відтягує процес прийняття 
рішення у часі. 

Порядіз зазначеними вище перевагами така умовна підсудність 

справи суду присяжних таїть у собі і негативні моменти. Так, якщо 
обвинуваченому заІ<он надає право вибору порядку провадження у 
справі шляхом·заявлення клопотання про розгляд його справи су

дом присяжних, то закон не зобов'язує органи слідства навіть по

відомляти потерпілого про обраний порядок судочинства. Таким 
чином, виходить, що посилення захисту прав обвинуваченого від

бувається за рахуноІ< обмеження прав потерпілого від злочину [139]. 
Звичайно, не. слід говорити про надання потерпілому, так само, як і 

обвинуваченому, права вибору порядку провадження у справі. Але 
потерпілому має бути повідомлено про обраний обвинуваченим по

рядок проваА~ення у справі, щоб підгqтуватИСJІ до процесу належ
ним чином. 

Наступна проблема, пов'язана 3 можливістю обрання обвинува

чуван~Щ процедури провадження у справі,- це проблема nравової 

захищеності обвинуваченого від тиску з боІ<У слідчих органів. Після 

заявлення І<Лопотання про розгляд справи судомприсяжних (момент 

ознайомлення з матеріалами кримінальної сnрави) до :попередньо

го слухання в справі (останній строк, коли можна або підтвердити 
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своє клопотання, або відмовитися від нього) обвинувачений може 
лотрапити під тисІ< слідчого 3 приводу заявленого ним клопотання. 
Це відбувається тоді, коли слід чИй не дужевп&вненйй у повній дове
деності преДявленого обвинувачення. Безперечно, суд присяжних 

більш об'єктивний і· безсторонній, і тому погано розслідувана кри

мінальна справа, особливо в частині доказів, зібранихз порушенням 
закону, легко «розвалит:ьсю> у суді присяжних. Цю проблему можна 

знятИ, якщо схилити підсудного відмовитися від його права на суд 

присяжних. Через те надання обвинуваченому права вибору поряд

ку провадження у справі є, безперечно, гуманною нормою, але без 
створення спеціальної, добре ·продуманої системи процесуальних 

гарантій це може пр.извести до протилежного результату - право 
перетвориться на безправ'я. · ., · 

Англійська й амерИІ<ансі.ка системи судочинства виJ<лючають 

можливість розгляду справ присяжними у разі визнання обвинува

ченим (підсудним) своєї вини. При цьому логіка таІ<ої законодавчої 
вимоги проста: якщо підсудний визнає свою вину в учиненні злочи

ну, то чи можна ставити суддів від суспільства перед вибором: «вин
ний ЧИ не ВИННИЙ»? 

Проте російські, як дореволюційна, так і сучасна, процедури 

передбачають розгляд справи судом присяжних незалежно від ви

знання підсудним своєї вини в учиненні злочину~ В умовах Украї

ни суд присяжних - засіб, здатний зруйнувати обвинувальний 

ухил у системі кримінального судочинства. Визнання обвинува
ченим (підсудним) своєї вини в умовах нинішнього кримінального 

судочинства, коли слідчий найчастіше робить на це ставку у своїй 
роботі, зовсім не означає їі фактичної наявності. 

Якщо розглядати право на _суд присяжних як право обвинува
ченого (підсудного), то його вільне волевиявлення не тільки слід 

враховувати при формулюванні цієї процесуальної норми, а й по

ширити його далЬ.більше застосовувати усічену процедуру судового 
розгляду у разі визнання підсудним своєї вини; надалі, можливо, слід 

ввести угоди про визнання вини, що досить часто застосовуються в 

англосаксонському праві, а їх аналоги- і в континентальному пр-аві 

[140, c.l78- 204]. 
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2.2. -Проб.nеми нормативного-регулювання 
вимог,· що ставляться ·до. присяжних 

Сnраведли:рісr~ пра:~юсудlя,_ здій~~:В~~~? судом прис~,. 
певнqюмірою залеІІSИ-rь від вимоr. заякими обиращтqся ~,<андида'І;;И І} 
пр.и:сщкні, і від цроц~ури їх зал уЧЩUШ ,м> відпра~лен.t~я праррсуддя. ' 

· · 3 ;урахуванням вимог ст.127 Конституції України, яка чітко розr · 
межовує дві форми-участі народу -в,судочинстві (народні засідате
лі та nрися:жuі), і положе~:~ь Закону У:країни «Про судоустрій», що 
передбачаеісиування в нашій державі двох історичних тиnів судів --" 
суду шефенів (народних засідателів) і суду nрисяжних;-. .необхідно 
розглядати інст.и:тJт присюJ.<Н:}fХ як са.мос-rіЙН;ИЙ, відокремлений 

про,цесуальн:І1Й інсти'Ту-r~. що потре,бу~ .закqнодав':Іоrо реrу.лц)ванJVІ. 
Викладена концепцЩ мож:е, бУ'fи; докладеJ;Іа ро_снову регламен'І'ації 
процесуального ст~тусу приСS!жнихJ процедури ровrляду сцрар су~ .. 
дом пр,ися>І\Них у новому кримінал:Q~о-процесуаль,ному зсщqцодар-,. 
стві України. · · · , . 

У кримінальних справах, що,маю-rь підвищену суспільну ·значу;;. 

щість, при вирішенні питаньпровинність у нес'l'андартних морально-· 

конфліктнщс ситуаціях суд присяжних цоІ<J\ИІ(аний)захищати _пра
ва і свобод.и підсудноrо й іJ;Ітереси с;:ущільства від обвинуральнрrо 

ухил у професійного сумі, що. часом ма.е місце. Про це значення суду 
прися:>І<Них '4\У:ЦЩО висловлювався 1\.. €. Владимпров: J<Тільки,в суді· 
п;рисяжних підсудний убезпеч,ен,ий.від бе3сердечності судді, якому 
:цечутЛJі(Вість дуже ,часто заважае розглянути істину» [141, :с. 96]. ' :" 

Колеrія присяжних мае підвищену моралмtу й інтелектуаЛЬну 

ч-уrливrстн для правильного. і справедливого ІЗирішення nитанЬ rtpo: 
вюtн:ість у нестандартних: мораАьно-:t<он:фліктних: ситуаціЯХ іІе як су• · 
куrtнkть окремих су6є:ктіn, а·якrруПа;:що виробля~ в процесі rpyrio"': 
вої ~исt<усії nогоджеіrе колективне pillif!ilн'я npo винніСть nідсуДно
го. Для об' ективної оцінки потенціалу колегії прИсяжнИх особливо· 
важливе .значення має врахув<Uін.ц. т.аких саціа;tьно·пщхологічних 

чиніІиків: ·1). вікщщй. склад; 2)- ріанорідний- особовий-склад ко.Л,еІ:ії; 
З) кількісний та яІ<:існий склад; 4) рівень· соціально-:"психолоrічноrо 
роввиткуколеrіїцJ1исяжних.[78, с. 64]. ,,, , ,, 
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Ві-ковий ·сІUад колегії прйся:жиих забе3печуєії формування з 

числа осіб; які маютн достатню сgціальну; моральну -й інтелекту

альну зрілість та емоційно-вол?ову стійкість, достатній запас здо

рового глузду, життєвої мУдрості, баrа'І'Ий жИттєю1:й досвіД, що до
звсілЯє nравильно суДйтИ nроефакти сrфави та винні~т6підсудного. 
Як' правиЛьно 3а3начав С.І. ВікторсьІ<Ий, «длЯ виріШеннЯ питань, що 
стосуються фактиЧної сторони і вйнності, найголовніше ..::. вміння 
логічно мислити і життєвий досвід, а в присяжних не можна відняти 

першої з цих якостей, на другу ж вони багатші~ ніж коронні судді, 
обставини життя яких набагато одноманітніші, як у людей одного й 
того самого складу занятм [51, с. 3&]. ,, 

Ще в ХІХ ст. російські доtлідники судуnрисЯжниХ звертали ува- · 
гу на важливе значення різнорідного осо6оsого · скАаду колегії при
сяжних Для вироблення якісного, поrоджеІ(аго колекіfивного рішек
юr 3 пит·ань про винніСть підсуднсіfос[1:41, с. 35). Колегія Присяжних 
завдяки різнорідноМу особовому сtсіаду>'перевершуе· 'професійних 
суддіВ За багаТСТВОМ ЖИТТ€ВОГО ДОСВіду, розмаїтістю ЗНаНЬ прО На
ВКОЛИШНЮ дійсність за тим, що необхідно для правильного· і сПра

ведливого вирішення питань про· винність [143, с. 450 -: 456]. 

ПсихологИ' стверджують, що групи з неоДdорідним' особовим 
склалом, зі значними індивідуально-"ПсихолоrіЧН:И:м:и розбіжностя

ми. учасників справляюtься Зі складними нрdблемами і зав:д·ання~ 
ми краще, ніж однорі;А,ні, я:кі сКладаЮться з осіб і3 приблизно од~ 

накоnою tистемою якостей, що ~маютЬ'3на.:іення дм1 сенсу спільної 
діяльності. Розбіжності н·досвіді, підходах до справИ,, точках зору,' 

мис;Ленні,,_ особливостях. сприЙЮf'І'ТЯ, пам'яrі тощо дозволяІ'Оть 
у,ч;а~никам групи з різних щrорін цідходити ДQ Jщрішення завдаfіq. 

Це'сприя€ ЗІ)тивізації кол~І(ТJІІВноrо мирленн~, а І3 ре~ультаті збjлq~ 
шуютьс~ кількість .ідей, кіЛькість р,іа]<Іих варіа.нтів рішень і, от.же, 
зростає ~овірність ~фективн.J>rови~<;ощцшя ц-t;)ставленого завдан": 

ня [144, с. 177,.--:)781. -
Неоднорідний склад колеrії присяжних блаrотворно вплиtJає на 

вироблення якісного колективного рішення 3 питань:про вvшність 

ще й тим, що сприяє змеsшенню: в колегії коsформності, психоло

гічного тиску на членів групи думки більшості [145, с, 87). 
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Формуванню різнорідного особового складу колегії присяж

них можуrь сприяти такі організаційні та процесуальні ·моменти: 

по~перше, положення про те, що списки присяжних складаються 

окремо по кожному району і місту області на основі списків ви

борців шляХом випадкової вибірки встановленого чИсла громадян; 

по-друге, положення про те, ЩО кількість осіб, які вКЛЮчаються ДО 
списків присяжних громадян, які постійно проживаютьу районах 

і містах області, має приблизно відповідати в існуюЧій про:rіорції 
кількості жителів кожного району і міста області; по-трете, поло
ження про те, що включені до списків присяжних кандидати відби

раються мя участі в розгляді справи шляхом випадr<ової вибірки; 

по-четверте, положення про те, що з відібраних кандидатів шляхом 
жеребкування утворюється колегія присяжних. За справемивим 

зауваженням В. В. Мельника, остання процесуальна вимога забез

печує формування не тільки різнорідного, а й оптимального кіль

кісного складу колегії присяжних, що також сприяє виробленню 

якісного, погодженого колеr<тивноrо рішення з питань про винність 

підсудного [78, с. 66]. 

На наш погляД, ці положення необхідно закріпити в судоустрій
ному і кримінально-процесуальному законодавстві України. 

. ' . 

Дослідження у сфері сучасної соціальної психології показують, 

що людина як суб'єкт діяльності особливо має потребу в інших лю~ 

дях при виробленні відповідальних рішень, що зачіпають інтереси 

оточуючих людей і суСпільства. Саме групові рішення в багатьох. 
випадках є більш ефективними і відповідальними, ніж індивідуальні 
[146, с. 226). Кількісний склад zpynu деякою мірою сприяє підви
щенню якості вироблюваного групового рішення. Зі збільшенням 
r·рупи підвищується ії здатність зібрати, переробити й оцінитИ за 

тоЙ: самий час більшу ~ількість інформації, що збільшує ймовірність 
прийняття оптимальних рішень [147, с. 427]. Однак соціально-пси
хологічними нас~ідками збільшення-кількісного складу групи може 
бути як поліПшення, так і погіршення її діяльності 'та якості прий
нятого нею І<олективноrо рішення. Зі збільшенням групи її ефектив
ність зростає, але лише до певного рівня: при досягненні деякого 

«критичного значення» кількість членів групи nерестІ\є впливати 
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на ~::ф~::К'І'ивність їі діяльності, а потім- nри подальшому збільшен
ні ,.... ефективність :тижується (занадто велика чисельність r•рупи 
призводить до того, що люди ІJОчинають заважат~ один од~ому) 
[148, с.lЗр]. Тому важливе,'fеоретичне і практичце значення має, 
проблем;\ оптимального розміру, групи, у тому числі ко,л.егії присяж

них. У Аослідженюрс із, психології оПтимальним визнається розмір 
ко~ективу,який з урахуванням змісту групової,-діяльності забезпечує 
ефекти~не вирішення їі функціональ.ІJ.}1х ~авдань [149, с. ']5- 76]. 

У літературі справедливо підкреслюється,, що в судовій колегїі 

сприятливі со~іально-псшсологічнt умови, які допомагають прий

нятт~ оnтимального якісноrо рішення 3 питань про винність, мо

жуть виникну'l'J.t лише тоді, коли кількість людей, які входять до 

складу судової колегії, не дуже.,мала (як у суді ~ефенів- 2- З осо
би), оскільки при надто малій кількості членів групи вони не взаємо
збаrачують один одного,насамnеред.за }>ізноманітністю життєвого 

досвіду, широтою і rлибЩІою соціальної компетентності, за сту

пенем розвитку пр11родної. логічної здатності. Негативні наслідки 

можуть настати й тоді, коли кількість людей, які входять до складу 

судової колегії, дуже велика (як, наприклад, у суді геліастів у Старо
давній Греції- до 2001 сумі), оскільки надтq велика кількість сумів 
ускладнює можливість ефективного використання духовного nо
тенціалу кожного сумі, знижує nочуття особистої відповідальності 
при вирішенні сnрави [78, с. б8)~ . · 

Поступово, дослідним Illl\Яxqм (методом Спроб і nомилок), люд
ство дійІІІЛо висновку, що у складних справах для nрийняття опти

мальноГо якісного рішення з шtтань про винність найбільш прий
нятною є колегія, яка складається з 12 народних представників. На 
розвиток цієї тези стверд)І(ується, ще;> Ц прис~)І(НИХ не тільки допов- . 
нюють один одного за з·аnасом знань'nро навколишнІ(), дійсність, 
а й не піддані впливу конформізму, тобто схильності без достатньо
ГО самостійного осмисленнЯ, пасивно, некритично приЄднуватися 
до думки більшостїабо авторитетів~ фррмальних чи неформальних 
ліДерів [150, с. 11 - 12]. ' · 

Навряд чи з цим можна погодитись. Так, у США історично визна

ний склад колеrії присяжних з 12 осіб. Крім цього, завжди вважалося, 
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що обвинувальний вердикт колегія присяжних повинна виносити од

ноголосно. Ця вимога, як і раніше, виконується федеральною судовою 

системою. У штатах допускається прийняття федеральної судової мо

делі або їі модифікація залежно від потреб конкретного штату. 

У справі «Уільямс проти штату Флорида~~ (1970 р.} Верховний 
Суд США підтримав закон, прийнятий у штаті Флорида, який перед

бачає склад колегії присяжних тільки 3 шести осіб, виключивши з їХ 
юрисдикції тільки злочини, за які може бути призначено смертну 

кару. В рішенні за цією справою Верховний Суд відзначив, що кіль

кісний склад колегії був «історично випадковий», число 12 саме по 
собі не є «необхідним для здійснення цілей інституту присяжних 

і не має абсолютно. ніякого значення, ма винятком містичного». 
Мета колегії присяжних полягає в «запобіганні небезпеки тиску з 

боку держави», для чого кількість присяжних не має вирішального 
значення. Для досягнення цієї мети присяжним приділяється роль: 

1) групи непрофесіоналів, що уособлює здоровий глузд і знахо
-диться між обвинуваченим і обвинувачем; 

2) групи представників громадськості, що вирішує питання про 
винність і невинність і розДіляє відnовідальність із професій
ними суддями за прийняття справедливого рішення. 

Якщо штат вирішує комплектувати колегію присяжних менше 

ніж з 12 осіб, то ця кількість повинна буrи достатньою для: 

• забезпечення нормального процесу ?бговорення усіх питань, 
що виникли у справі; 

• забезпечення представницького «зрізу» суспіл,ьства у своєму 

складі; 

• запобігання засиллю держави; 

• просування ідеї участі громадян у правосудді. 

Допускаючи зміни кількісного складу колегії присяжних, Вер

ховний Суд США tрунтувався на дослідженнях, що демонструвалИ 

ефективність функціонування колегій із шести присяжних у порів

няІtні <з:{:вдвічі більшим складом. При анаАізі схем винесення вер

диктів і міркувань присяжних про свій досвід Верховний Суд зумів 

розробити основу, на якій будується практика штатів у створенні 
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колегій присяжних із шістьма членами в складі, причому без обме
ження конституційних гарантій Шостої конституційної поправки. 

З іншого боку, на процесі «Беллью проти штату Джорджія» (1978 р.) 
Верховний Суд визнав· неконсти'І'уційним запропонований у штаті 

законопроект про введення ~олегій і~ ц'яти присяжних. У процесі 

<~Берч проти штату Лу'ізіаІJа» (1979 р~) ВерховнJ1Й. Су~ ухвалив, що 
штати мож~ь мати колегії Присяжних ЇЗІJІщсти членів тільки у разі 

додатк9~ої вимоги про одноrолосніс:rь вердиктів, що виносяться 

такими ~олеrія.МИ. 

Чинне судоустрійне законодавство Уюраі'ни не встановлює кіль
кісного сКJLаду кмегії присяжних. Очевщ..но, це питання буде виріше

но укримінально-процесуальномуз=n<онодавстві.У зв'язку з цим ви

никає пр0блема про кількість присяжних, що розглядають конкретні 
справи,. а також· про кількість' запасних··присяжних. На наш погляд, 

враховуючи соціально-ежономічне становиЩе України, оптимальним 

є ~лад колегії з '}'акою кількістю:,<;емеро основнИх присяжних і двоє 

запасних. Склад такої колеrії ~е nропонувався в проекті Закону 
України «Лро судоустрій» (2000 р.) і пропонується в ст. 365 проекту 
Кримінально-процесуальноrо кодексу Украї~и (2003]~.}. 

' ,, ,·,. ' ' " .. 
Слід зазначити, що це найбільш ЩІ'І'ИМальний ~ькісний склад 

колегії присяжних, який створІQ(О сприятливі сq:q~но-психологіч
ні умови для 'іх продуктивноrо колективного м,И.J::леІшЯ, винесення 
ними якісного колективного рішення з питань про винність лише 

тоді, коли сформо"вано яКісний склаД коЛегії [65, с. 2l]. 

Форм}'вання якісного складуколегії присяжних забезпечується за 

допомогою організаційних і процесуальних заходів, спрЯмованих на 
добір осіб, здатних до швиДкої' та ефект~вної діяльності [78; с. 77]. 

Соціально-психологічні досЛ1Д:>І<еаня nоказують; Що · макси
мальна психологічnа включеніст~ лЮдИни в діяльність, Яка перед

?~чає використання Д вну:rрішніх резервів, стає практично мож
л.,mою лише при достатньо високому рівні їі зосередженості на 

nреАметі діяльності. А це припускає, у свою чергу, повне виклю,

'ІеНня·з свідомості особистості всіх інших як зовнішніх, так і вну.-. 

'rрjшніх чинників. що могли б деформувати їі ставлення до діяль
іюст-і [151, с. 206, 215]. 

92 



СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ПРОВЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ф 

Аналів судової практики показу€, що до колегії присяжних по

винні входити ро3суДАИві, добропорядні, неупереджені особи, здат

ні повноцін.Іfа виконува'І'и обов'язки· прйсяжноrо, свідомо брати 

участь у виробленні коЛ:еІ<тивного рішення, враховую~и виМоги 
присяги, досліджеНі в суді докази, зміст промов сторін і напутнє 

СЛОВО ГОЛОВУЮЧОГО [152, с. 684). 

Тому ()оніею а найваж.Аиsіши;tе е пробмма ааконооавчого ре
гуАюваітя вимог, що ставАЯmься оо кандидатів у присяжні, 
і 'створення механіаму, який аабеапечуе добровіЛьне і старан

не виконання кожним громадянином України цьего обов'яаку.· 

Причому вирішувати цю проблему треба з урахуванням досвіду ро-. 

боти в УкраЩі з народних засідателів, а 'J;акож досвіду іншJ1Х країн, 
де пракТИІ(}'ЄТЬСЯ заАучещ-Ія представників народу до відnравлення 

правосуддя. 

Порівняльію-правові дослідження цієї проблеми дозвоАЯІОть 

сформуАЮваrи нивку пропозиційщодо вдосконалення її законодав
чого регулювання. 

В Англії, наприі<:лад, порядок добору присяжних і процедура їх 
участі в розгляді цивільних і кримінальних справ закріплені·вЗаІ<оні 
про·присяжних (JЗ74 р.). Згідно з пунктами «а» та «б)) ст. l.цьоrо За

кону присяжним!~оже бути будь-яка особа віком .еід 18 до 70 років 
(у Шотландії__" до 65 років), включена до виборчих списків по вибо
рах до парламенту або місцевих органів влади, яка постійно прожи~ 
ває в цій країні не менше 5 років, починаючи з 13-річного.віку~ До 
Закону також додається перелік категорій осіб, які за своїм соціаль
ним статусом не можуть викоіІувати обов'язки присяжних; 

nо-перше, це особи, які не можуть буТи включені до списків при

сяжних (Persons Inlegible). До них належать судді, адвокати, судові 
клерки; службовці системи пробації; поліції, коронери; судові ек
сперти, юристи, священнослужителі, а також психічно хворі особи, 

якщо вщш п.еребували або перебувають на стаціонарному чи амбу

латорному лікуванні у відповідJІих медичних установах; 

по-друге, це особи, які підлягають. безсnірній дискваліфік;щїі як 
присяжні (Persons Disqualified). Так, позбавлЯються права бути п:ри.: 
сяжними засідателями особи, ЯКі ·будь-коли були за вироком суду 
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позбавлені волі на строк .п'ять і більше рокі~ або на менший строк, 

але протягом останніх десяти років перед занесенням до списків 

присяжних відбували покарання в місцях позбавлення волі, а також 

особи, котрі перебували в місцях ув' язнення той строк, що залежить 

від розсуду королеви, мЩістра внутрішніх справ або губернатора 

Північної Ірландії; 

по-третє, це особи," «ЩО виключаю'І!ься по праву», тобто ті, які 

мають право відмовитися від роліприсяжних засім.т~лів (Pe.rsons 
Excusable as of Right)'. До них належать члени парламенту, державні 
службовці, військовослужбовці, медичні працівники та представни
ки духівництва; 

·Всі інші особи, якщо немає поважної причини відмовитися від 

участі як присяжних засідателів в здійсненні правосуддя, зобов' язані 

виконувати цей громадський обов'язок [25, с. 45]. При цьому вони 
забезпечуються певною платнею ікомпенсацією за втрачені доходи. 

У США законодавчі вимоги, що ставляться до присяжних, ба

гато в чому схожі до вимог, існуючих в Англії. Однак американ

ське за.конодавство більш вимогливе до кандидатів у присяжні, ніж 

англійське. 

Так, згідно з § 1865 розд. 28 Зводу законів США присяжним у 
федеральних судах може бути особа, яка є громадянином Сполу
чених Штатів Америки; досягла 18 років на момент запрошення як 
присяжний; проживає на території даного району не менше одного 

року; здатна читати, писати і розуміти англійською мовою у мірі, до

статній, щоб задовільно Заповнити форму для присяжного; не хвора 

на психічну або фізичну неповноцінність, а також якщо відносно неї 

будь-яким судом штату чи фе~еральним судом не порушено кримі
нального переслідування або вона не була засуджена за вчинення 
злочину, як.,Щ карається позбавленням волі на строк більше одного 

рОКу [153, С. 222). 

У судах штатів перелік вимог, що ставляться до присяжних за

сідателів, може бути дещо іншим. Наприклад, у штаті Jjью .. йорк 
присяжним може бути громадянин США, який досяг на.-,момент 
запрошення його як присяжного 21-річного віку, але не старше. 70 
років; постійно проживає в одному з графств штату, є власником 
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або чоловіком чи дружиноІq власника майна вартістю не менш н~ж 

250 доларів, ВО.(\ОДіе «природними здібностями» і не є «немічним і 
старезним». Крім того, особа повинна мати інтелект, пере.бувати в 
здоровому розумі, мати добру репутацію, бут'и добре поінформова~ 
ною, св~омо читати і писатИ ангЛійською. Особа такоЖ не nовинна 

буТи засудЖена за злочин, що «морально зганьбив їі>>. · 

. ,Присяжними не можуть бути священики, лікарі, фар~ацевти, осо~ 
би, дкі займаютьсsr бальзамуванням трупів, дантисти, оптометрис~· 

ти, атор~еї, військовослужбовці, пожежні, комаІJдний склад флоту, 
льотчики, співробітники видавництв і щурюілісти [154, с. 390]. · 

При зістав-!\енні англійсь:r.<ого. й американського законодавства 

видно, що в А»rліі відсутнє посплання на англійське ліманство (по~ 
трібно ТЇ,ЛЬЮ'І постійне проживащш), посилання на вміння Читати, 
писати, говорити і розуміти англійською мовою, а в США ці иоло~ 
ження сформульовано як цорма~ивні вимщ·и, що ставляться до при~ 
сяжного. На думку С. І. Добров~.t\Ьської, в умовах США, де проЖJІ!:~ 

ває багато емігрантів з інших країн, ці застереження в~стороняють 

багатьох осіб від виконання фун:кціі присяжних засідателів. · · 

Крім того, закон наділяє федеральний суд правом виключати з 

числа присяжних осіб, які, на його думку, можуть виявитися нездат,-. 

ними здійснювати функції присяжних, або· «якщо їх. участь· у роз~ 
rляді справи спричинить надмірні труднощj; виняткову незручність, 

серйозну перешкоду або тяганину у відправленні справедЛивого і 
неупередженого правосуддя» [138, с. 251 - 252]. 

У Франції в 1853 р. було прийнято Закон «Про створення суду 
присяжних», який встановлював, що присяжним може бути особа. 
віком від зо до 70 років, котра користується «правами політичними, 
цивільними та сімейними». і не є особою, не здатною до обійманЩІ 
посади присяжноrо через засудженість до тілесних, покарань, до по~ 

карання за вчинення злочину. а чкож всі особи, Що знаходились у 
тюрмі три і більше місяців (ст. 2 Зсікону) [155, с. 25 -.30]. . 

. ~ 

·Обов'язки присяжноrо визнавалися також несумісцими зі 3ван~ 
ням міністра, президента, Сенату, президента Держ;авних зборів, 

члена Державної Рми. помічника Державного секретаря, сумі;· 

прокурора, поліцейського, священика, військовосл)!),Кбовця (cr: 3}. 
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Не могли бути присяжними хатні слуги, особи, що не вміли читати і 

писати по-французьки, а також божевільні (ст. 4 Закону). 

При вдосконалюванні сучасних законодавчих вимог, що став

ляться до присяжного в Україні, певним орієнтиромможуть також 
служити nравові положення російської судової реформи 1864 р. Їх 
аналіз, на думку Н. В. Радутної, nоказує, що формування складу при

сяжНих nоділялося на nроцедури судаустрійні та судочинні. Судо

устрійна процедура регулювала критерії добору присяжних, складан
ня і затвердження сnисків присяжних, а судочинна- комплектування 

лави nрисяжних у суді ДЛя розгляду конкретної сnрави [65, с. 25]. 

Законодавство Російської імперії вйзначало зовнішні і внутріш
ні умови, яким мусить відnовідати особа, що рекомендується при

сяжним засідателем. Зовнішні умовwвклЮчали певний вік (від 25 до 
70 років), проживання у nевному міСЦі/володіння майном; внутріш
ньо визначений рівень роЗвитку особИ;·Ьсвіту, заслужену довіру, до
бру моральність. Ці якості становИЛи необхідні умови самого nрава 
бути присяжним. ·Унаслідок соціальногО стану не могли бути При

сяжними засідателями міські голови, nрацівники суду, nрокуратури, 

нотаріату, священнослужителі, ченці, військові, вчителі народних 

шкіл, працівники транспорту, nрислуга та ін. 

При nідготовці законоnрое:krів nередбачалося ввести для nри-· 

сяжних майновий (наявність нерухомості, доходу від капіталу та ін.) 

і освітній цензи для того, щоб виключити участь у правосудді осіб 

бідних і осіб без освіти. Однак було введено лише службовий ценз, 
що дає nраво бути nрисяжним як за ~<наявної служби, так і колишньої 
служби» особам, що працювали в сільській місцевості. Наявність 

освіти було замінено Загальним формулюванням, щоб присяжні мали 
«певний ступінь розвитку тямущості і досвідченості в житті». 

У суЧасній Росії згідно з ч. 1 ст. 80 розд. 5 Закону РФ <<Про судо
устрій>> (далі - Закон) присяжними засідателямИ є громадяни Росій

ської Федерації, включені до списків nрисяжних засідателів і nризвані 

у встановленому законом порядку до участі в розгляді справи судом. 

Цим же Законом установлено чотири групи умов відсторонення 

осіб від виконання обов'nзків присяжноrо засідателя. Перша гру
па включає умови, згідно з якими певні особи не включаютьёя до 
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сnисків присяжних, До них належать: 1) особи, не внесені .на nоnе
редньому складанні сnисків nрисяжних засідателів,· на виборах або 

всенародному голосув.~ннЦреферендумі) до. списків виборців або 
громадян,· що мають право брати участь у. референдумі; 2) особи;· 
які не досягли до моменту складання списків присяжних засідателів 

25,-річноtо.віку; З) особи, що мають.не.знщ·у або не погашенусуди

мість: 4) осqби, визнан:і судом недієздатнимц або .обмежені cyдl)lV,l у 
ді..::здатності (ч. 2 ст. 80 Закону), · 

. До ·другоt' групи належать умови виключення головою суду або 
головуючим ·суддею певних осіб за їх лисьмовою заявою зі списків 

присяжних засідателів (ч. 4 ст. 80 ЗакоІJу). Це: J) осчби, що не :J)Оло
діють мовою, ЯІ<ОЮ ведеться <;удочицс'(ВQ в даній місцевості; 2) німі, 
глухі, сліпі та інші особи, які є інва~дами; 3) о.соби, не.здащі чер,ез 
свої фізичні або психічні вади, підтверджені меАИчними Д<,жумента; 
ми, успішно ВИJ<онувати обов'язки присюкflих .засіда:rелі,в; 4) ос9би, 
що досягли віку 70 potdв; 5) керівники) заступники.керівниІ<:ів ор
ганів представницької та виконавчої влади; 6) військовослужбовці; 
7) судді, прокурори, слідчі, адвокати, нотаріуси, а також особи, що 
належать до керівноrо й операт~ноrо. складу органі;в внутрішніх 

справ і державної безrіеки;'8) свящЄ<нН:ослУжи:rелі. · · 
- ' ' . .. ' , '·~ 

Третя ;:.рупа включає умови: звільнення головою суду .або го~ 

ловуючим судмю .від"виконаt~.ня обов'ящ<ів присяжних засідателів 
таких QСіб: 1) підозрщваних а9о обвинува,чених у вчиненні .~лочину; 
2) осіб, ЩО не ВОЛОДіЮТЬ МОВОЮ, ЯКОЮ ведетьс~ СуДОЧИНСТВО, прИЩ~~ 
забезпеченості в суді сищронноrо перекладу; З). німиХ, глухих, слі
пих та інших qсіб, 'uщ'є'hшалідами, за вjдсіrності організацій~Их аб_q 
технічяи:Х можливостей їх повноці:tщ9ї участі в судовому засіда~ні; 
4).осіб, зазначе~и:Х,у ч. 4 ст. 80 цього Закону, на'& прОХ;}.ННЯ, Зая~Л:ене 
дР З\lкінчеJ:І~ їх віДбору ДЛ.Я ви.конанн,я обов'яЗКів прJ1ся:Жних засі-
дателів у ~онк:ретній .спраJ;іі ( ':l· 5 ~т, 80 Закону). . ·. , 

До чеmверІff,(Й груnц н;алеЖ\lТЬ }'М(,)ВИ ЗВЇL\Ь!fеННЯ ГQЛОВОЮ <;:уду 

або головуючим суддею від виконання обов'язків .присяжних за
сідателів за їх усною або письмовою заявою таких осіб: .1) ~::тарше 
60 років; 2) жі~ок, які мають дітеІ;і віком до rрьо:Х: років; з),осіб, Щ9 
через своІ.релігійні. переконання вважають для себе неможливИм 

' .' . . . ' '' \ .,:· ; ' 
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брати участь у здійсненні лравосуддя;-4) осіб, в'дводік~щня ЯRИХ від 
вИконання- службових обов'язків може спричщщти; істотну, шкоду 

суспільним і. державним інтересам .(лікарі,. вчJІІтелі, пілоти авіаліній 

та.ін.); 5) осіб, які м:Uоть.nоважніпричинидлянеучасті в е,удовому 
засіданНі (ч. 6 ст. 80 Закону). ., 

;., ' У конкретній справі від виконання обов' язІ<івприсЯЖноrо за сіда~ 
теЛя rоловуюЧийсуддЯ1звільняекоЖНого, ЧИЯ об'єктивність викли.:: 

кає сумніви внаслідок: справляння на Цю особунезакон:Ноrо вПЛиву; 
наявності в неї .упередженої думки; знання нею обставЩІ справи з 

непроцесуальних джерел; з інших nричик ( ч .. 7 ст. 80 Закону), 
' Крймінально~процесуальне ваконодавство Додатково ·встанов.;; 

Л:ює умови відсторонення особИ від виконання· обов'язКів присяж~ 
ного, якщо ця' особа є у розглянуТій справі потерпілим, цивільним 
поііивачем;· цивілЬним віДповіДаЧем, свідком,· експертом або якЩо є 
інші обставИНи; котрі даютwпідставу Ьважати, що канд'и'Аат прямо 

або nобіЧно' заціКаБлений у Цій' 'сnраві і ІіідЛЯгаЄ мотивованому від.; 
вdд'у(ст. ст. 61'і63КПК РФ).· ··; · 
" За Законодавством АнгЛії і СіЛАсуд і сторон'Иможуть вплинути 
на'форМуваіІНя не}'передженого складу коАеі'ії присяжних, реалізу~ 
ючи своє право на fіем'Отиво:ВанИй відвіД'прися:Жни:х·. Аналогічний 
Порядок виклЮченіоt 'зі СПИСКу rірИс»Жних ПередбаЧався за законо~ 
давством Російської імnерії, У сучасній ЮридИчній' літературі вже 

за3нач'алося, Що це· nол·ьження доЬtть' вразЛИве для' критИки і ио
требу€ корИrування [8, с: 72 ~'81]/ · 

таІ<Им чJІіном, ndрівЮІЛьний аналіз законодавства інШих країн 
доіволЯ є· ЗробитИ висно'воr<Ііро те, що, як правило; до hрЙёяжного 
dтавиться мінімальнИй набір вимог, ·)і~· Дьnовнtоються сtrеЦіальни~ 
мИ Ц~нзами: Крім інстunіуту duмdг~'y ЗаконЬмвстві баrатЬох країн 
існує інститут вииІОченнііві сrнісЮ:Jі осіб, які За законом моЖуть 
бути присяжними, але Через певіІі обс~аБини не · доп}гскаються до 
Здійснення nравосумя, а та:і<ож iнcmuinym віuсm(jр'оіl'енНя цих осіб 
від відправлення' правосj'ддя у конкретНій справі. -. 

·'особдиВістюУкраїіШ'~т~, що.згідно'Зі ст. 127Конс+итуЦії в 'на
Шій Д~ржаві і:ІереДб~.:;аеться існування ДВох історИЧмих тИпів судів: 
еуду Шефемів (нар'однИх ЗаСідателів) і'і::уДу присяжНих англосаксон~ 
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ського типу. З урахуванням конституційних вимог у законодавстві 

має бути відображено порЯдок формування судів присяжних і судів 
за участю народних засідателів, а також прописано Процедури роз~ 

гл:яду ними справ. 

У юридиЧній літературі культивуються уявлення про присяжних 
за аналогією з народнИми засідателями [81, с.170- 175}. Ці уявлен~ 
ня знаходЯть своє відобраЖення в Законі України «Про судоустрій)>, 
який передбачає однакові виМоги до народних засідателів і присяж~ 

них. Згідно зі ст. 68 цього Закону присяжними визнаються rромадя~ 
ни України, які у випадках, передбачених процесуальним законом, 

залучаються для відnравлення ПравосуддЯ, забезnеЧуючи конститу
ційну вимоrу про участь народу в здійсненні правосуддя. · 

Стаття 69 Закону конкретизує, що nрисяжними можуть бути· 
громадянИ, які досягли 30-річноговіку. Крім того, Закон вимагає і 
наявності громадянства України. Ця законодавча вимога присутня 

в законодавстві практично всіх держав, де діють суди nрисяжних. 

Винятком є Англія, де відсутнє посилання на англійське nідданство 

і потрібне тільки постійне проживання в цій країні не менше п'яти 
років, починаючи з ІЗ-річного віку. 

Практично у всіх країнах присяжними можуть бути тільки осо
би, що є в списках виборців. На нашу думку, в Україні необхідно 

ввести це положення до Закону «Про судоустрій» і конкретизува

ти його. Суть цієї конкретизації має nолягати в тому, що в основу 

списків присяжних повиннQ бути покладено списки виборців, 

складені ОАН виборів народних депутатів України. Списки при

сяжних затверджуються на сесії представницького органу місцев()
го самоврядування. 

Віковий цена, що ставиться до присяжних,- це також традицій

на вимога законодавства у всіх країнах. В Англії та у федеральних 

судах і в більшості штатів США нижній віковий бар'єр для присяж-, 

ного - 18 років. В окремих штатах США, наприклад у штаті Нью
Йорк, присяжним може бути громадянин США, який досяг на мо
мент запрошення як присяжний віку 21 рік, але не старше 70 років. 

У сучасній Росії (як, власне, й у Російській імперії) присяжним 

може бути особа, яка досягла 25 років. У Франції за КПК 1808 р: 
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цей бар~ єр було встановлецо у ЗО років. У суча<;ній Австрії за Зако~ 

ном «Про реєстр присяжних і~шефе;ців~~ також передбачено, що мя 
вщонаіІня обов'язків прися~~Щих можуть буrи залучені особи, які 
досягли ЗО років. 3 наведеного вище короткого огляду законодав~ 
ств~ виднq, що нижня ]Jікова ,межа осіб, якіп()тенЦійно можуть бути 
присЯжнИМи, різна. 3 урахування~ реаліЙ ~ття УкраїНивваж~ємо, 
що всrановлений:в українськоNtу 3ак()ноД~всmі ЗО~ річний вік є· най
біль~ оnтимальним. При йоГо досЯrней~і, особадійсно поЧинає ро~ 
зуміти важливість покладеноrо на неїобов'язку присяжного і, крім 
того: досягає певного становища у своІ3Му житті (завершує навчан:.. 
нЯ, поч~ає постійно проживатИ упевній місцевості тощо). 

У законодавстві Україні ніЧого ~е говор~ься про таку ВЮКЛJ1ВУ 
вимогу мя присяжних, я~ ценз ociA.ocmi. ПостіЙНе проживання на 
території, на яку поширюється ЮрисдикЦія відповідного суду, Перед
бачене в Законі як вимога, що вИсуВається лиfuе до народних засі
дателів~ На нашу думку, у Законі України <<Про судоусtрій» необхі;дJ 
но вказати, що присяжниМи моЖуТь буТи особи, які не менШе двох 
років постійно проживають' у населених пунктах; що знаходяться в 
межах територіальної юрисдикції апеляційного обласного і прирів~ 
няноrо до нього судів. 

Історично суд присяжних в Англії виникяк суд 12 представни
ків rромади, що найчастіше булИ і свідками події. Сучасне законо
давстВо зарубіжних країн передбачає обов'язкове постійне прожи
ванІія присяжного в місцевості, де віН запрошується до здійснення 
правосуддя [20, с. 10 - 11] . .Англійський Закон 1974 р. про суд при~ 
сяжних закріnлює іrЬложенІіЯ про те, що'кожна людина може вико

нувати обов' язки присяжноrо, якщо вона постійно проживає в Спо~ 
лученому Королівстві, на островах Ла-Маншу або на острові Мен 
протягом будь~якоrо періоду, але не менше принаймні п'яти років 

по досягненні lЗ-річноrо віку (ст .. 1) [18, с. 273]. Звід законів США 
встановлює, що присяжним може бути особа, яка проживає на тери

торії даноrо району не менше одноrо року (§ 1865 розд. 28). Вимоrу 
проживання не менше двох poJQв було закріплено в «Учреждении 

судебнЬІХ установлений Российской Империи>> (п. З ст. 8J). 

В юридичній літературі тоrо часу позитивно оцінювалось вище

зазначена вимога російського законодавства (4(5, с. 91 - 92J. Мотиви 
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цієї вимоrи Зрозумілі: з одноrо боку, тільки ці особи можуть знати 
місцеві умови, з іншого - ценз осілості дозволяє відбирати в колегію 

nрй:сяжних людей безсумнівної моральності, відомих з цієї сторони 
місцевому населенню [3, с. 367 - 368]. 

Особа,'' Яка зна€ особА]І(вості взаємостосунків серед місцевих 
жителів,' зможе точніше розібратися в обставинах сnрави, більШ 
віДповідальііа ставиіrиметься До вИконання обов'язКів nрисяжноrо. 
Крім того, сам nідсудний більШе довірятиме особі, яка добре знає 
територію, де вчІіrнено злочин, людей, які'іІро:>кИ:ваютьна цій тери
торії, та місцеві умови. 

Тому ~ключення в систему:вимог, що ставлять~ дР nрисЯжноtо 
в Україні, необхідності nрожИвання особи на території юрисдикції 
суду присяжних не менше двох років є досить доціЛьним. З одн:оrо 

боку, за такИй час особа встигнеознайомИтися з місЦем проживан.:. 
НЯ, З ЇІ:[ШОГО - уведення цензу ОСіАОСТі ДОЗВОАИТЬ уникнути неnо

трібної роботи з включення до списків присяжних осіб, які постійно 
змінюють місце проживання. . 

У зв'язку з визнанням КонституційниМ Судом України інституту 
прописки таким, що не відповідає КонституціЇ України, виникає про;. 
блема з'ясування nоняття «Постійне ·проживання особю>, Оскільки 
раніше це поняття nов'язувалося з nропискою особи на відповідній 
території [157, с. 48]. · · 

На наш погляд, місце реєстрації особи необхідно визнав~ти міс
цем nостійного проживання. Для реалізації цієї вимоги nри скла

данні списків nрисяжних комісія, яка їх складає, повинна через 

орган реєстрації перевірити тривалість проживання особи, котра 

включається до списку присяжних. 

У сучасній правовій доктрині арговорюється проблема законо
давчого закріnлення такої вимоги, як наявність у присяжних пев

ного рівня освіти. Справедливими. уявлЯються пропозиції щоАо 
включення в закон цієї вимоrи до присяжноrо [8, с. 67]. На наш по
гляд, це має бути середня або вИща освіта. ,. 

Ця проблема не нова. Ще в проектах судових статутів Російської 
імперії передбачалося, що присяжНим могла бути особа, Яка має 
вищу або середню освіту. Як вказував І. Я. Фойницький, у 1862 р. 
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цю пропозиція було відкинуто Державною радою Російської імперії 

з таких міркувань: по-перше, щоб не перекривати доступу до суду 
присяжних сільському населенню, найбільш численному,. без якого 
суд присяжних не був би судом представників усього суспільства; 

по-друге, щоб у кожному складі присяжних перебув~и люди, які 
знають звичаї та спосіб життя того суспільного середовища, до яко
го підсудн.Іф належить; по-трете, І4.об уведенням освітнього цензу 
не скоротити надмірно кількість ос.іб,які ВJ:П(онують обов'язки при
сяжних, і тим самим не зробі'):т~ їх вкрай тяжкими через необхідність 
частого запрошення одних і тих самих осіб, які через це з тимчасо
вих суддів перетворилися б на постійних; по-четверте, хоча «освіта 

взагалі і юридична особливо найбільше сприяє правильному визна
чщІюо як сили доказів,· що наводяться у кримінальній справі, так і 
ступеня винності підсудного,, але до тієї ж мети можуть привести й 

інші засоби: проникливий і с::іюстережливий розум, природна здо
рова логіка суджень і знання міСЦевих звичаїв і розпорлду Життя» 

[64, с. 393- 394]. 

Закон Російської імперії від 28 квітня 1887 р. передбачав знан
ня присяжними російської мови і вміння читати по-російськи 

(п. 2 ст. 81). Однак правова доктрина і юридична практика розуміли 
це положення закону не просто як уміння присяжних читати по-ро

сійськи, а як наявність у них освіченості, певного ступеня розумо

вого розвитку, тямущості і досвідченості в житті. ВаЖливо те, щоб у 

журі присяжних було декілька освічених або щонайменше декілька 

розвинутих людей [46, с. 92- 95]. 

У зв'язку з цим цікаві результати отримано в ході проведеного 

нами опитування громадян (556 осіб) з приводу того, чи зможуть 
вони розібратися у справі, ко~и братимуть участь у її розгляді як 
присяжні. Лише 26% опитаних висловили впевненість у своїй спро
можності розібратися у справі будь-якої складності і прийняти рі
шення; 21% респондентів заявили, Що зможуть розібратися, якщо 
справа буде нескладною; 12% - що скоріше за все не зможуть розі
братися у справі будь-якої складності; 11% - про свою нездатність 

розібратися в суті справи і прийняти рішення і ЗО% респондентів j 
',1 

сказали, що їм важко відповісти на поставлене запитання. Отримані ·) 
І 
!, 
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відповіді певної міроЮ свідчать про інтеле~туальний рівень осіб, що 
потенційно можуть бути присяжними. · 

У сучасній щридичній практиці характер сдрав, що розгляда

ються судом присяжних (очевидно, що спочатку це будуть злочИни, 

санкція за які передбачає покарання у вигляді довічноГо позбавлен
ня волі, а в майбутньому, можливо, й iн.till особливо тяжкі злочини), 
вимагає наявності в присяжних певних знань і життєвих навичок. 

Тому доцільно доповнити Закон України «Про судоустрій» поло
женням, що передбачає введення для присяжних освітнього цензу у 

виГляді наявності в ни'х середньої або вищоїосвітИ. 

Частина 2 ст. 69 Закону України «Про судоустрій» відсилає до 
ст. 66, котра закріплює положення про те, які особи не підлягають 
включенню до списків присяжних. 

Українське законодавство закріплює більш широке визначення 
КОЛа осіб, Які Не підлягають вКАЮЧЄННЮ до списків присяжних аа 
станом здоров'я. По-перше, до них належать громадяни, визнані 

судом обмежено дієздатними або недієздатними, і, по-друге, особи, 
які мають хронічні психічні або інші захворювання, що riepeшKOk 
жають виконанню обов'язків присяжного. ' 

Така заборона дозволить уникнути труднощів у судовому про

цесі при спілкуванні з психічно неврівноваженими людьми і, най

головніше, винесення неправосудного вердикту. Законодавство 

Російської імперії передбачало, що присяжними засідателями не 

можуть бути всі особи, позбавлені розуму (ст. 82 ~~ УчреждениЯ>> ). 

Звичайно ж,особа, хвора на психічне захворювання, яка перебу~ 
ва є на обліку в психоневрологі'Іному диспансері, але не визнана су

дом недієздатною, об'єктивно неспроможна виконувати обов' язки 
присяжноrо. Виходячи зі змісту <~Учреждения», важливо, щоб не ця 

особа доводила, що наявне в неї хронічне психічне захворювання не 

дозволяєїй «успішно» виконувати обов'язки присяжноrо, і на доказ 

цього надавала відповідну довідку, а органи, що складают:t списки 
присяжних, установлювали таких осіб. 

Для практичної реалізації цього положення необхідно зобов'я-, ' . ~. ..' ~ 

зати. психоневролоrічні диспансери надавати органам, що займа-
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Ю'J,'ЬСЯ складанням списків присяжних,, інформацію про осіб, які 

перебуваЮть на обліку в диспа]Ісері,у той же час з метою захисту 
конституційних прав громадян; сліД зобов'язатИ ці органи не розго~ 
л ошувати відомості,·що становлять лікарську таєМницю. 

Щр ж стрсується осіб, хворих на. психічні захворювання, то їх 

беЗрdОВНО необхідно ЗВЇЛЬІОІТИ Від BJmOHaHHЯ обов'язків ПрИСЯЖ
нИх, 3 цією метою виАащься за доцільне доповнити закон нормою, 
згідно з якоЮ особи, які захВорілИ на душевну хворобу післЯ скЛа~ 
данІffі списків прися~их, підляrають бе3}'мовному звільненню віД 
обов'язків присяжноrо в сУді з подалЬШим виключеннямзі списків 
присяжних. 

Зовсім інurиЙ підхід має ·бути. до осіб, хворих на хронічні хво
роби, що перешкоджають виконанню обов'язків прися:Жноrо. Не
конкретність закону очевидна, оскільки поряд із хронічними захво

рюваннями н~обхіднд вказати на фізиЧні вади, що перешкоджають 
виконанню обов'язкіВ при:сяжноrсі. 

. ' 

Сучасне .законодавство США передбачає положення про те, що 
присяжний може. мати фізичні вади, але вони не повинні заважа

ти йому виконувати обов'язки присяжноrо~ Однак при цьому необ
хідно враховувати, що не всі фізичні вади можуть бути настільки 

усунуті або достатньо згладжені, щоб особа могла на рівні з іншими 

повноправно брати участь у судоtюму засіданні. . 

ВJQридичній літературі обrоворюється'проблема про доnуск до 
розгляду справ як ~рисяжних німих, глухих, сліпих, а також інших 

осіб, що є інвалідаМи, оскільки це ускладнює або перешкоджає ви
конанню ними обов'язків прися:л<ноrо; Так, К. Ф. Гуценкоі С. І. До
бровоЛьська вважають, що безумовне відсторонення від виконан

ня обов'язків присяЖНих цих осіб є'необrрунтованим~ Як аргумент 
наводиться поЛоження про те, 'що сучасний розвиток спеціальної 
техніки дозволяє особам з фізичнИми вадами виконувати обов'язки 
присяжних [158, с. 14- 15]. · 

Уявляється досить проблематичним участь у судовому засімн
ні сліпих. Ці люди не можуть бачити виразу обличчя ЛюдИни, яка 
дає показання, речові докази~ залучені до матеріалів кримінальної 

справи, тобто фаКтично вони не можуть повноцінно виконувати 

104 



СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ПРОВЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ф 

обов' !ІзКJа.. nрис~Жних. Учас1:ь. у. здІйсненні ~равосуддя та~х осі~, 
на наш nрrляд, суперечить принципу безпос~реднщті (ст. 257 КПК 
України}'. Тому більш доцільнИм видається б~зумовне звільнення та~· 
~ громадян віА виконання обов'Язків прис.я:>і<них. Хоча не може 
бути вИклЮЧена' можЛивість того, що згодом; nрИ відПОвідноМу рівні 
розвитку іеХН:іки~ ця категорія осіб !Vtoжe бутИ доіrущена до в:ико~ 
нання: обоіЯ~кїв uрйсяжНих. ··. · · · · · · , . . · · 

. '- '• . • '.; • • . . ', j с :. ~ • • 

<:;~адціще ситуація з німи.ДІЩ та глухими. Саме циІVJ rро~адянам 
необхідні,спеціальні умови~ rювноціщюrо спілкування ..:...слухо~і 
а~арати, Переклад~ч для гЛухонімого іт. Д. 'при виКонанні ци~~ов 
rл,ухі та німіможуть успіrщю виконувати qбов'язкИ: присяжнііх:. ' · 

. Так с~мо,.Яl< і у вип~дку.участі ~ цроцесі осЩ,що ~!і! ~аю;ь ~ов~, 
я:r<:ою веде.ться судочинство, участь інвалідів у продщ:і nов',язан~а 

ТЕ):х:ні.чн:~и трудноща~и. Однак.:rреба .Відчуваr11р!~н:~цЮ ,між; ~со~ 
бами, ЩО Не ВОАОДіІ<;>ТЬ 1\ЩВОЮ, ЯКОЮ ведетЬс.f.І.СУДОЧИНС:rВо (Це МО; 
жуть бут~ й ·еМ,іrранти, котрі nрийн:ял~ україн<:;?ке ~r\:юмадянство .і 
nостійно прожИ:ваютl"> в 'україні), і?: українцями,, що мають. ф~зичні 
вади (ті ж глухі), для яКих: українська мова є рідною. АдЖе мова - не 
просто слово, Це частина національнОї куЛьтурИ,! Для ііІваJtіДіВ·вона 
так 'само є ріДноЮ, як' і для фіsично Здорових людей. Недареміі-о ж, за 
законодавством США црисЯжН:им може бути особа, яка д<ібре·внає 
англійську мову і в той ~е Час така лЮдИна може матИ фізИчні :ваДи, 
що не заважають їй вИкш~увати обов'язки :іірисяжного. '' '· 

Розумним видаєть.С.f.І ріщен~ украї~с~коr.о ,законодавцЯ не ~~ю
~fпи qq і!писк~~прис:!'ЖJ!U~ ?ромадян, ~ідно~«о .11!'~ ~провоЬ~mьСн 
дізнання, досудове слідст~о чи судовий роз гм~ кри~tндльн,оі',спрп;~ 
вц, або таких, що мают~ не зЮІmу f!бо не погаіиЄну судимість. '· 

... Чин,на норм~ заr<ону д93BQNI~ лищ~ 'r!'fМЧ~·~о,в~ ви~ЛЮч~т~обви
НУ])ачених, цідозрІр~аних і. nідсудНИХ: 3 .ЧJ1:~~~1.ll()ТенціЙнИХ:· nр'исЯ~
них. Якщо згодом щодоних буд~nрИпи;н~іі:о крІ4мінальне переслід{ 
вання або вр~и будуть ви;Цра.цда,Ні іудом,'rоrакі осо{)и можуТь бути 

' • ' ' • ' ' ' ' ' ,' ~ r • ' ' r 

присяжними. 

У Російській Lмперії-т,акож" н~ ~оцус!<а.АІJС!І ,до викqнання qбов' яз
ків присяжних Qсоби, <<я:кі переgfвають під САЇДством ї судом>> 
(n.' 1 ~т. 82 «УчреждениЯ>> ). Містив ;.rодібне обмеЖе~нЯ й Cтa'l:yr'кpk-
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мінального судочинства Німецької імперїі 1877 р. [З, с. 357 - 360]. 
Звід законів США передбачає. процедуру викЛJ(jчення: за'Значе:НИХ 
осіб зі списків присяжНИх засідателів (п. «б>> § 1865 розд. 28) .. 

. Особливо слід :,1'упинити~я на становиЩі осіб, що мають не зня
ту.::tбо не погашену су.димість. Таке обмеження безумавир необхідне. 
Однак важливим уявмється С.::\М факт наявності суДИМості. Слід по
годитисЯ з С. І. Добровольською в тому, що ~<яКщо лЮдИНа 'вчинила 

',· ;. ·;.·,_··. 

злочин і за це їі засуджено, то їі соціально-психологічний підхід до 
орrанів nравосуддя докорінно зміНиВся,· і Tfr не маЄ значення ЗНЯАИ 
їй судиМість, поrасили їі абО жні» [8, с. 63]. Тому більш доцільно за:.. 
крі:Пити в ЗакоНі норму про те, що не nідлягають занесенню· до списків 
присяжНих р;шllпе ~асуджені особИ:Пdдібна норма міститься в зако
нодавстві АВстрійської РесnубліКИ. Вона була в КПК Франції 1808 р. 
і ·«Учреждени:И·судебнЬІ:х'ус'rановлений Российской Имnерию> ( ст,82): 

·До списків rtрИсмІ<них не включаються також деnутати всіх рів
н];В, чЛенИ 'Кібінету МіністріВ України; судді, прокурорИ, ДерЖавні 
слfжбовцї~парату судів~ nраці'вн:ИКЙ орГанів внутріШніх справ та ін:.. 
Ших 1-фа:ВоохоронниХ: opгaii.fu, адвокати, нотаріусИ:· • 

.~.і,зу10чи цю н;орму .українськоr·о закону,_ С,Аід вказати на їі 
nодібністр .до англо-американсько~о _варіанта вирішення ціеї проб
леj\ІІи .. Так,· за англійським Законом пр() п{)Исяжних 1974 р. члени 
пa_P,.(\a.!Vleн:ry можуть бути звЩ,неіІі від. обов'язків rірисЯжн:ихна.їх 
прохання. в. м. Нікола.йчик заз_начав, ЩО законодавство штатів, 
деталізуючи норми федераль~ого законоДавства США, nередба
чає блИЗЬко !0 виДів діяльності (втому числі й у системі ДерЖавної 
слУж~И), яКі мають щ>аво Н(lЗrtіАіненнЯ від виконання обdв~язЮв 
присяжН:иХ~[39; с: іs9т.- ., · ,, · 

3гіД~~'~і Зв'одо~ законів CillA ~вільнеtІНЯ віД виконаннЯ обов' яі~ 
ків прися~их nосадовЙХ.' осіб органів Законодавчої, викоnавЧої та 
судової''вла~и СполуЧениі'ІІІтатів або штату, ра:Иону, округу здій~ 
снюється самим судом; якІЦо ОGтанні:И вИріШить, що· в:ИІ<:лючен

~я Цієї nосадової особи ма€ бути здійснене в сусnільниХ інтересах 
(п. б. § 1863 розд. 28). 

В уМовах стабільної демократії таке вІ-іріШення' пИтання е' опти~ 
мu:Ьним. Однак у суч~сні:Й Укр~Їні :- країRі, де демократіЯ ще тільки 

..1 ' ~л 
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народЖується, де відбу-nається становл~н:Ня нов~ої ·демократичної, · 
правової держаnИ і всі соц1ально~hоАітичні орієнтири зміщено, таке 
вирішення питання видається несвоєчасним. Реальною є небезnека 
того, що суд може' перетворитися з інституту правосуддя на полі
тичне шоу для' якого-небудь політика, котрийвибрав судовий про
цес як театр своїх дій. Таку можливіст~;, не можна скида.ти з рах:унку. 
Тому, на наш погляд, більш доцільно віднесrи цю категорію грома
дян до тих, хто не підлягає включенню до списків присяжних. 

Традиційним є обмеження бути nрисяжними ·юрИста~; які пра
цюють суддямИ, прокурорами, державними слуЖбовЦямЙ апарату 
суду, працівниками органів внутрішніх справ та інШих правоохорон
них органів, адвокатами і нотаріусами. У літературі вЖе вказуhалося 
на необхідність безСІІірного звільнення цієї категорії громадян' від 
виконання обов'язків присяжних [158; 159]. Подібне обмеження за
кріплено в англійському законодавстві [36, с. 61; 39, с. 159] та існу
вало в законодавстві дореволюціlЩої Росії [З, s:;. 370]. Адже участь у 
роботі колегії присяжних юристів-nрофесіоналів робить їі профе
сійною і тим самим перекреслюється значення суду присяжних як 

суду непрофесіоналів. · · · ' 

Однією з проблем застосування цієї підстави в Україні буде ви
значення кола осіб, які є. працівнИками правоохоронних органів, 
оскільки чинне законодавство не містИть переЛіку цих органів. Ни
дається, що поряд із суддями, прокурорами, адвокатами, нотаріуса- · 
ми, державними. службовцями апарату суду, працівниками органів 
внутрішніх справ до цих осіб слід відносити працівників Служби 
безпеки України, податкової служби, митних органів, органів при
кордонної охорони, державної виконавчої служби, органів дерЖав
ної охорони. 

Крім того, одна й та ж особа не може· бути одночасно включена 
до списку народних засідателів і до сnиску присяжних. 

У законі має бути зроблено спеціальне застереження про те, що 
означене вище коло вимог, котрі ставляться до присяжних, розШи

реному тлумаченню не підлягає; Ніякі інші підстави невключення 

громадян до списків присяжних не допускаються. 

Осьблиnістю чинного українського судоустрійного законодав

ства є те, що крім певної категорії громадян, які не моЖуть бути nри:.~ 
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СЯ)ЮЩ~И, ,існує перелік осіб1 котрі вк~ючені f>.() списків присяжних, 
~~,за -~.Заявою підлю:ають звільненню віt-. · вИконання обов' язкіВ 
присяжних. . . .(' 

Зrit-.KO' зі ст. ст. 67 і 70 Закону України «Прр судоустрій)> розпо- · 
рядщенням rоловИ·суду· піlJАягають·зві;r.ьненню вilJ. fJUКонання· 

обов'J.Еанів nрисяжноzо на іХ прохання rrюк.і. особи: · · ' · , . 

·J.Jfроміідkн.й старше 65 рокm; 

2) ~нк~: .Які п~ребувають увіДпу~тці'в зв'язку'з вагітністій та по-
. ло,.і-ами, сі&догляду~адитйною; а та'ко:Ж маіотьдітейДошКіль
:'· ного або молодшого rііЮА.ьноrо віку, дітей-інвалідів, іншИх· 

.. хворих абочленіВ сім'їію:Хи:лого віку; ' . . ... 

. З)к~рівники і заступнИІQІ керівниЮв органі~ nиканавчої влади 
та органів місцевого самоuр~дуваннщ 

'4} особи, які не володіють державною мовою; 

s)·особи, які за своїми 'р~ліІ'і~Ими переконаннямИ вважають 
мя се~е не.~южЛ.І-ffіи,~· ?Р'аіfИ 'уіІасть у 3,л)йсненні Правосуддя; 

б) інші особи, якщо голова суду визнає пёшаf!<НИМИ причини, на 
. які ВОІJИ посилаються. 

Перелічені особи повинні подати заяву про зві,льнення від вико

нання--обов'язків присяжцого щоД.о конІq>~тної сnрави до залучення 

їх,для никодадня цих ~бо в' язків. 
' ...- • • "~:;.~ '! •. , • ~· t с{ .. ,. > f-;,.·, 1 ' 

Ознаками, котрі nоєднують в·сі l(i категорії громадЯн, є те, Щь: "·· 
· •· ·усі ці особ~ вклЮченї до спИсків присяжниХ:; · 

, :: :'·:' · !;" '1 ~-,·~ \ .~ ·,~· · ·:, .і!С .;,J н· ~·.~.. ·. ·· 

. • · рІщ~ -?Р().рс !l~іль~,е~ 1~і* ВЩ<Оf!;З.ННЯ оqрв'~зкі~.Пр:/ІН;~ж;-
.1- них, пр~йм~~~ь,с~ безпосередн~о головою :;mеN,щій_f10,ГО суду; 

• звільнення від виконаJ(нд обо_в~язків присяжних є тимчасо
вим і не впливає на можливість додальшої участі цієї особи як 
лрисяжноrо. 

Право безспірної відмови від Jm.І<онання обов'язків присяжноrо 

належить особі, що досяrла віку65 років. За часом така відмова може · 
відбутися як на стадії складання списків присяжних (за письмовою 
заявою), .так і в суді.- на.nрохання,: заявле~е до .закінчення добору 

осіб для виконання обов'~З:кі8.присяжних у конкретній справі. 
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Більпіість громадян Укр~.їни і,дуть на пен.сію у .~і ці 60 роІ<ів. Як по
казуєпрактИка,.у.!ІИХ з'~вляЄться вільнийчас, і пенсіонери в цьому' 
віці в ціkому Повні''tЙл. і dхоче йдуть до· суДів Для в'Иіон~нюі ;обов' яз" 
ків нароДних засідателів. Можна передбачити, що також добре вонй 
виКонуВ'атимуть свій громадяН'ськИй обов'язок і як Присяжні; Разом 
з тйм до 65 років серед них з'ЯвЛяє'І'ьсЯ чИмало .осіб з осЛабленим 
здоров'ям і розумови~ш ЗдібностямИ. Тому 8'законооавстві Укра;. 
їни слід усmановити граничний вік nриспЖного - 65років. При: 
його досягненні особи не включаються до списків присяжних. З'ура
хуванням існуюЧого в Україні рівнЯ ·життя необхідно таt<ож uере~,ба:
чити інститут звільнення від обов' яз~ів присяжноrо. осіб Bil(oM від 
бО до 65 років. Це буде гуманним кроком, спрямованим пса враху~ 
вання прав осіб літнього віку, заrальнцй стан здоров'я яких часом 
перешкоджає їм вщоцувати ці обов'язки. 

Порівняльні дослідження Щіконодавства інших ,країн показують, 
що в них по-різному вирішується проблема граничного віку при

сяжного. Наприклад, ст. 81 «Учр,еждения судебньrх установлений 
Россий.;;кой Империи» чіт.кр обмежувала вікрві вимоги, що стави~ 
ли ся ·до присяжноrо. Це .мм,и бути особи віком вір, 25 до. 70 років,· 
в Англії.- від 18 до 65років, у (/ША- від 21 до 70 років, у Фррнцїі -. 
від 50 до 70 років і в суча;сн:ій Австрїі .~ до 60 років [159, с. 4 ·- 5]. За 
КПК РФ підлягають безумqвному звільнщню від виконаRІ:Щ обов' яз-
ків присяжних у суді за їх заявою особи віком 60 рq!Цв: · 

Особливо хотілося б сказати про жінок, які перебувають у від-· 
пустці в зв'язку з вагітністю та пологами, rю догляду за дитиною, 
а також .мають дітей дошкільнЩ'о .або молодшоrо шкільцого віку, 

·· дітей~інвалідів, інших хворих або членів сім'ї .похилого віку. !lаrіт
ниМ жінкам навіть фізично доволі важко знаходитп:ся в процесі по1 
декілька год.ІtfН поспіль, а матері, у яких є малолітні діти, діти-інва

ліди, або інші особи, у яких є хворі або членИ сім'ї похилого віку, фі
зично не можуть залишити їх без догляду. У той же час було б неп ро~ 
думаним однозначно не включати цю категорію громадян до списків. 

присяжних. Індивідуальнийпідхід у кожно~у конкретному випадку 

міr би забезпечит}'J: право на беЗумовне в~ючення зі списків при
сяжних таких осіб згідно із зробленою ними з.аявою. Анfu\огічно в~
рішується ця проблема в законодавстві США [39, с. 159]. 
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. Розпоря,.\жtщням го.лр~и апеляційного суду за їх Письмовою за

яЦQю ІJім.іJrаЮть 3вjль~~ннw .від виkо~ання обов'Язків J1рисЯЖного 
• •. '. • . -. . - • ' - '.· - .... )'\ -_ ·•• ' • . ;_ •; . :J •••. :.. • . 

к~рІВНJ1КИ ~-- заступнЩ<,И керщниюв органт виконавчш влади та ор-

ганЩ .1\.:Іісцевого ~~мо врядування. в уМов ;ре нестабільної с()Цііль~о~ 
цолі~ичЦо!. обстановКи в суча~&ій -укі>аїні та~<:е ~ирііпення п.итійщіr 
В}JДа~тьсЯ' непрОА~анЩ1-~. 1:о~ дщ~М,ьно віднест.и 'цю категорію 
гр9~ам~.іt9. ~их, хто ~е П1д,лfІ!аЕ; вклн?ченюо АО. списків прися;жнИх. 
У.цій ЧІІСТИНі ,Закон Українц «Про судоустрій» слід відкор_игува~И .. 

. ' . ., . . ~- '· ' - . ;, ·. - ._., . . :-. . . _; -- ' 

- ,_ ·Рсобливо необхідно торкнуrи~ проблеми виконанІІ!l обов.'яа., 
кШ~приєлжного особою1 якцце во)4.ооі~-мовою судочинства,. 
· .:· СЛід :3'а3Rачити, що в жодRій кра'іні світу, де успішно діе суд: nри
сЮЮіиі, 'особи:; котрі не ро:3'уміють+:не знають мовИ, якою ведеться· 
суДоЧйнёtво,не можуть вИІ(онуВатИббой'язки присяжних; Ця норма 

повинна мати безспірний характер- і в україаському законодавстві. 

· Згідно· зі ст. ТО Закону УкраїнИ <<Про судоустрій» судочинство в 
Уrфаїні Провадиться державною мовоІd. Особам, яКі беруть участь 
у справі і не володіють мовою судочинства, забезпечується право 
на rіовне ознайоМлення ЗмаtеріаламИ справи, уЧасть у суДових діях 
череЗ ПереклаДаЧа і право вистуnати в суді ·рідноІ<і мовою: Однак це 
ПолеіЖення не поширЮється на суб'єктів, Що здійснюіот:ь правосуд
Мі (професійних суд·дів, народRих засідатеЛів і ПрИсяжнИх), оскільки' 
з·rідй'о 'з прИнцИпом безпосереДності вони повИнні самі спрИйматИ 
все, що відбувається· в судовому 3асі'данні ПрИ роЗгляді криміналь~ 
ної -'справи (сі 257 КПК України) .. Звичайно· ж, якийсь. фрагмент 
судовоtо засідання, наприклад допит учасника, що не володіе мо

вою судочинства, вони можуть сприймати через перекладача, але 

не розгляд усієї справи, оскільки їх внутрішнє переконання в спра

ві,м·ає формуватися· шляхом біезпоеереДньоrо сприйняття кожним 

з них усього, що відбуваеться в судовому засіданні, Переклад (не
хаЙ' наnіть і високоЯкісний) не може передати емоційного нас'І'рою, 
мовноІпlтонаЦії. ААе ж найчастіше істиНа відкривається інтуїтивно 
[8, с/68 -· 69].' Одне лише.припущення про те, що присяжний, який Не' 
володіЄ мовоЮ суДочинства, неадекватно сприймає те, що відбува- · 
єтьсЯ :8 залі, і осмислюватиме ДосліджуВані факти опосередков~ша:,
ч~ре:пrерекладаЧа, породжує недовіру до справедливості верДJfі<ту, 
у винесенні якого бере участь nр:яеяжний. 

но 
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у Російській ім;Іері1 nрИсяжііймй·~засіДатеЛJt~и·н~_м6rАk бут'Й' 
особи,-Які не:sнаАИ російської мовИ (П.<<б» cт.'/8.2''~Yilpe>i<дeltrot)'Y 
у С-у'іаdюму Законодавстві США закріПЛено 'ftbpмy, яі<а rЩ:і~Дб~.fає, 
що'Присяжний tІовинен. умі'І'и читати, писа1:11, tоnЬрити :і роЗуМітИ' 
анг~ійською. Яюц6' вИяІіJІІтЬСя; Що іl(дібранИ.Й -~~ ;?Кер'~'б'ом ·прИсЯхсііЙЙ' 
не''3lnає анГлійсько і мовИ, ТО. ві# tЦ1,ляl'аЄ бе~tf~ре'чіrоМу вИДаАеюfю' 
судДею зі спИсКуіірйся>і<них (розД. 28:§ 1865'3nод}/3Й:конrв c_IIfA)'.' · 

•''·"~ <.' '• •с\ ,'1~J.-,,~·:' ,"•,,' •,,·-~;.,· 't• • .~~,-~•' , ' ' ,'~',.: .• ~ ~·'',~ '·~~'J,, '•\'.i">j":•; 

УЯВN!ЄТЬСЯ, ЩО J~ .. п. 4 ч. 1. с';І'. 97 q<Ц<QHY ,У~раїни «f!:pp $;У~ОустріИ» 
. і . t·.' . . .· ,_,,.. : . ~ ( .• ' ' ' . ' ' '·. ' . ' '· 'l ".''і і j • ' • • '~ t 

має бути закрЦv\ене цоложещщ внас,Щок якого особ~, mq _не .воло~Е. 
ют~;> мовщо ~удочинсmа~ WдАЯrщ0ть зЦjльJ;{єнню ~ід обов1язкіВ прЙ:СЯ~~· 

·' . ' . ' . . '• • . ' ,_ .•. . .. ' ........ -t 

ного за рішенням голови апеляціfщого с,уду незМ.ежно ~ід·~ JІ.роха~ня.; 
~ • ' ' ' ' • ' ' ',. ' ' ' '. ' ' '. ;: ' • ~ оІ 

. Цікав~,за свої~ со.ц~щ,н~ зна~~.нцЯм є .. Рбмеж,:ення, п~редба
чеJ::І~ п. 5.ч. 1 <;~· 67 9~щонуУкраї.~~«]lро судоустріЙ>)'; ві~і:ювіднодо 
яі<огр від обов,'лаl'ів 11;рисяжца~о ~а їх письм~вою ;Jtf:ЯBoю а8іttьІШ
ют"~я щ:обц, ІJКі аа p~iгiйНl!Jifll І:zереІіоцання~'f 1J1JaЖa«tril,ь ~Ан 
себе I;IЄMOЖЛU(tU/ff {jpaщu участь у s()іЦсцен'н,і niif!:B~cy~oя. За 3акd
но~авством ~~ray~?x краї~. (~ащ~~~д:, ~т"n,' РосіЙ~ьl{gї Q)еА,~рацЦ 
та щ.) ДQ катеrорр rpoм~(\Яfi.,.!JIO ц~, ~ржу~ь вщонувати обо~п~зки 
прИ:сяжнJІ;к за. р~~гЩни-\VІи .дереконаіfнЯми, налеЖатЬ, тільІ<'И свя:.· 
щеннq~у;жИтеЛі.'на ·.~щ~рогмд~ ц українсьІ<(>му зак9н9дав.с~В'f дtJ~ 

... ' - ; \ ~ ' ';, • ~ • '\ " ' • • • • ... '~ •• •• ~ •• ' ~ '" ';_,,_;!_• :'. 1 

ЦІЛЬНО ВІДнести, <;J.ЦІЩеННОСЛУ?J<ИТЄЛlВ АО катеrорn І;ромадян, що не 

підлягають вклюЧе~ню до сПисків ПрисяжНих. · · ' ' , ' . . ' .. 

. СоціадЬно . пр~думаниМ· сліД та~q~. ~~ажати підхід .~!!ко~оД~щ.r 
у. питаЩІі звlЛьн~ння oc~t;i віД'_ обрв'~·з~~ rrР'исяжНоr~ на· Р,~~:~~;~~И. 
мот.щами. ТаІ<J;1Й r,Іідхіддо.зво.мє кожнійрсобі з рг~ду н~ релЦ'ій]:іі' 
пеvек~~ання, в~а~~т~ .. се;б~ ~нощ ~ід уч~~тіу зАіЙсJІ~~~:~,~ pt>~~~cr~~, 
дя. Безумовно, при реалізації цієї підстави виникатимуrь·проблеми, 
оскілью.і досить ваЖКо і3и3начЙти Критерії, за якими гоЛоnа відііавід
ного суДу nовинен буде ~вілЬняt:И: цИх осіб від обов'язюв'при'tЯЖJійх:~ · 

' .. ; ' . '" ' .: : '. . ~ .. ; ' ' . '. . . . '•·, ... .. ' . . . ' . . 
Законодавець передбачИв звіЛьнецня від обов'язків, rірися,жнЩ_ 

й інших осіб, якщо голова суду визнає rіоважними~рИчИни, ~а·як1' 
вони nсіеиЛаіотЬСя. При реаЛ1заціЇ цього норматИвного ndАоження 
важливо, щоб в боі<у:голів в'іДnовіДН:их суді:в не було захоПЛення по
милковоЮ в даному випадку ідееіо максимальноrо врахуванНя ін

тересів осіб, які залучаються До виконання обов'язків·пр.І!Ісяжних. 



~=·====~=============l=.O='=p~:=A=~=OB=A====·='='============== 
Ще~ ХІХ ,ст. Н. Д, Серrієвський пи:сав, що слід дивитися н~ виконан

ІЩ. ~щ:ад~при.єяжноrо не як на право rромадя~, а як на громадську 

ПОІЩ:нність~ ~.ід ~~к<ШWІНЯ: ЯІ<ОУ це М?же ухи~тися жоден член су
сJІім>с.тва,. здатн:fІЙ ·нес: ти ії .. У той: же час. всі· особи, на його дУ\'Ііку, 
НfSДІ!fНі'щ~кон:Увати обов'я~КИ дрИСЯ)ЩіИХ, І!РвіЦІНl Qути ЗВіЛЬнені 
~і~ ЦlЄЇ ІІОВИННОС'Гі [).60, С. 45). 'J_'а~Й hідхtд Є актуальНИМ і зараз. 
Мак<:;имальне вр;исувацняінт~р.есlв ос;іб" що з~учаrоться до вико
наннЯ обов'язків прися~иХ, враховуваЦий fкраїЙським ЗаконоДав
цем, позитй:вний до певних меж, оскільки іСтотно· ускладнює про

Цедуру добору nрисяжНИх. Тому переЛІк Підстав, що Дають право на 
3вільнення за баЖанням особи від виКонанНя обов' язків прИсяжних, 
:Nloi<e і пdвИнен бутИ конкрет:ИзЬванИЙ;~ · 

У літературі :rаку позИціщ rіо'Діляють декіЛька ·авторів. · Так, 
К. Ф .. Г}'Ценко і С 1. АобровоЛьс:6ка' виступають вs. те, щоб не піN 
ляі'аЛ~ залуч·енйю в імперативному'~орЯАку до вИкСІнання функцій 
прИсЯЖНих, наприkХад; . ОСОQЙ "іІевUЮі: nрофесій: Aikapi (особливо 
Швидкої доПомбrиj;'П:d~е~йr<k,··fіиі<'АаДачі~ Члени еі<і.П:ажівrіоtіітря
ниХ, рі~овиХ і морськИХ· суден: Дисп~тчери; членЙ: 1\окомотЦвних 
бригад, водії комунального т'раіtсnорту та ін. ·tр~ала відсутяість 
на роботі ЦИх осіб може ~авдати істотної шкоди в~дповіднИм 'видам 
соціаЛьно корисноїдіяЛьності - нррмальні:й роботі транспорту, за-
кл"аДів охор'они здоров'Я, ІІІІ<іЛ,суДів та jяших: ус·Н~ов [158]. . · 

Як поважна причина звільнення від· виконання· обов' язків при
сяжноіо у kонкретній: Справі rі6вин:Н:а фігурувати об'єктивність, що 
виКлИкає обrрунтов'ані сумніВи внаслідок Здійсненого на цю· особу 
незаконног.о вnливу, наявності в неі упереджеяої думки, знання неЮ 
обс.тавйН.спр.lви 3 непроцесумьних джерел, а також з ІнШих причин. 

. Найб~шу с~ладність при 13ідборі nр~ся;жни~ становить вияв-
"· • < • • ' • і_ .··' .. . ' 

лення такої,~ідс:гав~ відводу, як.}І,а.sпщ:ість у,них упереджених думок 

про винність обвинуваченого. ПоД~бні уПереджені думки властиві, 
юіПриклад, таким типам людей: . . 

а) особам, що самі (або їх родичі~ близькі їм люди) постраждали 
від зд,очину, аналоrічноrq~то~, щорозrлядатJШет.ься; .· 

. · · б) особам, підданим .nnлщ3у н,еrативних стереотипів суспільної 
свідомості, різним с<>ці;цьним забобон~м. 
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ДАЯ виявлення в присяжних обвинувальних настанов прИ їх ви~ 

клику до суду для розгляду конкретної справи їм можна запропону~ 

вати відповісти в письмовій формі на такі запитання: 

Хто з вас постраждав від злочину, подібного до того, ·в якому 
обвинувачується підсудний? 

У кого з вас постраждали від такого злочину родичі або близькі? 

У кого з вас сКАалося враження про винність підсудного після ознай~ 

омлення з інформац,ією про злочин із засобів масової інформац,ії? 

Хто з вас негативно ставиться до представників певної на~ 

ц,іональності або расово~етнічної групи? 

Усі перелічені вище категорії громадян мають право зробити 
заяву в суді про звільнення від виконання обов'язків присяжних. 

Таку заяву можна зробити до закінчення відбору кандидатів ДАЯ ви~ 

конання обов'язків присяжних у конкретній справі. Подібна заява 
може бути як мотивованою, так і ні, але в будь~якому випадку вона 

підАЯгає безумовному задоволенню. Рішення про задоволення заяви 

приймається головою апеляційного суду (ч. 1 ст. 70 Закону України 
«Про судоустрій»). 

У деяких державах законодавство передбачає виключення зі 

списків присяжних військовослужбовців. Так, п. 6 ч. 4 ст. 80. Зако~ 
ну РФ «Про судоустрій» передбачено, що правом на виключення зі 

списків присяжних засідателів за їх заявою надіАЯються військово~ 

службовці. У цьому проглядається явна аналогія з нормою англій~ 

ського Закону про присяжних 1974 р., що передбачає право військо~ 
вослужбовця на виключення зі списків присяжних за його заявою. 

Звід законів. США, так само як і керівники держапарату, розгАЯдає 

військовослужбовців як осіб, що лише умовно можуть бути при~ 

сяжними. Звичайно, не можна сліпо копіювати англо~американську 

систему. Там інша історія, інша правова свідомість й інша ситуація 

[161, с. З]. На думку російських учених, найбіЛьш оптимальним ви~ 
рішенням даної проблеми буде закріплення в законі положен'Ня про . 
внесення військовослужбовців до списків присяжних поряд з надан~ 

ням їм права 3а їх заявою безумовна бути звільненими від обов'яз~ 
ків присяжноrо [162, с. 56,- 58]. 

113 



лh І. О. РУСАНОВА 
...... ~=:::::::::====================== 

. Чинне законодавство передбачає створення судів присяжних у 
загальних апеляційних судах, у тому числі й в апеляційних військо

вих судах. У зв' язку з цим до списків присяжних цих судів вносяться 

військовоСАужбовці, що відnовідають встановленим у законодавстві 
вИмогам і рекомендоnані зборами військов'Их частин і військових 
установ військових гарнізонів, розташованих на території, на яку 

поІІІИрюється юрисдикція апеляційного військового· суду. 

ПроведеНИй аналіз виМог,· що ставляться до присяжних, дозво
ляє зробити висновок про те,· що закладена в українському судо
устрійному законодавстві система вимог, котрі висуваються до 

присяжного, й умови звільнення громадян від виконання обов'язків 

присяжних не дозволяють визнатибездоганними формальні крите-
рії відбору присяжних. · 

Доцільніше в Законі України «Про судоустрій» виділити само
стійну главу« Участь присяжних у відцравленні правосуддя», в якій, 

поряд з іншими питаннями, необхідно передбачити умови, що є під
ставами виключення особи зі списків присяжних, або підставами 

звільнення їі від обов' язків присяжного. При цьому як виключення 

зі списків, так і звільнення особи від участі в суді присяжних може 

бутиздійснене в одних випадках за їі волевиявленням, в інших - не
зале)ЩІо від такоrо волевиявлення. 

До першої групи слід віднести умови, за яких особа не включа

ється в списки присяжних. Ао списків присяжни~ не включають

ся громадяни: 

1) не внесені до списків виборців на виборах народних депутатів 
України, що передували складанню списків присяжних; 

2) які не досягли до мом~нту склаДання списків присяжних віку 
ЗО років; 

З) які досягли 65-річного віку; 

4) визнані судом ~еді~здатними або. обмежено дієздатними; 
5) щодо яких проводиться дізнання, досудове слідс;тво або судо

·. ·вий розгляд кримінальної справи або ті, які мають судимість; 

6) депутати всіх рівнів~ члени Кабінету Міністрів України та Ради 
міністрів Автономної РеспубліКи Крим; керівники і заступни-
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ки керівників органів виконавЧої- влаДи та органів місцевого 

самоврЯдуваннЯ; 

7) судді, прокурори, слідчі, адвокати, нотаріуси, народні засідат~, 
а також особи, що належать до !<ерівного й оперативного складу 
органів внутрі.шН:іх справ, Служби безпеки України, податкової 

служби, державної виконавчої служби, митних органів; 

8) священнослужителі. 

Крім того, у. законі мають бути зазначені умови, за .яких. особа 
звільняється від виконання обов' Язків прис.яжного головою відп о~ 

відного апеляціЙlІого суду. Одна груnа умов враховуЄться незалеж
но nід того, чи,надійшла від о.соби Заява, інша. група має значення 
лише за наявцості такої заюш. . ; 

За ініціативою гоАщJи апмяційнбго суоу віо обов'язків при-
сяжних звіАьняються: 

1) особи, підозрювані або обвинувачені у вчиненні злочину; 

2) особи, що не волоДіють мовою, .якою ведеться судочинство; 

3) німі, глухі, сліпі та інші особи, що .є інвалідами, за, відсутно
сті організаційних або технічних можливостей їх повноцінної 

участі в судовому засіданні. 

За усною або письмовою заявою громадянина головою суду мо-

жуть бути звіАьнені віо обов'язків присяжногт 

• особи віком від 60 до 65 років; 

• )Іdнки, .які мають дітей віком до трьох років; 

• особи, .які через свої релігійні переконання вважають для себе 
неможливим брати участь уздійс~енні правосудІУІі 

• особи, відвол.іканн.я .яких від виконання службових обов'язків 
може заподіяти істотну шкоду сусnільним і державним інте~ 

ресам (лікарі, вчителі, пілоти авіаліній та ін.); 

• інші (>соби, що мають поважні причини для неучасті в судово
му засіданні. 

Від виконання обов' .язків прис.яжноrо у конкретній справі го
ловуючий суддя повинен звільняти будь-кого, чия об'єктивність 
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викликає обrрунтовані сумніви внаслідок здійсненого на цю особу 
незаконного впливу, наявності в неї упередженої думки, знання нею 

обставин справи з непроцесуальних джерел, тенденційності складу 

колегії присяжних, нездатної винести об'єктивний вердикт, а також 
з інших причин [163, с. 559- 604}. 

Висновки до розділ. у 

1. Відродження в Україні суду присяжних обумовлене тенденція
ми розвитку демократичної, правової держави, які викликали 

. необхідність розвитку юрисдикції, що більш надійно забезпе
чує права і свободи людини в кримінальному процесіу порів
нянні зі звиЧайними формами судоЧИнства. 3 метою реально-

. го забезпечення конституційного Права особИ:, обвинуваченої 
в учиненні злочину, на розгляд їі справи судом присяжних не

обхідно, по-перше, поширити юрисдикцію суду присяжних на 

всщ територію України; по-друге, звузити предметну підсуд
ність справ суду присяжних, надавши йому право розглядати 

тільки ті Злочини, за які за законом передбачене покарання 
у вигляді довічного лозбавлення волі; по-третє, обов'язково 
ловідомити потерпілому про обраний обвинуваченим поря
док провадження у справі. 

2. Суд присяжних у межах проведеної в Україні судової реформи 
сприятиме вирішенню таких завдань: 

116 

а) формуванню в Україні самостійної судової влади, неза

лежної від законодавчої та виконавчої влади; 

б) гуманізації діяльності органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури та суду в дусі дотримання і по

важного ставлення до прав і свобод людини; 

в) використанню правоохоронними органами тільки за
конних методів боротьби зі злочинністю, викорінюван
ню в них корупції; 

г) Підвищенню професійноїкультури слідчих, прокурорів, 

адвокатів і суддів та підтриманню їх професійних нави

чок на рівні, що забезпечує якісну діяльність у змагаль

ному кримінальному процесі за участю присяжних. 



СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ПРОВЛЕ.МИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ф 

З. Суд присяжних виступає як процесуальний засіб правильно
го і справедливого вирішення кримінальної справи. Процесу

альна форма діяльності суду присяжних забезпечує більш по
слідовне дотримающ принципів кримінального судочинства, 

у тому числі змагальцос;;ті і рівноправності сторін,, презумп

ції. невинуватості, .законності, всебічності. повнотИ,.та об'єк
тивності, незалежност~ суддів, забезпечення обвинуваченому 
права на захист. 

4. Суд присяжних необхідно розглядати як інструмент 'розвитку 
в Україні змагальної проЦесуальної форми правосуддя і ново! 

правосвідомості в кримінальному судочинстві, а також як за

сіб усунення таких недолікіВ" у кримінально:опроцесуальній 
діяльності, як, по-перше, професійна деформація суддів при 
сприйнятті обставин справи; по-друге, ігнорування процедури 

розгляду кримінальної справи, осмисленість дотримання якої 

за наявності непрофесійних суддів стає не просто формаль

ною вимогою, а нагальною потребою. 3 його допомогою буде 
· знижено стуnінь впливу на прийняття рішення про винність 
особи професійного внутрішнього переконання суддів, що 

· формується. з обвинувальним ухилом; скоректовано суддівсь
ку позицію, залежну від кримінальної політики держави. Суд 

присяжних дасть можливіс.ть підвищити особисту відпові

.. дальність професійних суддів за рішення, що приймаються. 

5. Порівняльний аналіз законодавства зарубіжних r<:раїн дозво
ляє зробити висновок про те, що крім інституту вимог, які 
ставляться до присяжних, існує інститут виключення зі спи

сків осіб, котрі за законом можуть бути присяжними, але че

рез певні обставини не допускаються до здійсн.ення пра.цосуд.,
дя, а також інститут відсторонення цих осіб від відправлення 

правосуддя у конкретній справі. Тому .в Законі,У~раЩи «Про 

судоустрій» доцільно виділити самостійну главу« Участь при

сяжних у ,здійсненні прц'j3осуддя», в якій, поряд з іншими пи

таннями, необхідно передбачити умови, залких особи ВИJ5АЮ

чаються зі списків присяжних або звільнЯються від обов'язків 
присяжного. 
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РОЗДІЛ З 
.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ФОРМУВАННЯ СУДУ nРИСЯЖНИХ 

. . В УКРАЇНІ . . 

3.1 . Організаційно-правові проблеми 
складання списків присяжних 

Під організацією суду. прис!ІЖНUХ слід розуміти діяльніс'rь і 
процедури, відповідно до яких, по-перше, здійснюється відбір гро

мадян для виконання функцій присяжних; по-друге, перевіряється 

відповідність цих осіб вимогам, встановленим у законі щодо при

сяжних; по-трете, присяжні викликаються для відправлення право

суддя. Крім того, у це поняття включаються всі інші організаційно

правові аспекти, що виникають у період виконання ними своїх 

обов'язків (надання послуг і приміщення для присяжних, викори

стання часу nрисяжних, компенсація витрат присяжним, забезпе
чення безпеки присяжних). 

Присяжні відіграють важливуроль у системі правосуддя України. 

Ці громадяни привносять в суд життєвий досвід і ціннісні орієнтації 

суспільства в цілому. Функції присяжних.одночасно є почесними і 

повчальними. Для багатьох осіб ці функції часто є першим знайом

ством із системою правосуддя . .Через те існує потреба в розробленні 
науково-практичних методів роботи з присяжними, які враховува
ли б як питання, що цікавлять присяжних особисто, так. і вимоги, 

що ставляться законом до присяжного. ЕфеІ<тИйна організація суду 

присяжних дозволить знизити витрати, пов'яЗані з розглядом справ 

цим судом і значною мірою сприЯтиме при цьому підвищенню авто

ритету судової влади в суспільстві. 

У даному монографічному досліДженні пропонується розробити 
два типових документи, що можуть прийматися обласною і прирів

няною до неї радою з урахуванням територіальних, національних та 
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інших особливостей. Перший док}'мент ма€ назву «План орГанізації 
суду присяжних>>, другий- «Керівництво з організації суду присяж

них». У додатках А і Б містяться пропоновані типові структури ЦиХ 
документів. Нижче буде подано загальний опис і короткий огляд 
кожного 3 них. 

Організація суду присяжних повинна починатися з прqцесу 

відбору присяжних. Процес відбору nрисяжних містить у собі де
кілька етапів .. 

На першому етапі голова апеляційного суду відповідної області 
складає список на підставі. списків виборців. В Україні, на відміну 

від інших країн, немає необхідності використовувати які-небудь 

інші списки, наприклад, реєстрацію осіб, що одержали права водія, 
оскільки історично активність виборців завжди була високою і най

більш повними списками осіб, які проживають на відповідній тери
торії, є списки виборців. 

На другому етапі комісія з уповноважених представників суду, 
органів юстиції і відповідної ради, с~ад якої затверджується голо

вою В~рховної Ради Автономної Республіки Крим, головою обласної 
ради, Київським та Севастопольським міськими головами, формує 

список прися~их. 

На третьому етапі список присяжних затверджується рішен

ням відnовідної ради- Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласної ради, Київськоїі Севастопол~ської міських рад. · 

Списки присяжних апеляційних військових судів за поданням 
голів цих судів формуються з числа військовослужбовців, рекомен
довсіних зборами військових частин· та військових установ війсь
кових гарнізонів, розташованих на території, на яку поширЮється 

юрисдикція апеляційного військовоі'о суду. · 

Від кожноrо гарнізону до списку присяжних включаються від 15 
до 20 військовослужбовців, які відповідають вимогам ст; 69 Закону 
України «Про судоустрій». Сnисок прИсяжних апеляційного війсь
кового суду затверджується рішенням відповідної р~д»,-.на тер~торії 
якої розташовано гарнізон. 

., ---

Списки присяжних затверджуються не пізніше оДного місЯЦЯ з 

дня одержання подання голови суду і в той ~е строк н'адсилаrоться 
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до суду, а також публікуються в друкованих засобах масової інфор

мації відповідної місцевої ради. 

Списки присяжних затверджуються строком на чотири рqки і 

переглядаються кожні два роки (ст. 68 Закону України «Про судо
устрій»). 

Серед найбільш гострих пробАем, пов'язаних зі сКАаданням спи
сків присяжних, слід виділити: 

• складання списків присяжних і проблему обчисл'ення необ
хідної кількості присяжних; 

• формування найбільш оптимальної системи органів, що здій
снюють складання сnисків nрисяжних; 

• порядок складання списків прися)l(Них; 

• порядок подання і розгляду заяв громадян щодо виявлених у 
списках присяжних помилок; 

• визначення форми даних у списках присяжних. 

Цікавим для вдосконалення сучасної процедури складання 
списків присяжних є досвід Франції часів Наполеона. Французьке 

законодавство передбачало щорічне складання загальних і запас
них списків присяжних засідателів. Так, департаментський список 

містив від 400 до 600 присяжних (по одній особі на 500 жителів), 
а деПартамент Сени - 3000 осіб. Таким чином, закон встановлював 
точну кількість осіб, що підлягали внесеннЮ до списків, а не відда
вав вирішення цього питання на відкуп суддівському корпусу. 

Однак найбільШ прийнятною моделлю складання списків при

сяжних може бути модель, закладена в «Учреждении судебньІх уста
новлений Российской Империи». Російське законодавство ХІХ ст. 
передбачало складання як загальних, так і чергових (річних) спи

сків присяжних. Поряд з черговими списками присяЖних закон та
кож вимагав складання запасних спис!Qв. 

Згідно із «Учре,ждением» до загальних списків присяжних вно

силися особи, що відповідають вимогам, які ставляться до присяж

них. Щорічно на основі загальних ~писків присяжних складалися 

чергові с.писки. До чергового списку присяжних вносилися по мі-

120 



СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ф 

стах Москві і Санкт-Петербургу з їх повітами 1200 осіб, по пові
тах, у яких понад 100 тис. жителів,- 400 осіб, а по повітах, де менше 
100 тис. житеЛів,- 200 осіб. Одночасно зі складанням чергового спи
ску комісія складала особливий список запасних присяжних. До 

цього списку вносилися тільки·особи, що проживають в тих містах, 

в яких відкривалися засідання суду за участю присяжних. До списку 

запасних присяжних вносилися по містах Москві і Санкт-Петербур
гу 200, по інших містах - 60 осіб (ст. ст. 99 - 102 <<Учреждения» ). 

Такий же поділ списків присяжних було закладено і в Стату

ті кримінального судочинства Німецької імперії, згідно з яким по

винні були складатися загальні списки (nервинні сnиски і спИски 

рекомендаційні), річні списки і сесійні списки. Порядок складання 

цих списків докладно оnисав І. Я. Фойницький [З, с. 360 - 361}. 

У сучасних зарубіжних правових системах процедура форму
вання списків присяжних, аналогічна російській дореволюційній, 

діє в Австрії. Згідно із Законом про реєстр nрисяжних і шефенів, 

муніципальна комісія складає список на 4 роки. З нього районна 
комісія відбирає найбільш придат11их осіб і подає список цих осіб 
голові суду першої інстанції. Затверджений ним реєстр стає почат

ковим реєстром. На базі початкового реєстру комісія при Вищому 

Суді потім формує річний реєстр, що складається з головного і до

даткового списків (в останній включаються особи, які проживають 
у найближчих околицях суду). Шляхом жеребкування річний реєстр 

розбивається на реєстр присяжних (для кожної сесії) і два реєстри 

для шефенів (місячні) [49, с. 34). 

Перевага цієї моделі очевидна: по-перше, немає необхідності 
складати явно завищені за кількістю осіб річні списки присяжних. 

У разі недостатноеrі присяжни~ у річному списку можна nоповнити 
його із :Загального. По-друге, голові суду не потрібно займатися пла
нуванням кількості присяжних на наступний рік. 

Своєчас!Іе виявлення осіб, не здатних швидко й ефективно 

включитися в діяльність колегії присяжних, і виключення їх з числа 

кандидатів у nрисяжні з метою формування якісного складу коле

гії з числа соціально зрілих, морально добропорядних і розсуДлИ
вих осіб забезпечуються за допомогою спеціальних організаЦійних 
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заходів, насамперед ІІІАЯхом складання сnисків присяжних згідно 

з вимогами ст. ст. 66, 67, 69 і 70 Закону України «Про судоустрій)) 
і перевірки апаратом суду відповідності ВИІ\fОГам Закону кандидатів,. 

включених до списків. 

При складанні списків присяжних, створюваних окремо по кож

ному району або місту області, до якого включаються тільки грома
дяни, які постійно проживають у місці знаходження суду присяжних, 

кандидатури присяжних відбираються ІІІАЯХОМ випадкової вибірки 
зі списків виборців, складених до останніх виборів народних депу
татів України по районах або містах області. Слід зазначити, що до 
кандидатів у присяжНі ставляться набагато більш суворі вимоги, 

ніж до вИборців. До списків присяжних не включаються особи, не 
внесені до списків виборців на виборах, що передували складанню. 
списків присяжних, а також особи, які не досягли до моменту скла
дання списків присяжних віку зо років, особи, котрі мають не зняту 
або не погашену судимість, визнані судом недієздатними або обме-

- -.А' ' 

жено дієздатними. 

СоціаlJ.ьнuй конmроАЬSа оотримаЮІЯМЦ~ ВUМОZОО кaнi'Jui'Jamiв 
у присяжні повинен забезпечуватися такими орга}Jізаційними заходами: 

1) списки публікуються в місцевій пресі для відома населення; 

2) громадяни, представ:fІИки підприємств, установ і організацій 
мають право звертатися до комісії із заявами про незаконне 

включення або невключення конкретних осіб до списку або 
про виключення їх зі списку, про інші помиЛки у списку; 

З) комісія повинна розглядати заяви, що надійшли, і приймати 

рішення, які можуть буrи оскаржені в суді у порядку, встанов

леному цивільним процесуальцим законодавством; 

4) комісія зобов'язана регулярно перевіряти і за необхідності 
змінювати списки присяжних, виключаючи зі списків осіб, що 

втратили право бути присяжними, і включаючи тих, які були 

відібрані за поданням голови апеляційного суду додатково. 

Закон України «Про судоустрій)> зобов'язує громадян, посадових 
осіб державних органів, підприємств, устю-іов і організацій подавати 

комісії за їі запитом інформацію, необхідну для складання списків 
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присяжних. За умови неподання такої інформації, а також подання 

неправдивої інформації зазначені посадові особи і громадяни не
суть відповідальність, передбачену законодавством про адміністра

тивні правоПорушення. 

·Згідно із ст. 70 Закону зі сnиску nрисяжних виклЮЧаються за 
їх письмоЮ заявою особи, не спроможні швидко й ефективно вклю

читися в діяльність колегії присяжНих з розгляду складних кримі

нальних справ і вироблення якісного (правильного і справедливого) 
колективного рішеннЯ з rіитань про винність, а саме: особи, що н:е 
володіють мовою, якою ведеться судочинство в даній місцевості; 

німі,тлухі, сліпі та інші особи, які є інвалідами; особи, не спроможні 
через свої фізИчні або психічні вади, підтвердЖені медичними до
кументами, успішно виконувати обов'язки присяжного; особи, що 

досягли віку 65 років; священнослужителі; керівники і заступники 
керівників органів представницької та виконавчої влади; судді, про

курори, слідчі, адвокати, нотаріуси, а також особи, що належать до 
оперативного складу органів внутрішніх справ і державної безпеки 
та інших правоохоронних органів. 

Оскільки ці категорії осіб не спроможні швидко й ефективно 

включитися в діяльність колегії присяжних з об'єктивних причин, 

що обмежує їх здатністьякісно виконувати обов'язки присяжного, 

то, як уже зазначалося, в інтересах правосуддя їх взагалі не варто 

включати до списків присяжних. Навряд чи виправдано вирішу

вати питання про включення їх до списків залежно від того, чи 

захочуть вони звернутися з письмовою заявою про виключення 

їх із цих списків. 

Особливо це стосується осіб, що страждають на психічні вади, 

підтверджені медичними документами, оскільки такі вади можуть 

перешкодити їм критично оцінити свої можливості повноцінно 

реалізовувати права й обов'язки присяжного. Річ у тому;що будь
яка психічна вада так чи інакше пов'язана з певними. аномаліями 

в тих сферах психіки, що утворюють інтелектуальний, емоЦійний, 

вольовий і моральний потенціал особистості, і тим самим обмежує 

суб' єкта, який має таку ваду, у здатності бути особИстіСтю, що на
дійно виконує таку важливу соціальну роль, як присяжний. 
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У кожному апеляційному суді має бути план організації колегії 

присяжних, в якому описується порядок відбору присяжних. У пла~ 

ні має міститися посилання на відповідний законодавчий акт, що є 

правон'им джерелом, яким керується суд при відборі присяжних. 
Крім того, у плані зазначається, хто з апарату суду зобов'язаний 

здійснювати процедуру випадкового відбору присяжних, а тако,ж 
містяться: рекомендації щодо порядку здійснення цієї процедури; 

джерела висування кандидатур, які .включаються до списків при~ 

сяжних; порядок складання і ведення списків присяжних; порядок 

перевірки відповідності кандидатів у присяжні вимогам закону; по~ 

рядок вwику і призначення присяжних для здійснення їх функцій, 
а також інші адміністративні аспекти діяльності присяжних. 

Суди можуть звертатися до цього плану в процесі розробки пл а~ 

нів організації суду присяжних в апеляційних судах. 

Короткий загальний зміст плану наведено нижче. 

Складання списків присяжних 

1. Відповідальність за складання списків 

Згідно зі ст. 67 Закону України «Про судоустрій» відповідаль~ 
ність за складання списків присяжних несуть комісії, що діють на 

території, на яку поширІQється юрисдикція відповідного суду. Спи~ 

ски оновлюються один раз на два роки. Чисельність кандидатів по 

кожному зі списків визначається головою відповідного апеляційного 

суду і представляється головою відповідної ради з огляду на зразкову 

кількість присяжних, які, за оцінкою суду, будуть потрібні для роботи 
в процесах у кримінальних справах за участю присяжних протягом 

наступного року. Після цього голова відповідної ради встановлює і 

повідомляє головам міських і районних рад про чисельність тих кан~ 

дидатів, яких кожний з них має представити йому з метою складання 

представницького централізованого списку присяжних. 

При складанні списків необхідно, щоб у них було пропорційно 
представлене населення кожної адміністративно-територіальної 

одиниці (району, міста тощо), що знаходиться на території, на яку 
поширюється юрисдикція відповідного суду. 
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2. Ск.Аадання списків 

Кандидатури присяжних, що включаються до списку, відбира
ютьсЯ методом випадкової вибірки зі списків виборців по кожній 
адміністративно-територіальній. одиниці. Після складання списку з 

нього виключаються особи, які не відповідають вимогам ст. ст. 68 і 
69 Закону України «Про судоустрій». Список присяжних зю·верджу
ється рішенням обласної та прирівняної до неї ради на сесії. 

Потім списки необхідно опублікувати в місцевій пресі з м.етою 
ознайомлення з ними громадськості, а також для того, щоб надати 

можливість у разі потреби оскаржити неточності, допущені в спи
сках присяжних. Комісія в п'ятиденний строк повинна розглянути 

заяву, що надійшла, і прийняти за нею рішення, причому відмова. в 

задоволенні .вимог може бути оскаржена у суді. 

3. Запасний список 

Крім загального списку, на нашу думку, слід складати запасний 

список присяжних. Порядок відбору кандидатів для включення до 
запасного списку і ознайомлення з ним громадськості аналогічний 

порядку, який діяв відносно загального списку, з тим лише застере

женням, що кандидати, які включаються до списку, повинні постій

но проживати в обласному центрі або в іншому постійному місці 

знаходження апеляційного суду. 

4. Передача списків до суду 

Після завершення зазнаЧених процедур комісія представляє 
суду остаточний загальний і запасний списки присяжних. 

Списки присяжних згідно з ч. 6 ст. 68 ЗаконуУкраїни «Про судо
устрій~~ затверджуються на строк .чотири роки і переглядаються 

кожні два роки~ Для реалізації цих ЗаконqАавчих вимог необхідно 
розпорядженням Президента України затвердити «Рекомендації 

про порядок складання списків прИсяжних». Судова адміністрація 
повинна їх видати і надіслати головам обласних рад і головам апеля

ційних судів, тобто тим, хто безпосередньо відповідає за складання 

списків присяжних. Правила складання списків присяжних, вста

новлені в «Рекомендаціях», в основному мають спиратися на норми 

закону, конкретизувати й доповнювати його. , 
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Крім якомога більш широких і доцільних- умов для вибору в 
присяжні важливо також, щоб, 3 одного боку, складання спИсків 
3ДіЙсн:Ювалоея належнИм чиНом, тобто щоб: до їх скЛаду вклЮчали
ся особи, : дійсІю. 3да'І'ні ~и:КонуватИ функ:Ціі. йрrісЯжного, а' 3 ініnо
го .·~· щЬб усі спі:юмоЖні'неслИ ЦЮ повИНН:k'І'ь і не ухиляЛИся вІД неі. 
Зна~ною міроіо правИлі'>не· 3дійскення Цьd:Го3алежить від· установи, 
якій доручаєтьСя складанЮІ _спИ:скіn. Вона !.tає складатисЯ :Насампе
ред 3 осіб, які' ЗнаЮть міСцеве ІІаtеленіІЯ' [164, с. 94]. ВизнаЧення і 
створення· найбільіІі. оnтималь:н·ьІ сйс'І'еми органів, що здійснюЮть 
форМуванНЯ спИсків прйсяжН:их~~ 'це проблема, на яку хотілося б 
звернути біль:tlіу увагу.· · 

Ще І; .Я. ФойниЦьк'и:Й писав, іцо rіри складанні списків nрисяж
ниХ моЖЛИВа небезnека д'оtягання цілей~ Які не маЮть нічого спіЛЬ
ного з правосуддям, nіД виДсім служінНЯ йому; саме томУ надзвичай
ну важливість набуває питання про органи, яким воно доручається. 
Ці органи можуть бути предетаnлені аМІіlfістрацією, ~ісцевим са
моврядуванням і судом~ .Жоден з названщ органів. не можевзяти 

складання загальних і ч~ргових списків, на себ~. Ця місія настільки 
важлива; як і належt~е J}~іщення вищих кримінальних суд~ищ, 

вимагає спільної участі всіх їх, узгодженого служіння спільнійметі 

[3, с. 356' 357]. 

Сучасний український законодавець пішов' саме таким шляхом. 
Згідно зі ст. 68 Закону України «Про судоустрій~> список присяжних 
ЗЗ:ПОдацням гqлови апе"';Яді:V(нщо суду формується,на підставі спис
ків виборців J<рмісією, скла.д якої ЗаТверджується віДповідно Голо
вою ВерховноІ Рад~ Автоном~ої РесnублікИ'і<рИм, rо~о~ою обласної 
раАи, ГоловамИ К~вської і Севастопольськоt міських рад. До складу 
коміСії. повИнні вхоДи-rи уhо~новаЖені щ)едсп\вникй суду, оргщів 
юстиЦіїі відповідно! ради. 'До' сП:иеkів присЯжнИх вклЮчаються гро
мадЯни, лкі пості~о прожив~юfь на тер.ИТоріївідповід!н>ї б6Ласті' 
і відnовідають вимоrа,м ~·. 69 ц6оr6 Закону. Список ПрисЙжн:ИХ 3а'-.. 

,· . ' ' ·'· : • • . ~-. • .,. •.. с •• / ; " ; ' ' -, • 

тверджується р1шенняl\1 ВІдповІдно І ра~и . 

.. . У.краЩсь.ІЩЙ. закр_f!: у. цій; ч~ст~і,,багато.в, чому _СП_{!~Яв, поло
)І(ещоІ «Учреждения судерньrх установлений Росс;~ской Империи» 

і французько~о Закону lSf)З J?· «Про с~вореЩщ' СУА. У ~рисяжних». 
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Обидва ці акти лакладали на спеціально створювані комісії (в Ро
сії ,__ це комісії, створювані земськими повітовимИ зборамИ:j уФран
ції - комісії, що діють під керівництвом nрефекта або йоl'о помічни

ків) обов'язок зі складання загальних і річних списків присяжних. 

Країни загальної системи права, на відміну від континен.таль

ної, практично не знають такої процедури, як складання спеціаль

ними комісіями загальних, чергових і запасних списків присяжних. 

За словами Р. Локвуда, гЛави lТ-го адміністратиВного округу пrrату 
Флорида, списки присяжних засідателів як такі не складаються. Дані 

зі списків виборців про громадян, що проживають у підвідомчому 

йому окрузі і відповідають вимогам, котрі ставляться до присяжних 

засідателів, заносяться в комп'ютер, який на основіспеціальної про

грами добору присяжних друкує для розсилання анкети (форми) 
мткливим кандидатам у присяжні. За діями комп'ютера стежать 

секретарі суду або самі судді. За результатами анкетування канди

дати в присяжні запрошуються в суд [165, с. 25]. Аналогічну систему 
виклику кандидатів у nрисяжні до суду закладено і в англійському 

законодавстві про присяжних. 

Ще одна пр.облема- визначення ло рядку складання списків при

сяжних. Списки присяжних формуються шляхом випадкової вибір
ки на· основі списків виборців останніх виборів, У «РеІ<ОМе[Jдаціях>> 

слід запропонувати проводити випадкову вибірку або арифметич
но (наприклад, заносити в присяжні кожного 50-го або 70-го), або з 

використан}Іям комп'ютерної програми. Причому для nроведення 

випадкової вибірки присяжних з використанням комп'ютера можна 

використовувати комп'ютерні програми, засновані на різних мате

мати•ших метОДQХ. Оптимальними, на наш погляд, є комn'ютерні 

програми добору присяжних, що розроблені С. І. Добровольською і 
використовуються в Російській Федерації [8, с. 72- 84]. Зараз Украї
ні важко відмовитися від традиційної моделі складання списків при

сяжних. Однак надалі, при масовому оснащенні судів комп'ютерною 

технікою, до цієї ідеї буде доцільно повернутися. 

Поставлена проблема є дуже життєвою. Наприклад, у США «від

сутність однаковосrі в способах добору осіб, які можуть виконув'а'і'и 
обов'язки присяжних, призводить до того, що деякі громадян:И;ВИ-
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кликшються для виконання функцій прися>КНих регулярно, кожні 
2 -З роки, а іноді й частіше, інші громадяни взагалі ніколи» [39, с.159]. 

Як уже зазначалося вище, функції комісії з первинного складан
ня списків можуть бути занесені в комп'ютер. Однак діяльність ко

місії виявляється необхідною при розгляді заяв громадян з приво
ду помилок щодо включення до списків присяжних. Згідно зі ст. 70 
Закону України «Про судоустрій» після того, як до списків занесено 

необхідне число громадян, які відповідають вимогам, котрі став

ляться до присяжних, має бути вирішене питання про осіб, що ма
ють право на виключення зі списків присяжних за їх заявою. З цією 

метою про складання загальних списків присяжних комісія повідом

ляє населення і протягом двох тижнів після цього допускає всіх ба

жаючих до ознайомлення з ними і розглядає заяви, що надходять. 

Заяви громадян про включення (або невключення) до спиСІ<ів при
сяжних повинні розглядатися та або задовольнятися, або відхиля

тися в місячний строк. 

За Законом Франції 1853 р. «Про створення суду присяжних» 
комісія префекта або заступника префекта, що займалася складан

ням списків присяжних засідателів, протягом 15 днів з дня завер
шення складання списків повинна була виключити з них усіх тих, 
хто не відповідав вимогам, що ставляться до присяжних, і включи

ти тих, хто був незаконно виключений зі списків. Російське доре
волюційне законодавство також приділяло значну увагу роботі зі 
списками присяжних. Так, згідно зі ст. 92 «Учреждения» протягом 
місяця з часу допущення до ознайомлення із загальним списком 

присяжних кожний мав право заявити про неправильне внесення 

(або невнесення) кого-небудь до списку з наданням доказів щодо 
цього. Визнавши зазначені обставини обrрунтованими, комісія ви
правляла список, а про відхилені заяви робилася позначка в само

му списку. 

Уточнені загальні списІ<И присяжних повинні складатися за та

кою формою: 1) номери по порядку; 2) прізвище, ім'я та по батьІ<ові; 
З) дата народження; 4) місце проживання; 5) місце роботи і рід за
нять; б) відомості про стан здоров'я; 7) участь у судовому засіданні. 

При цьому графи 1 - 4 заповнюються комісією відразу при СІ<ла
данні списків, а наступні - судом у міру збирання інформації. Бажа~ 
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но передбачити одну- дві вільні графи для внесення інших відомос

тей, в яких виникає потреба. 

Необхідно також передбачити у формі дві вільні графи для вне

сення інших відомостей (наприклад, відносно інвалідів, священиків, 

юристів, тобто всіх тих категорій громадян, які мають право брати 

самовідвід, який обов'язково задовольняється). Повна відсутність 

відомостей по цих двох графах до суду може зробити роботу колегії 

присяжних фактично неможливою [163, с. 674- 675]. 

Відразу ж виникають дві проблеми: проблема часу заповнення 

всіх граф форми, а також проблема браку інформації про майбут

нього присяжного, що заноситься у форму. 

Більш продуманою щодо цього видається американська система. 

Форма-анкета, що розсилається потенційним присяжним і містить 

умови для виконання обов'язків присяжного, крім уже перелічено

го, вимагає вказати расу, освіту, тривалість постійного проживання 

на території даного судового округу, а також чи повинен кандидат 

бути виклю'іений з 'іИСла присяжних або звільнений від виконання 
обов'язків присяжного (розд. 28 § 1869 п. 4 Зводу законів США). Най
важливішим тут видається той факт, що всі відомості про кандидата в 

присяжні відомі задовго до судового засідання, а відтак практично ви

ключається можливість накладок при формуванні журі присяжних. 

Слід зазначити, що в Російській Федерації в рекомендаціях і по

сібниках для суддів, які працюють у суді присяжних, пропонується 

розсилати присяжним подібні анкети [166, с. 12 - 13]. Однак такі 
рекомендації не мають сили закону. Здається, що немаловажним 

кроком на цьому шляху може стати розробка форми, за якою скла

дається список присяжних, і вже принаймні їі повне оформлення на 

стадії складання списків присяжних. 

Одночасно зі складанням загальних по районах, містах, облас

тях списків присяжних комісія повинна складати запасний (по об

ласному центру) список присяжних, до якого включаються тільки 

громадяни, що постійно проживають в обласному центрі або іншо

му постійному місцезнаходженні відповідного суду. До запасного 

списку присяжних включається не більше однієї чверті від кількості 
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всіх присяжних по області в· цілому, що включаються до загальних: 

списків присяжних:. При складанні запасного спискуприсяжних за~ 

стосовуються ті самі правила, що й при складанні загальних списків 

присяжних (ст. ст. 69, 70 Закону України «Про судоустрій»). 

Аналізуючи процедуру складання списків присяжн:их, необхід~ 

но пам'ятати, що проведений аналіз - багато в чому теоретичний. 
Остаточний :висновок про позитивні риси і недоліки існуючої си~ 

стеми формування загальних і запасних списків присяжних мож~ 

ливо зробити тільки за результатами багаторічної практичної ді

яльності. Але деякі рекомендації можна дати вже зараз: по~перше, 

видається за доцільне увести модель складання загальних і річних 

списків присяжних; по~друге, наділити комісії повноваженнями як 

щодо складання сnисків присяжних; так і щодо вирішення питань 

неnравильного вкЛючення (виключення) осіб зі списків присяжних; 
по~треmє, розширити перелік відомостей, що заносяться у форму, 

за якою вносяться дані до сnисків присяжних:. 

Хочеться думати, що в сучасній Україні складеться інша прак

тиКа, ніж та, яка існувала в Російській імnерії rцодо діяльності nоді б~ 
них комісій. За твердженням О. Ф. Коні, «у першіn'ятнадцять років 

існування суду присяжних установлені законом тимчасові комісії 

діяли настільки недбало, що до загальних списків присяжних:, усупе

реч точній вказівці закону, заносилися божевільні, nомерлі, сліпі та 

глухі, ті,. хто перебуває під судом, не знає російської мови, старші 

70~річного віку і т. ін. І одночасно в багатьох місцевостях зовсім не 
заносилися до· списків представники помісиого елемента і купець

кого стану. А чиновники, внесені до цих списків, потім, потрапивши 

в списки чергові, до початку судових засідань мали пасвід чення на~ 

чальства про фіктивні, по .суті, відрядження або термінові особливі 

доручення. Навіть по Петербургу ті списки складалися з більшою 

увагою, ніж у провінції; протягом року, з 1878 по 1879, довелося ви~ 
ключити зі списків, надісланих: до петербурзького окружного суду, 

5 інQземЦів, 12 чоловік старше 70 років, таких, що не проживають у 
ПетербурЗі,- 106, тих, що померли за кілька років перед занесенням 
до списків,- 23, визнаних божевільними- З, таких, що не знають ро~ 

сійської мови - 5, сліпих - 2, глухих - 8, тих, що не мають права бути 
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присяжнИми засідателями,- 18 і тих, що виконали в попередньому 
році свій обов'язок,- 5. У провінції в більшості випадків становиЩе 
було ще гiprne» [63, с.17]. -' 

З.2. Методика відбору присяжних 
для розгляду конкретної справи 

За справедливим зауваженням М. В. Духовського, «правиль
ний суд можливий лише при такому сКладі, в якому осіб, що беруть 
участь у справі, визнано за суддів неупереджених» {46, с. 96]. 

У свою чергу, можливість формування незалежної і неупередЖе
ної колегії присяжних багато в чому залежить від закріпленого в за
коні механізму відбору присяжних. 

Правила відбору присяжних у суді мають бути закріплені в кри
мінально-процесуальному законодавстві. При визначенні порядку 

відбору присяжних і формуванні колеrії присяжних у суді слід 
вирішити такі проблеми: 

1) розробити процедуру складання списку присяжних, що під
лягають виклику до суду; 

2) визначити час ознайомлення підсудного зі списками осіб, що 
викликаються до суду; 

З) встановити межі і ступінь поінформованості пр:исяжиоrо про 
сутність справи, що розглядається; 

4) передбачити процедуру звільнення осіб від виконання обов'яз
ків присяжних за законом; 

5) вщшачити кількість наданих сторонам певмотивованих від
водів і розв'язати питанняпро нерівніст-ь обвинувачення і за,

хисту щодо кількості осіб, котрі ~ідводяться. 

Вирішення зазначених проблем має бути продуманим і опти

мальним. При цьому не слід нехтувати успішно діючими, перевіре

ними десятиліттями нормами західного і російського дореволюцій

ного та сучасного законодавства. 

Мета процесу відбору присяжних полягає в досягненні випад
кового характеру вибору кандИдатів у присяжні, що означає рівну 
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ймовірність вибору кожного з громадян, що відповідають певним 

вимогам закону. Отже, у застосовуваній системі відбору кандида

тів повинні бути використані або ручні, або автоматизовані методи 
вибірки кандидатів за випадковим принципом. Система має бути 
побудована таким чином, щоб можна було чітко й обфунтовано 

спростувати будь-які обвинувачення в необ'єrсrивному або упере
дженому підході до процесу відбору. 

Завданнями nроцесу відбору присяжних для розrляду кон
кретної кримінальної справи е: 

а) максимальне зрівнювання можливості участі у виконанні 

обов'язків присяжних усіма громадянами області, включени

ми до списків присяжних; 

б) виключення можливості відбору осіб, які не відповідають ви

могам, що ставляться до присяжних; 

в) забезпечення такого процесу відбору присяжних, який би 

дозволив у встановленому порядку і на справедливій основі 

звільняти від виконання обов' язків присяжних осіб, що мають 

на те поважні причини; 

г) опублікування списків присяжних і надання можливості 
оскарження незаконного включення чи невключення кон

кретних осіб до списку або виключення зі списку чи виправ
лення інших помилок у списках. 

Перевірка відповідності потенційних присяжних вимогам, що 

до них ставляться законом, і виклик їх до суду здійснюються апа

ратом суду. В установлені проміжки часу секретар суду методом ви

падкової вибірки відбирає із загального списку таку кількість кан

дидатів, яка необхідна для задоволення потреб суду в присяжних. 
У кожній групі присяжнИх, що відбираються зазначеним способом 

для виклику до суду, число кандидатур, що представляють конкрет

ну адміністративно-територіальну одиницю (область, місто? район), 
має бути пропорційне їх чисельному представництву в тому списку, 
з якого вони відбираються, будь то загальний чи запасний список. 
Таким чином, список відібраних кандидатів відображатиме пропор

ційне співвідношення для кожної адміністративно-територіальної 

одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду. 
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Особливо гострою може стати проблема, що стосується про

цедури і строків складання списку присяжних, які підлягають ви

клику до суду. В день, призначений для відкриття судового засідан

ня, апарат суду відбирає з присяжних, що з'явилися в суд, шляхом 
випадкової вибірки визначену постановою судді кількість осіб. 
При розсиланні повідомлень майбутнім присяжним у кількості 

біЛьшій, ніж вимагає постанова судді, у день судового засідання 
суд елементарно може не дорахуватися тієї кількості кандидатів 

у присяжні, яку було визначено, оскільки люди можуть захворіти, 

виїхати у відрядження, виїхати в іншу країну і т. ін. У разі ж, якщо в 

суд з'явилася менша кількість осіб, ніж зазначено в постанові суд
ді, відкриття судового засідання має бути відкладено. У Російській 

імперії процедура повторювалася знову доти, поки в суді не було 

необхідної кількості присяжних. Аналіз механізму відбору при-, 
сяжних засідателів за сучасним законодавством Російської Феде

рації дозволяє зробити такий висновок: для забезпечення кожного 

судового процесу апарат суду запрошує не менше ЗО - 40 присяж
них [168, с. 7- 21]. 

Складання списків присяжних в Англії, їх добір, виклик і від

від проводяться спеціальними чиновниками (electoral registration 
officer), яких призначає лорд-канцлер. Викликаний до суду при
сяжний може одержати звільнення від участі в суді, якщо доведе, 

що виконував ці обов'язки протягом двох попередніх років. 

Решта в списку присяжних відбИраються шляхом жеребкування 
у відкритому судовому засіданні. Загалом до складу присяжних Суду 

корони і суду графств входить 12 осіб, однак цього правила зараз 
вже не дотримуються, про що зазначалося у попередніх розділах. 

У суді графств, як правило, засідають вісім присяжних, причому 
для прийняття рішення досить семи голосів. У будь-якій цивільній 

справі ці правила можуть бути пом'якшені за згодою сторін. Відбір 
присяжних здійснюється судовим служб<'шцем за методом випадко

вого добору з виборчих списків. 

На практиці згідно зі складеним списком певнакількість осіб за

прошується в призначений день до судового клерка. ПісЛя відбору 

їх уже як присяжних вносять до списку, що подається судді. 
' І. .'' 
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В Англії та Валії представники обвинувачення і захисту можуть 

відвести деяких кандидатів у присяжні зі списку кандидатів, але вка~ 

завши при цьому причину. В Шотландії, крім того, представники об~ 
винуначення і захисту мають право відвести до трьох кандидатів у 

присяжні, не вказуючи прич1!JН, У Північній Ірландії обвинувачений 
може відвести без зазначення причин до 12 кандидатів у присяжні. 

Інша проблема- гласність проведеного жеребкування. Випадкову 
вибір ку з тих, хто з' явився до ·суду присяжних, в Україні має здійсню~· 

ва'rй апарат суду. Закон не вимагає гласності проведеної процедури. 

У. дореволюційній Росії жеребкування присяжних мало гласний ха

рактер і закон розглядав тласність проведеної процедури як необхід
ну гарантію прав підсудного [3, с. 378 - 379]. Сучасний українсr,кий 
процесуалr,ний .закон тіАr,ки.б виграв від уведення правила глас

ності oAR первинного жеребкування присяжних у суоі. 
Відповідно· до ст. 550 Статуту кримінального судочинства Ро

сійської імперії список осіб, що підлягають вИклику до суду для ви
конання· обов'язків присяжних засідателів, складався шляхом же

ребкування ГОЛОВОЮ суду разом із судДЯМИ за ТрИ ТИЖНі ДО ПОЧаТку 
судових засідань. У Німецькій імперіїсписок складався за два тиж

ні, а у Франції·- за 10 днів. У будь~ якому разі у суду зал.І'Ішався ,час, 
щоб вирірІити «усі сумнівні випадки. що зустрінуться в підготовч.их 

діях» [8, с. 65]. Таким чином, якщо з'ясується, що хтось із внесених 
до списку раптово помер, або сильно захворів, або ж перебуває в 
тривалому відрядженні, то суд м:іг ужити заходів щодо його заміни, 

що практично неможливо зробити, якщо цей факт з'ясується в день 

відкриття судового Зf!сідання. 

Важливою є такQжлроблема часу вручення підсудному СПИСІ\У 
відібранщ за посТ;ановою·судді присяжних. Видається за доцільне 

ДОПОЩІИТИ українСЬКИЙ ЗаКОН НОрМОЮ, ВідпОВіДНО ДО ЯКОЇ Не піз
Ніше ніж за день оо відкриття судового засідання підсудному 
вручаютr, список осіб, яких викликали of! суду як кандиоаrпів у 
присяжні. Така норма стала б істотноюгарантією прав підсудного, 
що дозволило б йому докладно обміркувати кандидатури майбутніх 
присяжних, обговорити їх зі своїм захисником і заздалеГідь вИзна~ 
читися в їх виборі, а не здійснювати це спонтаНно, у ході судового 1 
засідання, як це практикується в сучасному російському процесі. J 

·,~ 

і 
,1 
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Таким чином, уявляється більш доцільним: по-перше, проводи

ти відбір викликаних присяжних не в день відкриття судового за
сідання, а за тиждень до його відкриття; по-друге, проводити такий 

відбір гласно, за участю підсудного і його захисника, щоб існувала 
реальна гарантія того, що ці присяжні були відібрані і внесені до 

списку в установленому порядку; по-третє, вручати підсудному 

список відібраних присяжних не пізніше ніж за день до відкриття 

судового. засідання. 

Процедура добору присяжних у суді має вирішальне значення 

для формування неупередженої, об'єктивної колегії присяжних, що 

відповідає усім вимогам закону. 

Необхідною умовою об'єктивності присяжних е відсутність по·~ 
інформованості останніх про обставини справи. Суддя повинен з'я

сувати в присяжних ступінь ЇХ інформованостіпро обставини спра~ 

ви, розгляд якої має відбутися в суді. Якщо ж хтось із кандидатів 

у присяжні виявить свою поінформованість про обставини справи 

або про це стане відомо з в.ідомостей, наданих іншими особами, то 
суддя повинен вирішити питання про звільнення присяжноrо від 

участі у розгляді справи. 

Обгрунтовуючи необхідність цих дій, С. В. Баботов і Н. Ф. Чи
стяков відзначають: «Присяжним забороняється до суду знайоми

тися зі справою. У такій забороні закладено глибокий смисл. Річ у 

тому, що присяжний, ознайомившись зі справою до її розгляду в 

суді, формує у своїй підсвідомості певну думку про винність або 

невинність підсудного, отже, він не може бути цілком об'єктивним 

і безстороннім» [29, с. 28]. Дійсно, якщо кандидат у присяжні чи~ 
тав газетні статті кримінальної хроніки, що майже завжди мають 

сильне емоційне забарвлення і найчастіше містять оцінку поведінки 

жертви або підсудного, дивився телевізійну передачу, в якій давал~ 
оцінку тому, що сталося, то такому кандидату, якщо він стане при~ 

сяжним, буде важко відмовитися від того сприйняття справи, яке в 
нього в:же. склалося завдяки попередньо отриманій інформації. Од~ 

нак прJ1 цьому необхідно диференційовано підходити до кандидатів 

у присяжні. ,«У деяких сю:уаціях,- пише В. Воскресенський,- дуже 

складно знайти присяжНих, котрі нічого не знають про обставини 
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справи, що розглядається: .. Припустимо, присяжний заявляє, що 
прочИтав про даний злочин у газе1'і. "У цьому випадку можливо по

ставити йому, наnриклад, такі запитання: «Що кою<ретно Ви про

читали про сnраву в газеті? Наскільки довіряєте повідомленням 

такого роду в засобах масової інформації, зокрема, у цій газеті?» 

і т. ін:; -щоб на підставі відповідей зробити висновок про упередже
ність засідателя» [113, с; 19]. 

Подібні питання можуть виходити не тільки nід судді, а й від об
винувача і захисника. Однак остаточне рішення залишається за суд

дею: якщо останній побачить уnередженість кандидата в присяжні, 
та особа підлягає безперечному виІ<АЮченню з числа присяжних, 

якщо ж ні, то на цій стадіїдобору особа зб~ріrає за собою статус 
присяжного, Згодом, щоправда, її може бути звільнено від виконан
ня обов'язків присяжного в порядку немотивованого відводу обви

нуваченням або захистом. 

Цікавим є також досвід США, де склалася судова практика, згідно 

з якою якщо обидві сторони залnллють про відвід кандидата {{через 

уnередженість», суд,!VІ, як правило, задовольняє його [39, с.161- 163]. 
В Англії обвинувачення має право просити суддю не включати кого:.. 

небудь тимчасово :в колегію присяжних, посилаючись на його мож

ливу необ'єктивність, що за процедурою, яка існує ванrлійському 

суді присяжних, рівнозначна його відводу [l8, с. 185]. 

Після того, як це питання вирішено, головуючий повинен уста

новити наявність передбачених законом причин для звільнення 

кого-небудь із присяжних від участі в розгляді справи. Громадяни, 

які з' явилися, мають право вказати на поважні причини, що пере

шкоджають їм виконувати ·обов'язки присяжних, а також заявити 
самовідвід. Кожному з присяжних, що з'явилися; прокурором, а та

кож. потерпілим, цивільним позивачем, цивільним .відповідачем та 

їх предста:вниками, підсудним і його захисником може бути заяв

лено відвід на підставах, передбачених ст. ст. 54 і 55 КПК України. 
Сл1д сказати, що в цій Частині український законодавець повинен 
запозичити як російський дореволЮційний досвід, так і ·досвід за~ 

рубіжних країн. За Статутом кримінального судочинства Російськ()ї 

імПерії відсторонявся судом від аа: сіданНЯ присяжний, що мав· за:.. 
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канні причини до звільнення, як-от: якщо він, його дружина або ро. 

дичі по nрямій лінії беруть участь у cnpa~i; яt<що він був судовим 

слідчим, npot<ypopoм; свідком, потерпілим; ящо він є опікуном або 

має nозов' з однією 3 осіб, Що бере участь у справі (ст. ст~ 600, 647}. 
Кримінально~процесуальний кодекс Франції (ст. 399) передбачав та
кож звільнення від обов' язків присяжного за наявності Щодо цього 
законних пілстав. Параграф 279 Статутукримінального судачинства 
Німецької імперії зобов'язував суд з'ясувати, хто не може бути при

сяжним і хто заявив самовідвід. Суддя приймає рішення. иро відвід, 

що оформляється у вигляді постанови. Ця постанова оскарженню 
не підлягає. 

Цікавими щодо цієї проблемИ 'е судЖення Европейського суду 
з прав людини. Оцінюючи неупередженість національного суду, що 

розглядає конкретну справу, Європейський суд, з одного. боІ<у, вва

жає за необхідне перевірити суб'єктивну безсторонн:ість суду' щодо 
наявності або відсутності в членів суду особистих упереджень чи 
симпатій до особи обвинуваченого або однієї зі сторін у цивільному 
процесі, а з іншого - він вважає обов'язковим перевірити безсто

ронність об'єктивну: дії суду і-І<ожного із суддів, що входять до ньо
го, не повинні викликати будь-яких обtрунтованих сумнівів щодр їх 
неупередженості [169, <;. 217- 220}. · 

Що ж стосується першого елемента такого Підходу, то існує пре

зумпція особистої неупередженості членів суду дотJІ[, доки не до

ведено проrилежне. Як показує прЩ<тика Европейсь!(оrо суду, спро

стувати дю презумпцію досить складно. Однак Європейський; суд 

вважає, що якщо є серйозні підстави, то націоцальний суд ;юt}ов'яза
ний перевіряти, чи є. склад суду, який розглядає конкретну справу, 

«безстороннім судому розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції». 

У зв'язку з цим цікавими, на наш погляд, є два рішення Евреі

пейськоrо суду: у справі «Ремлі проти Франції>>,(судове рішення від 

23 квітня 1996 р.) і у справі « Сандер проти Сполученого Королів
ства>> (судове рішення від 9 травня 2000 р;). У цих справах присяжні, 
що входили до складу.суду, дозволяли собі расистські висловлю ван;. 

ня. на' адресу обвинувачених .. Так, у справі· «Ремлі л роти Франції» 
перед початком слухання в національному суді справи ва обвИну-
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ваченням двщ осіб алжJ'Ірського походження один ів 'ІL\енів журі 
єуду .а сизів вробив. заяву про те, що за своїми перех<онаннями. він 

расист. Головуючий у справі, якому про це» фаl(т повідомила сто

рона з'аХисту, відхилив прохання на формальній· підставі)· оскільки 

суд-не маж~ «долучати до справи факти;що;мал:и мі<::цепоза залом 

суду».· Заявниtе не міr дати відвід члену суДу, що, допустив таке ви

словлювання, •й оскаржити рішення національJЮІ'О .суду, оскільки 

це забороняє національне законодавство. Оцінивn'Іи обставини цієї 
справи, €вропейський.аудвивнав дії національного суду vакими, що 

nорушують п.1 ст. 6 Ко:н:fІенції, враховуючи важливість довіри, яку 
в демократичному суспільстві зобов'язані вселяти суди особам, що 

стали перед нtши [170, с. 15)6-:- 206]. 

',. Аналоrічt~у nозицію зайняв Європейський суд у справі «Саун

дерс nро1':и Сnолученого КороліВ'ства», за якою .до початку слухан~ 

ня справи :в суді присяжних за обвинуваченням у вчиненні злочину 

особи· неrзnропейськоrо походження декілька присяжних допусти

ли висловлювання расистськоrо вмісту. Суддя, головуючий у спра

ві, nрийНЯв ріІІІенІІЯ не розпускати журі присяжних, осt<ільки весь 
склад журі запевнив, що розгляне справу безсторонньd. Европей ... 
ський ·суд визнав, що ситуація, яка склалася у справі, дає підС'rави 

сумніватися в неупередженості суду присяжнИХ і, отже, в порушенні 

п.•l ст. б Конвенції [170, с .. ЗО9 .." 338}. 

Об'єктивнИй кри'rерій безстороніюсті полягає в тому, щоб ви; 
значити, чи є реа.Nьніфакіи, незалежно від•особистоіповедінкисуд
ді, що ставлять під •сумнів неупередженість суду. У демоі<ратично

му суспільстві суди ·зобов'Язані всеЛяти· довіру учасникам·процесу 
й' ·особливо обвинуВа..fеному. ·СудДя, щодо якого є «підстави неда~ 

статньої неупереАженьсті>), повинен з'аЯвИ'І'и самовідвід. Загальною 
формулою об~ективної безсторонності є з' ясування того, чи можуть 

побоюванНя зацікавленої особи, що ставить під сумнів неупередже-:

ністн'суду, вважатися об'єктивно обrрунтqваними (судове рішення 

від 24 травня 1989 Р• у справі «Хаусшильд проти Даніl>>) [169,.<;. 219]. 
Відносно цієї норми закону відразу ж необхідно визначитися а де

:кіlі.ькох позицій. По-перше, це питання про час звільнення від ви· 

конання обов'язків присяжних осіб,:що маютв право.або зобов'язані 
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бутJі відсторон'е:НИМи За Законом. Якщо в особи є 3З:кЬі-ііІі·nідстави 
для Звільнення від ·виконання обо'В'язків присяжноtо, вона nіДля>

rае такому звільненню. Ці пІдс'І'ави ·(інвалідність; Досягнення віку. 

70 років, робота на посаді сЛіДчого і т,· д~) відомі 'задовго до відкриття 
судового засідаІіЮІ. НемоЖлИвість виКонуватИ обоn'нзкй присяж
них·можна виявйти-в·момент сКладііння· сnиск·уосіб,·що п.іДлягаю'І':ь
в:И:кл.иІ<у АО суДу'за постайово:ЮсудДі.- Тому розв"Язуsати це питання 
можна (і nотрібно\) найПершиМ nрИ проведенні відбору nрисяжних; 

Таке вирішенНя nроблеми значнь сnростить іприскорить nроЦедуру 
добору nрисяжних, оскільКи· звільнить учасНиків nроцесу від- необ
хідності обговорення кандидатів у nрИсяжні, про Яких заздаЛеГідь 
відомо; що вонй'не можуть бути присяжними. 

Ці підстави були вже· докХ'адно розrАЯнуто вище. У ціЛому ж 
вони не викликаЮ'Гь жодних сумнівів; Однак незрозумілим вщаеть

ся однепdложеннЯ: ЯкЩо законоДавеЦь резонно вважає, що не може 
бути присяжним особа, підозрювltна ·або обвинувачена :в учиненНі 

злочину, бо·вона не зможе бутиоб'Єk'І'ИвноЮ:;сос:кільки <<страждає>>· 
від правосуддя, то чому особу, яка~ була чи є потерпілою mд-злочи
ну, законодю~ець це відніс до категорії тихгромадян,що.І:щ мо:щуть 

бути -.присяжними? Очевидно, що об' е-н.тивн:іс1:ь, такц~. присяжнщ-

виІ<Аикає великий сумців. - -·~ 

Поставлена nроблема не нова. За твердження'м В. Восі<ресен

ськоrо, у сучасній практиці СШАвважається доцільним відвід при

сяжних, що були жертвами злочинів (особливо аналогічних тим;, 

у вчиненні яких обвинувачуєтьt;я підсудний), оскільки їм .нелегко 

nроявити об'єктивність [113, с. 18]. Це дQсить розумне нрав:ИЛо;'ЯКе 
має бути JJраховане приприйнятті нового кримінально.опроцесуа:t<ь-' 
ного законодавства 'України. , : ·:."'' 

РіШення ·щодо самовідводу, ЯКий конкретно заяв.Л:я-єтьdr; ма€7 

приймати суддя, якИй роsглЯдає сnраву. Ця- норма Закону не є но~ 
вою. Так, за законодавством США іх'оже бути звіль~ена від виконан.:· 
ня обов'язКів присяжН:ого окрема особа (або група осіб),'якщо вона 
звільнена судом через 'І'руднощ'і або'виіАІсічну'незручність дЛя неї; 
на встановлений на !р'озсуд суду строr<, по закінченніЯкого особу ма€' 
бутизновувиКХикай:о. · · · '' '· '· · ' · 
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, ,,I(Ip}f вnріщ~}fні ПJІТання ,прр, саl\1ов,ідвід необхіднq врахов.ув~ти: 
інтере~І!І·.Ц~ .окремИХ;щ;іб, 'Jіак~ ~р!}.во,суддя· Ал~, в 'f<;ІЙ же .час це мож-:
ЩІ..:ам~~т~-kАJОАеі1. бf:t;JІ JІрися:жн~~и ~~-під ЦіЩ<і}». Сам()В,еідв~д· 
м9же ·буР133jЩАеН}fЙ прцgvкним також черев/йщо цевпев_не~істJ> 

у сц(і~ ~д~~НДС'l)ЮС., 39~R~М1і\,.1Щ ·Д~ИМ}f,~9Цірлоrіч:лоrр ДО(;МДЖ{ЩН.fІ;· 
що цpQBOДИA(:)Qf•l~c'JfJІ'.fY.TOМ: ва~о:цqдавсrваJ _:~щрівцяд-qноrо прав.q-;
зн@ст~а :qри;Уряді Російсь_коХ Ф,ед~рації;.бQ% ЩІита.н~ rррмадлн ~а-; 

явил.и,. що не змо)кутJ;>, розібр~ОJ:І!ІЧ~ ~ ~а'J;еріалах-крцМінмьної спра-: 
BI!Ij j тому-~е по~одщ11с.Я: б бутИ І}РJ1сЯЖН:ИМІ!І• а Н% :вир(І,~І!ІАJ!І. cyм}fin 
у ·своїх .здібнш;тях ,ро~ібрf\тис.я: в_ -кримілаль,ній сnраві .. Чи моЖJ;Іа 
назвати таку. цричину -~а.я:вл,еноrо самові-дводу поважною? Згідно. з_ 
вимогою закону - ні. Чи,,по~ИJІН~ бур1; тющ ocq{ia :,Jвіл,ьне.ІJа від .ви.,-
кона~ня обов'язків присяжн;оrо? Б~~Ч~R.еч~9! 

1 
-

' С.лущн.о ЩОДО д!"ого вJ-ІСЛОБИЦЄЛJЗ. Вщ:кресеІ;ІСЬ~: «Очевидно 
проJ<у.рору, варто .~O:pи.c:ra'J!-W;.Я: ,праВОl\1 н~мотцвованоrо вjдводу, 

мя тоrо, щоб уе:уяуrи ,в .ід участі .в сJ:Ір~ві ,особу,_ яка виравим явне 
н~б~:w.н.я: ви~он}'ІНІ{f~обов;:я:щщпри~)(<НоІ{Q;не буд~,~ічоrо,добро., 
ГО· Від Т~КQГО «сПАрЧQЩ) судді~> [1Ц, С. 19- 20], . " , , .• 

1 Ч-останнє-;-на чо-му хотlі\оёkб зупинитися, ровбираючи питання• 

про' коло осі €і; Щ6 підМrа-ють- зійльненню від обов язків nриснжниХ 
за законом, це проблема відводу канди.датів у прпеяжні .зrідно; зі dт. 

ст, 54 і 55 КЛ~\ }J<ра:Ши. , , 
1
;--:. ;J' 

• -,Qcgбl!,r,· яка< бул-а СЛJідчим, цроІ<}'рором .у .;даній; <m:раві або яка 
рgsглядала справу як суддя (у;да«ому винаМ<}' таке мgжл.:иво, ящо 

справа ·потрапил.а до суду після nроведеноrю. додаткового розслі~· 

дуваннs.),. звичайно ж н:еСІlром:ожца об:~тИВІІО .оцін:І<Jти всі обста
вини, беручи участь. у ·ній як присяжииfІ. Сд~ ска.аа'І;'И; що судова 

практика США пішла значію далі у цьомуцапр.я::мку. Так, у ційкраїні 

вважається. д~щільнлм ,вМ.від:nрисяжних, ~иї близькі родичі працю
ють у праВQQ~()ррн~их qрга~~,_.оскільІ<и на пр~:tсялщих мож~бут-"1, 
здЩсн~Іf.Q TJ1CI<. Ва~о ~е по~ оДитися з, розумністю. ":Сакого підходу~ 
І::Іапев~ч>,і~нацшм __ юристам-пр~кrикам,доцільно якщо не ~ком за7. 
ЦОS~-\ІІ:ГИ амерn~ащ:ь~у; М,ОДt::J\Ь,.Т9 ~рJЩаймн~. В ході добору членw. 
r<,олеrії присяЖJіJІРС ак:rивно с,тав~ти майбутнім прися~им,а~ита~;, 
ня про рід занять їх близьких родИчів і про можлив~п~.(цехаJі.~<Щіть-
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не усвідомлений самим присяжним) вплив останніх на сприйняття 

обставин справи, котра розглядається. 

Як. видно з проведеного аналізу, механізм звільнення від вп

конання обов' язків присяжних на підставах, зазначених . у Законі 
України ~~про судоустрій», недостатньо опрацьований. З огляду на 

сказане видається за доцільне, по-перше, вирішувати питання про 

звільнення зазначених осіб від виконання обов' язків присяжних у 
першу чергу, при цьому питання про відводи, що безперечно задо~ 

вольняються, і самовідводи присяжних можна вирішувати до судо

вого розгляду при складанні списку осіб, які підлт·ають виклику до 

суду за постановою судді; по-друге, розширити передбачені в законі 

підстави для звільнення від виконання обов'язків присяжних. 

Коли всі питання, пов' язані зі звільненням присяжних від участі 

в розгляді справи, -а також самовідводи і відводи вирішені суддею, 

суд приступає до процедури певмотивованих відводів присяжних. 

Законодавство різних держав установлює свої процедури залу

ченнягромадян до виконання ними свого обов'язку Як присяжних. 

Добір присяжних для розгляду конкретної кримінальвої справи 
здійснюється наугад або за жеребом спеціально уповноваженими 
чиновниками чи посадовими особами органів місцевого самовряду

вання. Загальний напрямок, викладений у Конституції США, поля

гає в тому, що ця процедура повинна забезпечувати представництво 

в суді різних соціальних верств населення.Якщо сторона вважає, що 

процедура залучення громадян до виконання обов'язків присяжних 

була проведена таким чином, що належний зріз суспільства не було 
забезпечено, вона може оскаржити загальний склад колегії, сфор
мований для розгляду конкретної справи. 

Ідеальним є такий присяжний, який не має настроєності до жод

ної зі сторін у даному процесі, не знайомився до початку процесу 

з матеріалами справи, не має упередженості щодо сторін, розуміє 

свою відповідальність і значення вердикту, що виноситься ним, 

який повинен бути результатом аналізу допустимих у процесі до
казів, а не інтуїції, почуттів, упереджень [39, с. 165]. 

Особливості, що характеризують процедуру відводів у судах 
США, досить докладно описані в літературі [8, с. 53; 40, с. 108]. Для 
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відбору до залу запрошуються до ЗО кандидатів, хоча за «резонанс

ними» справами можуть бути опитані десятки або навіть сотня кан

дидатів. Спочатку з' ясовується ступінl! поінформованості кандидата 

про обставини конкретноїсправи і підсудного. Сторони також,ма
ют-ь право ставити додаткові -запитання: про зв' я;юк із nрацівниками 
пр~возастосовних органів, про ставлення до певної расово..,етнічної 

груnи і т. ін; Тривалість опитування за нескладНJ1МИ сnравами зви~ 

чайне не nеревищує rодиниf але може триІ.\ати -тижнями, особливо у 
сnравах з nідвищ~ним суспільним інтересом, для яких харакrерним 

є ретельне оnитування кандидатів у nрисяжні [171, с. 21. 
Після того нк можлИві присяжні викликані до суду, починається 

безnосередньо процедура добору присяжних на конкретний nроцес, • 
відома як voir dire - «бачити й чутю>. У той час як процедури добору 
прис~их у різних судових округах та інстанціях можуть відрізня

тися в деталях (і навіть зал.ежати від судді}, їх ІVІОЖНа розділити ІІа 

дві основні моделі. Відповідно до першоїмоделі кандидати в колеrію 
nрисяжних оnитуютьсц ,сумею в р:рисутності прокурора і захисни

ка, яким НЗj,\ається. можливість до судового процесу запропонувати 

суду запитання, на які слід відrtовіС':rи майбутнім присяжним. Суддs.J: 

потім визначає, які запитання слід залишити. 

За другою моделлю інтерв'ю з майбутніми присяжними прово

дять захисники. У деяких випадках суддя залишається в залі засі

дань для прийняття рішення щодо можливих заперечень. В інших 
виnадках при інтерв'ю присутній судовий клерк або інший службо:

вець суду, який за необхідностізаnрошує суддю. 

І в першому, і в другому випадку захиснИк може висунути запе- · 
речення двох типів для того, щоб відхилити конкретну кандиДатуру. 

Перший тип - вапереченнQ в о6tрJнmуванням. Це означає про

хання про відведення кандидатури присяжноrо на тій підставі, що 

він не може бути сnраведливим і безстороннім, наnриклад, відвід 
обrрунтуванням офіцера поліції, навіть якщо цей офіцер аж ніяк 

nов'язаний з розслідуванням або обвинуваченням у справі: 

Другий тип відводу називається невмотивованим і означає 

від кандидатури присяжного без усяких nояснень, тобто для відво
ду кандидатури непотрібно ніяких доказів можливої 
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відносно обвинуваченого. Невмотивовані відводи обов'язкові для 
суду, а тому 1х кількість чітко встановлена в законі. Наприклад, Bik 
повідно доп. 24(Ь) Федеральних правил кримінального судочинства 

обмеження відводів такого типу для кожної сторони не повЩІне 
бути більше 20 осіб у тому випадку, якщо в справі може бути ви
несено смертний вирок. Якщо поставлений у вину злочин загрожує 

тюремним ув'язненням нас строк більше одного року, то кожна сто

рона може заявити не біАьше шести відводів. Якщо обвинуваченому 
загрожує тюремне ув'язнення до одного року або штраф,:або і те, 
й інше, то кількість відводів не може перевищувати трьох осіб для 
кожної сторони. Якщо в справі проходять декілька обвинувачених, 

суд може надати обвинуваченим право на додаткові невмотивовані 
відводи на їх. заяву окремо або разом; 

Кількість можливих відводів присяжних у судових органах шта

тів визначається законами штату або процедурних кодексів щтатів, 
однак за прикладом Федеральних правил кримінм.ьнQго судечин

ства вона визначається· серйозністю можливого покарання за .вчи

нений злочин. Раніше (до 1988 р.) право_ певмотивованих відводів 
існувало і в Англії. Однак США не тіль.rщ зберегли цей інститут, а й 
істотно розвинули його, збільшивши кількість певмотивованих nі~

водів і встановивши пряму залежність між видом злочину і кількі

стю можливих немотивованих відводів.· 

Досить цікавими є дослідження способів збору інформації для 
заяви відводу присяжним. 

Першорядною метою процедури добору присяжних є збір ін
формації про кандидатів у присяжні для того, щоб шляхом обrрун
тованого відводу виключити участь у процесі оСіб, справедливість і 
неупередженість яких викликають сумніви~ Тому захиснику й обви

нувачу надане право з'ясовувати, Чи відомо кандидатам :що-небуДь 
про цю справу, або вони читали про неї, чи знайомі вони хоча б з 

однією зі сторін, зі свідками або юристами, що беруть участь у про
цесі, або якщо в життєвому досвіді кандидатів є щось, не пов' язане з 
доказами, але здатне вплинути на винесення вердикту. 

Величезні фінансові кошти витрачаються на соЦіальні досліk 

'ження імітації судових процесів, почеркознавців, фахівців з мови 

жестів і pyxin тіла та інших аналітиків, що пропонують свої послуги. 
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Однак кандидат у присяжні нечасто заявляє, що з якихось при

чин не зможе бути безстороннім у справі і при прпйнятті рішення 

голосувати, керуючись виключно доказами. Саме з цієї причини за

кон наділяє сторони правом певмотивованого відводу кандидата в 

пр'Исяжні, тобто його відводу без оголошення будь-якої причини і 
без пояснення нездатності кандидата судпти про сцраву без упере,
дженості. Наявність в американській судовій процедурі такого фе
номена, на думку деяких дослідників, породила довкола нього без
Аіч 'Іутокі навіть цілу сферу зайнятості, представники якої не тільки 

йизначають, хто з кандидатів настроєний проти того чи інш01•о 

учасника процесу, а й стверджують, що мають у своєму розпоряд

женні надприродні можливості для визначення тих присяжних, які 

можуть бути настроєні прихильно на користь підсудного або потер
пілого, цозива'Іа або відповідача. 

Так, Клеренс Дерроу пропонує три основні правила оля аа

яви невмотивованих віовооів. По-перше, слід відводити осіб, які 
внаслідок соціального стану або особистих якостей можуть стати 
лідерами колегії. Дослідження підтверджують, що, як і в житті, де

які індивідууми домінуватимуть на обговореннях, у результаті чого 
більшістю може стати голосна меншість. По-друге, слід відводити 

осіб, які володіють «Пізнаннями» (тобто будь-яким досвідом) у ви
несенні рішень відносно подій у житті, що нагадують обставини 

справи, або просто стикалися у своєму житті з чимось схожим. Річ у 

тому, що така людJ1На цілком може nривнести «свій досвід>> у .дорад

чу кімнату, змушуючи тим сами:('d ,своїх колег грунтуватися в прий

нятті рішення на їі досвіді, а не на доказах у справі. По-трете, най

більш надійним: критерієм категоричного відводу є ос()биста реакція 
с'І'орони на конкретного присяжного. Якщо реакція на людину, яка 

має за всіма параметраМJ:f викликати тільки позитивн,е ставлення, 

негативн;а,то цьому кандидату має бути заявлено відвід. · 

Служба відбору присяжних проводить досудове опитування 
можливих присяжнпх та складає на них досьє, де зазначено їх пар

тійну прJ1Належність, стосунки в сім~і, послужний список і точку , 
:щру на питанм, що маю'rь відношення до судочпнства. Так само 

вчиняють соціологи та психолоrп, щоб допомогти аторнеям роз
робити питання, які б дозволили одержати найбільш дркладну ін-
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формацію від можливих присяжних під час попередньої перевірки 

допустимості особи як присяжного та приймати цілком свідомірі
шення під час виключення присяжного з процесу. На жаль, такі вдо

сконалені послуrи часто є надмірно витратними для малозабезпече

них обвинувачених у злочИні; відповідно малозабезпечена сторона 
потрапляє в суді у невигідне станов~ще, оскількИ їй бракує коштів~ 
щоб одержати відомості, необхідні для здійснення свого Права ви
ключення присяжного з процесу. 

Верховний Суд США у рішенні по справі «Бетсон протИ штату 

Кентуккі» (1986 р.) дещо вдосконалив процедуру певмотивованих 
відводів, ухваливши, що КоцстИ.туція США забороняє відвід nрисяж
ного адвокатом на підставі його расової або статевої приналежності. 

У проекті КПК України (2002 р.) прокурор і підсудний м:ають 

право на невмотивований відвід громадян, що з'явилисядля участі в 

справі як присяжні. Кожен з них має 'право відвести двох громадян. 
Підсудний має право доручити здійснення права на певмотивова
ний відвід законному представнику чи захиснику. Невмотивований 

відвід є обов'язковим для головуючого. Якщо у справі до відnові
дальності nритягується декілька осіб, усі підсудні мають nраво беЗ 

наведення мотивів відвести чотирьох громадян. Питання про те, 

кого із громадян треба відвести, вирішуЄться за їх взаємною згодою,· 

а за відсутності такої згоди- шляхом nоділу між ними кількості гро

Мадян, які відвоДяться, чи, якщо це неможливо,-· шляхом жеребку
вання (ст. 373 КПК). 

Аналізуючи інститут певмотивованого відводу присяжних, стИ
каємося з декількома проблемами. У першу чергу Це пробЛема по
вної рівності між обвинуваченням і захистом при Заяві невмотиво
ваниХ відводів присяжни..'\1и. «У справі, Як правило, бере участь один 
прокурор, і він може відвести двох присяжних засідателів»,- пише 

І. Л. Петрухіп (172, с. 135]. З іншого боку, не так вже й рідко в справі є 
декілька підсудних. Вони або їх захисники можуть відвести чотирьох 

присяжних на всіх. Однак їхні інтереси щодо відводу конкретних 

· присяжіІі1х можуть не збігатися. Явне порушення nринципу змагаль..: 
ності і рівності сторін у процесі, що спостерігається в даному ви

}. падку, може бути «згладжене» збільшенням числа невмотИвованИ:х. 
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віДводі~. Наприклад, Статут кримінального судочинства Російської 
імперії 1864 р. передбачав право обвинуваченого з ЗО присяжних за~ 
с.ід<!телі~ відвести не біАьше іlіести;.підсудному, а якщо їх декілька, 
то усім їм разом надавіlлося право відвес:'І'и стільки засідателів, щсіб 
із загального чИсЛа !Jо.заЛиnmлосЯ не менше 18 невідведених осіб 
(ст. 656): д6~від таких країн, яК США і НіМеЧчина~ цьому контексті 
був" би длЯ укр~їнського законодавця також дуже цікавий. . · 

І<риІvІінаЛьно~процесуальний кодек~ штату Нью~Йорк міс:ти,ть 
положення, згідно .з яким у справах про злочини, що караються 

смертною карою, потерпіла сторона може заявити до ЗО відводів, 
а у справах про злочини, заякі санкція статті передбачає позбавлен~ 

ня нолі'на строк більше 10 років,- до 20 відводів, в решті сrірав -
до Б віДвоДів. За загальнЙм правилом спочатку виклику в суд під
ляrаю'І'Ь ЗО осіб. 

Стаття 280 Статуту кримінального судочинства Німецької імпе~ 
pfi nередбачала, ЩО ЯКЩО КількіСТЬ тИх, ХТО з' ЯВИВСЯ ДЛЯ добору при~ 
сяжних, не менше 24, то вона доповнювалася до ЗО із запасного спис~ 
ку ПрИсяжних. А якщо буЛо більше ЗО, то зайві присяжні виводилися. 
Право певмотивованого відводу належало як обвинуваченню, так і 

захИсту порівну~ Присяжних могло бути відведено стільки,, скільки 
імен Понад 12 Знаходилося в урні. Підсудному належало право від
воду на одну особу більше, Якщ~ кількістьусіх відводів непарна. , .. 

.У той же Ч;,\С .не моЖна впадати в f<райність,. Н;,lдаючи с~оро

нам право на певмотивований відвід веАИІ<ої кількості присяжних 

(20 -ЗО осіб)~ Це може призвести до серйозної небезпеки форму
вання упередже~ої колегіїприсяжних [173, с.133]. УсвідомлюЮчи це, 
О. Ф. Коні вистРtаВ проти «надмірноГо відвоДу присяжних, що дає 
привід до штучного підбору складу- тош~рева:Жію інтелігентного, 
то простого і безпосередНЬого, дивлячись на інтереси і цілі того, хто' 
віДводить [174, с. 86]. 

В українському законодавстві «З.олотою серединою» стало б до

ведення Іdлькості осіб, що включаються до списку присяжних перед 
початком невмотивованоrо.відводу, до 25 (:при складі колегії при
сяжних 7 осіб) і надання коЖній стороні в процесі nрава на 5 певмо
тивованих відводів прис,цжних. 
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Об' єднання інституту вмотивованого відводу з інститутом не
вмотивованого віАводу присяжних з наступним жеребкуванням 

присяжних Призведе ДО реального обмеження всіх трьох вищезга
даних інститутів. Виходячи з вищесказаного, уявляється за доцільне 

спростити механізм добору nрисяжних у суді> вивівши (хоча б у без

спірних випадках) інститут вмотивованого відводу присяжнщ за 
рамки процедури добору присяжних у ході судового засідання і роз
ширивши при цьому право сторін на ненмотивований відвід. 

З. З. Проблеми організаційного. 
забезпечення діяльності суду присяжних 

Відповідно до плану організації суду присяжних після сІ<Аад,~нНя 
списку присяжних секретар суду розсилає поштою всім кандидатам, 

вказан:им у списку, кваліфікаційні анкети приСяжних. Зразок т!lкої 
кваліфікаційної анкети наведено в додатку Г. Після одержання запов
нених кандидатами кваліфікауійних анкет поштою секретар оброб

ляє їх з метою виявл.еннятих кандидатів, що підлягають звільненню, 

виключенню зі ~писку відповідно до ст. ст. 68 і 69 Закону України 
«Про судоустрій», потім складає список. таких осіб і передає його 
на затвердження судді. Після цього секретар поштою повідомЛяЄ 
зазначених осіб про прийняте рішення. Уразі виявлення судом об
ставин, що вимагають виключення особи зі списку присяЖних, суд 

повідомляє про це відповідній раді. 

Після складання розкладу судових процесів за уЧастю присяж
них кожний із суддів доводить цей розІ<Аад до відома секретаря. Це 

повИНно бути зроблено як мінімум за два тижнідопризначеної датИ 
суду. Секретар суду, керуючись принципом випадкової вибірки, від

бирає зі списку ту Кількість nрисяжних, яка буде потрібна суддям у 
певні дати, і розсиЛає цим присяжним повідомлення про з'явлення 
до суду у відповідні дати. Письмовий виклИк має бути вручено при
сяжноМу під розписку. У виклику вказуються день, час і місце nро
ведення судового засідання, формулюється пропозиція про з'лвлен~ 

ня, а також указується на обов'язок прислЖНого повідомити судпро 

причини неЗ'явлення [175, с. 123]. 
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' , Присяжний, викликаний для участі в судовому засіданні, з по
важних причин може бути звільнений головою суду від виконан-: 
ня обов'язків присяжного на підставі письмової або усної заяви 

(ст. ст. 67; 70 Закону України «Про судоустрій)>). У майбутньому він 
може бути викликаний до суду для участі в інших судових процесах. 

Присяжний, викликаний до суду, але не відібраний для участі в 
судовому засіданні, може бути зГодом знову викликаний до суду для 

участі в/іНШ:ому судовому засіданні. 

У Законі України «Про судоустрій» не встановлено, скільки ра

зів на рік і який час бере участь присяжний у розгляді справи. Оче
видно, що присяжний може брати участь у розгляді,не більще однієї 

справи на рік на весь час розгляду цієї справи . 

. Після винесення постанови про призначення справи до розгляду 
суддя дає розпорядження аrіарату суду про забезпечення 3' явлення в 
дане судове засідання не менш ніж 19 присяжних. Якщо справа при
вернула увагу засобів масової іНформації і широко висвітлюється в 
газетах і по телебаченню, суддя повинен викликати більше nрисяж
ііих, ніж звичайно, щоб гарантувати наявність відповідної кількості 

передбачуваних членів складу присяжних, з числа яких можна ви

брати кандидатури для об'єктивного і неупередженого складу суду 

присяжних. 

У день, коли викликані присяжні з'являться в суд, вони зустрі

чаються із суддею, головуючим у даній справі для короткої бесіди 

і проведення добору присяжних відповідно до процедури, що має 
бути встановлено в КПК України. Якщо після процедури опитуван

ня і відводів присяжних залишиться менше семи осіб, головуючий 

даєвказівку апарату суду викликати необхідну кількість присяжних 
із запасного списку і оголошуЄ перерву для їх виклику. 

Громадянам слід позитивно ставитися до участі як присяжних у 

судqчинстві; вони повинні також розуміти, що ця діяльність одно

часно надає їм права і накладає певні обов'язки. Важливо повідоми

ти новим присяжним, що в їх розпорядження буде надана необхідна 

їм інформація, що до них буде виявлено повагу й увагу і що вони 
є найважливішою частиною системи правосуддя. Добре продумане 

орієнтування має велике значення і дає присяжним необхідну під- · .. · 
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готовку. Будь-яке орієнтування повинне мати справедливий і без
сторонній характер. 

Основна інформація, додана.до повідомлення про з'явлення в 
судове засідання, покликана усунути непорозуміння й уникнути зай
вих ПИТаНЬ, Що прИЗВОДЯТЬ ДО НеВИПравданиХ ВИТрат часу. Це На
багато дочільніше, ніж проведення основного орієнтування в суді. 
У перелік відомостей, що повідомАяються, можуть входити такі: 
пояснення процедури, за допомогою якої ім'я даного громадянина 

було обрано для участі в складі присяжних; повідомлення (довід; 

ка) для вручення за місцем роботи; час' і міСце з'явлення; місцезна
ходженнЯ будинку суду (найкраще додати карту-схему); відомості 
про розташування автостоянки і про місцевий транспорт, на яко

му зручніше проїхати до будинку суду; відомості про наявність об

ладнання для осіб з фізичними вадами або інвалідів; години роботи 

суду; передбачуваний розклад першого дня засідань; передбачувана 
тривалість участі в судо~ому процесі; процедура і підстави звільнен

ня від участі в судовому процесі; відповідальність за нез'явленнябез 

поважної причини за викликом до суду; порядок реєстрації присяж

них, що з' явилися в суд для виконання своїх обов' язків; оплата праці 

присяжного; форма одягу, що допускається; харчування присяжних 

у процесі виконання ними своїх обов' язків; перелік предметів, які 

присяжний може приносити із собою в суд (наприклад, книги, жур: 
нали і т. ін.); номери телефонів і адреси для одержання додаткової 

інформації. 

Момент прибуття до суду повинен бути обраний зручно для 

того, щоб· працівники суду мали час представитися присяжн~м. 
Присяжний повинен одержати і прикріnити до одягу пізнавальний 
значок з написом «Присяжний>>. Після цього присяжним надається 
усна інформація і відбувається їх ознайомлення з друкованими та 

відеоматеріалами. Слід мати на увазі, що ефективність орієнтуван

ня знижується, якщо воно продовжується менше однієї години. 

У видрукуваній брошурі та відеофільмі може міститися інфор
мація про такі аспекти судової процедури: який порядок добору 

присяжного перед слуханням справи і чому можуть виникнути різ

ні затримки; коли повинен розпочатися судовий розгляд; у чому по~ 
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лягають обов'язки судді і яка функція присяжних; обов'язки Співро~ 
бІтникі~ суду; правИла поведінки присяжних; роа'яснення заборони 
спілкування 3 особами, що не входять до складу суду, беЗ дозволу го
ловуюЧого,а чкожзаб?tн;>:нине збирати відомості в справі поЗа су~ 
довим засіДаНням; опИс дорадчої Кімнати для присяжнИх і наданих у 
їх розпорядження зручностей; опис і місцезнаходження кімнати при;: 

сяжних; правила користування кіМнатою відпочинку присяжних; пИ
тання :забезц.еченЩІ б~зпёю;'(наприклад, місцеЗнаходження поЖеж
них вихоДів); вИЗначення необхідних юридичних термінів; відомості 
про суддю, якому доручено розглядати справу; роз' яснепня обов'язків 

обвинувача і захисника в судовому процесі; опис процедурисудового 
роJ3І:ЛЯАУі знайомство з т111Іовим планом залу суду. 

Слідом за о:щайомленням присяжних із призначеними для них 

основними відомостями суддяабо працівник апарату суду може ви
ступити перед присяжними зі з~tерненням, у якому міститься подяка 

за готовність громадян як присяжних брати участь у судовому роз~ 

гляді, і особливо наголошується ііа ролі складу присяЖНих як най

важЛивішого чинника для встановлення іс'І'ини. Звернення такого 

роду звичайно досить коротке, після ньоtо присяжним представля
rоться'співробітники суду, до яких кожний із присяжниХ може звер

нутися по допомогу, і виділяється якийсь час для того, щоб вони 

моГли постави'fи запи'fання співробітникам суду, відповідальним за 

робоч присяжних. 

Після того як присяжні займуть призначені для них місця в залі 

судового засідання, суддя може попередити ЇХ про те, що вонИ не 

ма~ть права обговорювати хід слухання справи з ким би то не було, 
а також про те, що вони зобов'язані повідомити суду про будь-чиї 

с~роби здійснити на них тиск (якщо це матиме місце): Tar<e r<оротке 
звернення покликане роз'ясни'І'И присяжним, яким чином вони мо
жуть входити в контакт із суддею та іншими працівниками суду. 

Надання присяжним відповідних послуг і приміщень знижує тя

гар навантажень на них у процесі роботи в складі колегії й одночас

но сприяє збільшенню ефективності роботи. До списку необхідних,,;. 
послуг можуть входити: 
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no-nepiue, тра~~ор~~і послуrЙ:Якщо\:;ромаДський.тJ?аИСпорт не 
да€ можливості присяжним прибути в суд, слід nодуматИ Про те, як 
вони 'зм?:жуrь'ДобратИся До ньоrоі · .·.. ' ' '" 

nо:друге, міс~Я в;_оду присяж~Их 'f будинок суду т~ їх ре€~:Ура
ції. ЮЛ.ькіс:ь~N?~ей, що входять. д9 ,nриміЩеннЯ ~у ду, дос:&:Іть вел'Ика. 
Тому М,і.сце, з~я:елен.f!Я nрирр~них М.:а€. бути .чітІ<о nозначене і І!lддіЛе~ 
не ВЇА місць ,входу ~уб~ки: Місце ре€страції ма€ знuодитис~ ПОР,Уч 
із прнміщеннЯ'ми мя присЯЖних і бути достатньо nростор им. Необ
хідно раціонально організувати процедуру реестрації; 

' ' • ~ ' І :- • < > І " '" , , , 

по-третє, при,міщеt~нц для очікува~:~ня і кіцната відпочинку 

ПрJІІСЯ>І<J;І!-ІХ. У прJІІ~jщенн~ ,;М~ ОЧЇf<'уВаН~Я СЛЇД прОВОДИТИ ін,Форму
В:ЩНЯ nрисяжних трщалістю близько qдніеї тоАини. У разі, ящцо 

одночасно в суді розrлядають.ся декілька сррав,sа участ~ прис,я;>К

них, імо.вірно1,що їм дqвед~ться я~~сь час очі~увати вкім~:~аrі, коли 
1х викличуть для У':lасті в процесі, у зв'':f?:КJ з ~импр~сЯжниМ слід 
надати низку зрУчностей і послуг, що nовИнні бути в'nриміЩенні длЯ 

~ . ' -: · ... ~~ .~ . '·: ;' ._.,. -~. ;-_', .. · . '~-, .. ,. ·:-- . 
очІкування: столи І стІЛьцІ; туалетю юмнати; юмнату для куршня; 

ізолЯЦію віД публіки та від іншИх пр.uміщень суду; теЛевізьр; • • · 
• ' -.. ~ • '' - -.-: • • . ('' . \ ,., . і ' . < 

ІJо-четверте, дорадча кімнаrа. для .приq~;жнщ з rарнqю венти

ляцією і звукоізqляціе~, розчщо,вана в безпос~редній б~Зt>к,ості 
до залу,.~ 1я;кому проходJІІТр,роз,гляд справи. У цьому ізольованому 
nриміщен,ні.можу,ть знаходитися присяжні, що беруть участь у роз

rлядікримінаі\ьної справи. Таке приміщення має бут.и поруч з кож

ним залом суду, в якому слухаються спра~и за у>Jастю. присяжних. 

Обстановка в цьому ,nриміщенні має ~прияти тому, щоб nрисяжні 

виносили об' ективні. рішення. У розnорядженні присяЖних повинен 
бутИ принаймні. один секретар, кqтрий міr би . нмавати доцомо~у 
присЯЖНJіІ~ ~щ під час слухання сuрави, так і~ npqц~ci ?бrовор~нНЯ, 
рішень. Такий секретар має бути rото.ви,й негайно наА~ватипо<;АУJ.:И! 
ЯК ТЇЛЬКИ ПрИСЯЖJіі ВИСЛОВЛЯТЬ прохаННЯ про спрИЯННЯ, однак він Не 
може ~ат~ достуПу усередину nриміЩеннЯпід.час ПровеДення обго
ворень: ПрИсяжні П9~Инні nерериватИ. обговореннЯ. рfuіенн:Я; якщо 
ЇМ а будЬ-Яl(ОЇ приЧИни дозволено залишити :іІриміЩеніІЯ, С'упровід 
присЯЖних, як:і продовжують ~бrово.рЮва~и рішеннЯ, Що винос'ить~ 



,с~, ~~-?~~,}~?в пр~~~н~~.??'~У~.<:1д зДі~~~~ат11,за_~()~6моrою 
J"ІіРа~ІВН}1ЮІJ~r~Rату~уду.<з ~', ;, ·:, .. ,, . . ,;, .·. . , . . . ;.! 

Устаткування дорадч'ої кімнат~ ВІ(ЛЮ'fЗ..Є; ци<;ьм<),..,~ І:Ц?~амя; 
туалетні кімнати; стіл длянарад і стільці; відііовіднеосвітЛеют ·для 
деk'нИх і веЧірні~:rоДин; npdx'oiCiJ:нi 'іііlітої. Уtірдцёtf'Ц'роіJе-Ден:НЯ l{а
раАи' зовні кіМн'ати, бе3rіdс~р~Д'ЯЬ'о' бWТ u дв~Р'ей, ·'riohийeli змхьДИ~ 

' . ·~·---'·" • -.. , ' . - ~ .. - --~-. ..,_ ---І:..._ • .. : ~_..,,, •• · >, ~-: .·1 · .. ·: /' 

тися nрацІВник апарату суду, ЯКJ1И дdпомаrаеІшрнпИтИ питання, що 

вkн'Икли в rірисЯжн~, 1 nовїд6і.шr€ t}!Дді іір<і необХfІ\ність ·про Ити 
до залу суду.· ·· ·· · : ',.," .,, ' .. · 

Використання ~асу присЯіаІю: 'має 'бУти'і,раціоkіlіним:: Голсі
вуючйй сумя має "Встановити Час, коли" nотрібна присуТність при
сяж.і:Ш'. Судді ііов.ИНні Що~нярозrtочинатИ судочИнство і :відпускати 
ііри6Іжнйх у ці':ВстаноnЛені :rодИнІf; ЯКі, 'к'О-лі-1 це можЛИво,: повимні 
відПовІдатИ авИчайНиМ робочИміодиНам у буА'ні дні. ' •- · · · 
••.. · · hрЙсЯ~і ~Ь пь~йіп!і зWіПЩ'Гися в залі суДу довше За н~обхіДне 
іїх СЛrд'віАrtусt<ати, коЛиtх'Ня прис:уіШсть йе потрібйа. . ·. · ·· · '· . 

". .. : _ ·j , -r • -: · · · і '. . ~ ~""' :-..: .. , .. - .! { . , ; .r _ • .• , ~ • !.' . . • ~ . _ - , . . , . . :·. 
. _fO{\.QByючJ;JЙ J10ВИНенвстанов~ти точн~_час, коли прИСЯЖ!fі 30-

• ' • • ' ., • • г ' ; • • ' - . • - •· •, ' : j ~ .J ! - '. • . ' • - ' ·• • ' ~ ·. ' :"'J ' ••. 

бо в' я3аf{і з' явмтщ.я в зfu\i. судУ, і це~ Час має День ~ід ~iui залИЩати-
ся незмііінИм. Робота юрИстів'ї суДДіва піД~отовіИ'суду присяЖнИХ 
:rіовИ:н'на' бути заверШена· До цієї rоДИ:ни; так, щоб час оЧікуnаннЯ був 
:Мї·ійМ:іАьНИМ; Прис>іжн:і>'Які Знах&Діrtьt:я в :3алі суду ПіД час заСЛУ
ховуВання hоказ'ань сторін;.'усвідоМЛІОватИМ'уть,' Що їм 1Дійсію :ві-д:. 
і:іедейо вfuиВу роль у системі правосуддяі'і'оАі як rірисlЖН'і, котрі 
Зна-.іниИ rіtфіод пер~буnа:Юfь 'у 1j:екаЮіі, зробЛять висновОК 'Про те, 
rі:(()'їх п]тсутність не nотрібна. · ' ' '· ·· 
·:· Посл~и nриСяжНих Іювйнмі ксім;пе:Нсувати~я: Щоб не 'Доnусти~ 
т'и rіомИлок '<ібо зЛовЖивань (наnрикЛад, баrатора3ь:ва опла~а посЛ:уr 
оДного nр:И:сяЖН:dГо, оnлата посАуr н~існуючоrо rіриDІжноrо та ін.), 
~·еаб'хідно розрьбит:и·с:Ист~му реестрації ча·су прибут-і'Я Іірисюkноrо 
і'!ірИ:вмості cyddвot'o процесу. . . 
, . Йе~sтр:)цЩ 'Яв~~ пр~~~их явЛЯє собою ]]ершу м~~в1сть ДN1 
церев1J]КИnJ?.авИл~~ос1:і відомостей; СліД зо~9~' язатй'ко~оrо прИ~ 
ся~оrов,?~Рс~,ий;~е,день у;f~сті в J??,?отісуДу~R.исяжн~пр:~Яви~ , 
ти с:в_о_є rюВІдо~ення: про з явлення в суд,· а також здати заповне~ 

~ ' f . j ' ' ~ ' 1 . ' . • . : ~ .... ·, ' . ' і. : ' ~ : 
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ну інформаційну анкету, надіслану одночасно з повідомленням. Ці 
документи можна використовувати для реєстрації первинної явки 

присяжних. Кожному присяжному можна присвоїти номер для 

зручності обліку 1х роботи в суді. 

Час оплати послуг присяжних, очевидно, настільки ж важливий 

для них, як і розмір цієї оплати. Можна вважати, що оплата послуг 

протягом тижня після останнього дня присутності в суді буде до

сить швидкою, якщо тривалість перебування присяжного в суді не 

перевищує десяти днів. 

У процесі роботи суду присяжних працівники апарату суду ма
ють бути готовими відповідати на запитання присяжних, що стосу

ються компенсації їх роботи в суді і можливих проблем за місцем 1х 
основної роботи. 

При виконанні своїх обов'язків присяжні повинні бути ізольо
вані і захищені від публіки. Усі приміщення, призначені для вико

ристання присяжними, повинні бути розташовані осторонь, на

скільки це можливо, від приміщень для публіки, так, щоб nрисяжні 

не мали контактів зі свідками, сторонами в судовому процесі або 
іншими особами. 

Необхідно зобов'язати присяжних носити на одязі добре помітні 
nізнавальні знаки, що позначали б 1х приналежність до складу при

сяжних, сприяючи запобіганню неумисним контактам зі сторонами 
в судовому процесі або з іншими особами. 

Працівники суду також повинні носити легко помітні пізнаваль

ні знаки, щоб присяжні могли звертатися до них для з'ясування на
явних питань або для якого-небудь сприяння. 

По завершенні судового засідання присяжних слід відпустити. 

rx необхідно провести через будинок суду в супроводі працівника 
апарату суду і вивести назовні через вихід, де і~овірність зустріти 

представників публіки буде мінімальною .. Свідків і присутню публі
ку необхідно затримати в залі суду, доки присяжні не залишать бу
динку суду. 
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ліг. І. О. РУСАНОВА 
~~========================== 

Висновки оо ровоілу 

1. Для нормативного врегулювання процесу організації суду 
присяжних Указом ·Президента України слід затвердити два 

типових документи: «План організації суду присяжних» і «Ке

рівництво з організації суду при:сяжних», на підставі яких у 

кожній області з урахуванням її територіальних, національ
них та інших особливостей необхідно затвердити на сесії об
ласної та прирівняної до неї ради свій «План організації суду 

присяжних Н-ської області» і «Керівництво з організації,суду 
присяжних Н-ської області». 

2. Методика складання списків присяжних повинна забезпечу
ватИся такими організаційними заходами: 
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а) у списках має бути: пропорційно представлене населен
ня кожної адміністративно-територіальної одиниці 

(району, міста тощо), що знаходИться на території, на 
яку поширю~ться юрисдикція відповідного суду. Кан
дидатур11 присЯжних, що ВІ<Лючаються до списку, відби
раються методом випадкової вибірки зі списків вибор
ців по кожній адміністративно-територіальній одиниці. 

Після СІ<Ладання списку з нього виключаються особи, 

які не відповідають вимогам ст. ст. 68 і 69 Закону України 
«Про судоустрій». Крім загального списку, слід складати 
запасний список присЯжних з осіб, які постійно прожи
вають в обласному центрі або в іншому постійному міс

цізнаходження апеляційного суду; 

б) громадяни мають право звертатися в комісію із заявами 
про їх незаконне вІ<Лючення чи невключення до списку 

присяжних аб.о про вИІ<Лючення їх зі списку, про інші 
. поми:лки у списку; 

в) комісія повинна розглядати заяви, що надійшли, і прий

мати рішення, ЯКі можуть бути оскаржені в суді у по

рядку, встановленому цивільнИ:М процесуальним зако

нодавством; 

г) комісія зобов'язана регулярно перевіряти і у випадку 

необхідності змінювати списки присяжних., виключаю-
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чи зі списків осіб, що втратили право бути присяжними, 

і включаючи тих, хто був відібраний за поданням голо

ви апеляційного суду додатково. 

З. Правила доборуприсяжних для розгляду конкретної справи 

слід закріпити в кримінально-процесуальному законодав

стві, передбачивши: по-перше, процедуру складання .списку 
присяжних, що підлягають виклику в суд; по-друге, час ознай

омлення підсудного зі списками осіб, що викликаються в 

суд; по-трете, межі і ступінь поінформованості присяжного 

про суть справи, що розглядається; по-четверте, процедуру 

звільнення осіб від виконання обов'язків присяжних за зако
ном; по-п'яте, кількість наданих сторонам певмотивованих 
відводів і рівністьобвинувачення і захисту за кількістю осіб, 
що відводяться. 

4. Об' єднання інституту вмотивованого відводу з інститутом не
вмотивованого відводу присяжних з наступним жеребкуван

ням присяжних призведе до реального обмеження вищезга

даних інститутів. Уявляється за доцільне спростити механізм 

добору присяжних у суді, вивівши (хоча б у безспірних випад
ках) інститут вмотивованого відводу присяжних за рамки про
цедури добору присяЖних у ході судового засідання і розши
ривши при цьому право сторін на певмотивований відвід . 
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висновки 

1. У сучасних правових системах представлені англо-амери
канська, франко-германська (континентальна) і російська те

оретичні моделі (концепції) суду присяжних. Кожна з моделей 

є результатом історичних надбань, що втілює в тій чи іншій 

мірі елементи інших моделей. 

2. Суд присяжних у рамках проведеної в Україні судової рефор
ми сприятиме вирішенню таких завдань: 

а) формуванню в Україні самостійної судової влади, неза

лежної від законодавчої та виконавчої влади; 

б) гуманізації діяльності органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури та суду в дусі дотримання і по

важного ставлення до прав і свобод людини; 

в) використанню правоохоронними органами тільки за

конних методів боротьби зі злочинністю, викорінюван

ню в них корупції; 

г) підвищенню професійної культури слідчих, прокурорів, 

адвокатів та суддів і підтримці їх професійних навичок 

на рівні, що забезпечує якісну діяльність у змагальному 

кримінальному процесі за участю присяжних. 

З. Для сучасного українськт·о суду присяжних повинні бути ха

рактерні: 
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а) розмежування компетенції між суддями і присяжни

ми (присяжні визначають доведеність діяння, винність 

підсудного і можливість засудження його з полегкістю, 

а судді ведуть засідання, вирішують юридичні питання, 

включаючи призначення покарання); 

б) організаційне відокремлення колегії присяжних від 

професійного судді; 
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в) певмотивованість вердиктів присяжних та їх юридична 

(але не моральна) безвідповідальність за зміст рішення; 

г) непохитність вердикту присяжних, який може бути ска

совано у касаційному порядку лише з мотивів порушен

ня процедури його постановлення. 

4. У судоустрійному законодавстві України слід передбачити: 

а) інститут вимог, що ставляться до присяжних; 

б) інститут виключення зі списків осіб, що за законом мо

жуть бути присяжними, але через певні обставини не 

допускаються до здійснення правосуддя; 

в) інститут відсторонення цих осіб від здійснення право

суддя у конкретній справі. 

Тому у Законі України «Про судоустрій» доцільно виділити са

мостійну главу <<Участь присяжних у здійсненні правосуддя», в якій 

поряд з іншими питаннями необхідно передбачити умови, що є під

ставами виключення особи зі списків присяжних або підставами 

звільнення їі від обов'язків присяжного. 

5. З метою реального забезпечення в Україні конституційного 
права особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, на роз

гляд їі справи судом присяжни..х у новому кримінально-про

цесуальному законодавстві необхідно: по-перше, визначити 

предметну підсудність справ суду присяжних, надавши йому 

право розглядати тільки ті злочини, за які за законом перед

бачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі; по
друге, передбачити процедуру повідомлення потерпілого про 

обраний обвинуваченим порядок провадження у справі. 

6. Для нормативнОІ'о регулювання процесу органі:зації суду 
присяжних Указом Президента України слід затвердити два 

типових документи: «План організації суду присяжних» і 

<<Керівництво з організації суду присяжних», на підставі 

яких у кожній області з урахуванням П територіальних, на

ціональних та інших особливостей необхідно. затвердити 

аналогічні нормативні акти на сесії обласної та прирівняної 

до неї ради. 
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7. Складання списків пр~сяжних повинно забезпечуватися таки
ми орrанізаційними зах.<;>дами: 

а) у списках має бути пропорційно представлене населення 

кожної адміністративно-територіальної одиниці (райо

ну, міста тощо), що знаходиться на території, на яку по

ширюється юрисдикція відповідного суду. Кандидатури 

присяжних, котрі включаються до списку, відбирають

ся методом випадкової вибірки зі списків виборців по 

кожній адміністративно-тери!Горіальній одиниці. Після 

складання списку з нього виключаються особи, які не 

можуть бути присяжними за законом. Крім загального 

списку, слід складати запасний список присяжних з осіб, 

що постійно проживають в обласному центрі або в ін

шому постійному місці знаходження апеляційного суду; 

б) громадяни мають право звертатися в комісію із заявами 

про їх незаконне включення чи невключення до списку 

присяжних або про виключення їх зі списку, про інші 

помилки у списку; 

в) комісія повинна розглядати заяви, що надійшли, та 

приймати рішення, які можуть бути оскаржені в суді у 

порядку, встановлен:ому цивільним процесуальним за

конодавством; 

г) комісія зобов'язана регулярно перевіряти і за необ
хідності змінювати списки присяжних, виключаючи 

зі списків осіб, що втратили право бути присяжними, 

і включаючи тих, хто був відібраний за поданням голо
ви апеляційного суду додатково. 

Загальний і запасний списки присяжних затверджуються рішен

ням обласної та прирівняної до неї ради на сесії. 

І1ісля завершення Зазначених процедур комісія Представляє 
суду остаточний загальний і запасний списки присяжних. 

8. Правила добору присяжних для розгляду конкретної справи 
слід закріпити в кримінально-процесуальному Законодавстві, 
передбачивши: · 
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а) процедуру складання списку присяжних, що підлягають 

виклику в суд; 

б) час ознайомлення підсудного зі списками осіб, що ви
кликаються в суд; 

в) межі і ступінь поінформованості присяжного про суть 

справи, що роsглядає+ьсЯі · 

r) процедуру звільнення осіб від виконання обов'язків 
присяжних за законом; 

д) кількість наданих сторонам певмотивованих відводів 
та рівність обвинувачення і захисту за кількістю осіб, 
що відводяться. 

9. Об' єднання інституту вмотивованого відводу з інститутом 
непмотивованого відводу присяжних з наступним жеребку
ванням присяжних призведе до реального обмеження згада
них у роботі інститутів. У зв'язку з цим уявляється за доцільне 
спростити в законодавстві механізм добору присяжних у суді, 

вивівши (хоча б у безспірних випадІ<ах) інститут вмотивова
ного відводу присяжНих за рамки процедури добору присяж-

. них у ході судового засідання і розширивши при цьому право 
сторін на певмотивований відвід. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

План орrанізації суду nрисяжних 

Розробка WІ.ану організації суду присяжних 

1. Розробка в кожній області та Автономній Республіці Крим 
формального плану (у письмовому вигляді), який відповідає 

вимогам закону. 

· 2. Письмовий виклад процедури роботи суду присяжних, вклю
чаючи порядок випадкового добору присяжних. 

З. Заходи для періодичного перегляду плану, що € складовою ча

стиною розроблюваного документа. 

4, Призначення особі-.,· відповідальної за процедуру добору при
сяжних. 

5. Призначення комісії (або особи), у повноваження якої вхо-
дить схвалення плану або процедури його перегляду. 

Складання списків присяжних 

1. Складання списку осіб, з якого будуть відбиратися присяжні. 

2. Визначення детальної процедури випадкового добору при
сяжних. 

З. Порядок і період часу, протягом якого громадськість може 

ознайомитися зі списками присяжних. 

4. Можливі пункти для включення в план: 

а) порядок оповіщення населення; 
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б) процедури добору присяжних за методом випадкової 
вибірІ<И (початковий номер і номер збільшення); 

в) строки і порядок складання загальних і запасних спи

сків присяжних засідателів; 
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г) використання автоматизованих засобів для добору 
присяжних; 

д) що необхідно робити у разі недостатньої кількості при
сяжних. 

СКJІ.адання ааzаА.ьного і запасного списків присяжних 

1. Анкети- розсилка й обробка: 

а) обладнання, необхідне для масового розсилання; 

б) критеріїрозробки анкети: 

• простота для читання і розуміння; 

• можливість сканування інформації; 

• податкові проблеми при оплаті послуг присяжних; 

• інформація, що надає't'ься присяжним; 

в) визначення необхідної кількості присяжних (з урахуван

ням тих, хто змінив місце проживання або перестав відпо

відати вимогам, що ставляться законом до присяжних}; 

г) визначення частоти розсилання анкет; 

д) визначення моменту початку· розсилання щодо дати 
проведеRня суду; 

е) подальший контроль: 

• присяжНі, які не відповіли на будь-які запитання 
анкети; 

• неповернені анкети; 

• присяжні, які змінили місце проживання; 

• медоставлені анкети. 

2. Звільнення присяжних від виконання їх обов'язків згідно зі 
ст. ст. 68 і 69 Закону України «Про судоустрій». Розробка по
рядку перевірки прохань про звільнення в зв'язку з поважни

ми причинами: 

а) встановлення критеріїв поважних причин; 

б) встановлення факту ко.л.ишньої участі в суді присяжних 

протягом певного проміжку часу; 
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в) встановлення порядку звільнення від участі в суді при

сяжних (тимчасово або постійно): 
• документальне підтвердження права бути при

сяжним; 

• повідомлення присяжних про прийняте рішення; 

• визначення, хто буде затверджувати рішення про 
звільнення присяжних від участі в суді; 

• добір присяжних та їх виклик до суду. 

Тривалість строку участі присяжних у роботі суду 

1. Розгляд можливості попереднього добору присяжних для не
ординарних судових процесів або процесів, що, як очікується, 
будуть тр~аліші, ніж типовий строк участі присяжного в су
дових засіданнях. 

2. Визначення частоти залучення присяжних до участі в суді. 

Визначення кількості присяжних для виКАику до суду 

1. Встановлення строків повідомлення про виклик до суду. 

2. Заявка суду на виклик присяжних ... 

З. Визначення необхідної кількості присяжних. 

Тривалість судового процесу, 

1. Кількість судових засідань. 

2. Очікувана кількість прохань про звільнення: 

а) у зв'язку зі святковими днями; 

б) у зв' язку з відпустками. 

З. Категорії справ, що розглядаються. 

4 .. Використання індивідуального опитування присяжних. 

Виклик присяжних оо суду 

1. Відомості, необхідні для виклику присяжних до суду: 

а) ім'я, адреса і телефон присяжного; 
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б) ім'я, адреса і телефон керівника підприємства, організа
ції, де працює присяжний; 
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в) індивідуальний номер присяжноrо; 

r) довідка про розмір заробітної плати; 

д) кваліфікаційні відомості; 

е) освіта; 

ж) дата заповнення анкети. 

2. Інформування присяжноrо про його майбутню роботу в суді: 

а) назва суду, адреса і номер телефо :Ну; 

б) дата, час і місце з'явлення до суду; 

в) реєстраційний номер присяжного; 

г) відповідальність за нез'явлення; 

д) рекомендована форма одягу; 

е) інша корисна інформація для присяжних: план приміщень 
суду; відомості про автостоянку і про маршрут проїзду; 

відомості про наявність їдальні; звичайні години роботи 
суду; розклад першого дня. 

З. Довідка про роботу присяжного в суді (для подання за місцем 
роботи). 

4. Спосіб виклику ло суду: 

а) повідомлення поштою; 

б) повідомлення в засобах масової інформації. 

5. Порядок перевірки причин нез'явлення. 

Визначення дати початку судового про~есу 

1. Одержання інформації про судовий процес: 

• встановлення порядку попереднього повідомлення про 

початок судового процесу. 

2. Розподіл судових засідань протягом дня. 

Про~єдура і підстави звільнення присяжних від виконання 
своіх обов'язків 
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План <<Керівництва з роботи присяжних» 

Програми і матеріаАи дАЛ інформування nрисЯжних 

1. Інформування присяжних: 
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а) важливість створення вааєморозуміння з при
сяжними; 

б) с:rворення образу суду присяжних; 

в) конкретні відомості. 

2. Елементи першого контакту суддів з присяжними: 
а) порядqк випадкового добору; 

б) підстави для виключення осіб зі списку присяжних; 

в) звільнення від участі в роботі суду. 

З. Питання, пов'язані з Участю в роботі суду: · 
а) середня трИВалість перебування в суді; 

б) зайнятість у дні проведеннЯ судових засідань; 

в) відносини і 3 засобамимасової інформації. 
4. Опис порядку реєстрації. 
5. Опис суду, що відбувається в 3алі: 

а) на що повинен очікувати присяжний; 

б) розбіЖНості між цивільними і кримінальними 
справами; 

в) функцїі сумі та присяжних; 

г) правила поведінки присяжних; 

д) оиис приміщень і обладнання; 

е) загальні Правила проведення наради присяжних; 

ж) порядок проведення судовоrо засідання; 

з) приведення до присяги. 

б. Обговорення питань оплати послуг присяжноrо: 

а) плата присяжному засідателю; 

б) витрати на транспорт; 

в) витрати на проживання; 



r) інші витрати; 
,, .\. 

д) час оплати; 

е) реєстраЦіЯ присуТ'к&ті. 
7. Більш повне lйфор:МуваН.kя присяЖНих працівниками 

апарату суду зменшує час, який :Вщрачак суддя в залі 

суду на роз'яснення рqліпр~Р~>І<НИХ .. 
. 8. П:~ріоДJtІЧ.~ цер~~ляд проц~суінфор~ання присяжних: 

а) роЗГЛЯА суддями п9рядку орієнтуваннЯ і викори~ 
.. стов~щих длІJ цьqго :(VІа"І:еріалів.; 

' . ' ' '·.'' ..... ·. . . 

б) одержання короткої і точ~ої інформації від спів~ 
робітників суду; · ·· 

в) забезцеченн~'задовілЬІіоЮ інформованості при~ 
: .,j.:" ·. ·' '. , ' .• 

сяжних; 

г) оцінка ставлення присяжних До своїх обов'язків. 
':1'>··:-._:'[·.І;-• __ ·'-·' ' . ."': 

9. Створення доюднИ:ка'длЯ ПрисяжниХ:' 

а) відпов!ді на ЗапИтання, Що найЧастіше ставляться; 
б) інформація в друко'Ваному вигляді, що відповідає 

усному орієнтуванню: 

• огляд законdдавчиХ 'по:л:ожень, що захища~ 
ють· трудові права присяжних за місцем їх 

··'роботи;. 

• одержаннп ~ід присяжних відгуків про до~ 
Ві,А,НИК; 

• фільми і. ві~еозапщ::и (створення фільму 
для орієнтування присЯжних: огляд загаль~ 

ної процедури ~асті присяжних у роботі 
суду; місцеві особливості; аналіз існуючих 
фільмів для орієнтування присяжних). 

Планування оріентувцння присяжних 

1. Коли; проводити орі4$нтування: 
а) розклад першого дня, коли суд і сторони переві

ряють відповід.ці~;ч, прJ::tсяжних кваліфікаційним 
вимогам; 

б) проблеми фінансуванНЯ. 
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ПосАуги і приміщення дАЯ присяжних 

1. До участі в роботі суду: 
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а) проїзд до приміщення суду; 

б) автостоянка (якщо вона є). 

2. Усередині будинку суду: 

а) робота в будинку суду; 

б) недопущення до приміщення сторонніх (пред
ставників преси, юристів та інших осіб); 

в) роздільні приміщення для тих, хто палить і не 

палить; 

г) питання харчування; 

д) наявність туалетних кімнат, гардеробу для верх-

нього одягу; 

е) телефони для присяжних; 

ж) система гучномовного зв'язку; 

з) відповідні меблі; 

і) приміщення для збору присяжних (освітлення, 

вентиляція); 

к) окреме приміщення для присяжних, відібраних 

для конкретного засідання; 

л) буфет для присяжних. 

З. Зал суду і дорадча кімната (критерії оцінки): 

а) достатність зручних місць для присяжних: 

• присяжні повинні мати можливість усе ба

чи'l'И й усе 'Іути; 

• забезпечення можливості робити записи; 

б) окрема дорадча кімната; 

в) простота доступу між залом суду і дорадчою кім

натою; 

г) місце для речових доказів; 

д) місце для перегляду відеозаписів; 
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е) забезпечення безпеки; 

ж) звукоізольоване приміщення. 

Порядок забезпечення безпеки присяжних 

1. Порядок ідентифікації присяжних (наявність пізнаваль-
них значків). 

2. Охорона присяжних у залі суду і під час наради. 

3. Конфіденційність імен і адрес присяжних. 

4. Порядок надання екстреної медичної допомоrи. 

Визнання заслуг присяжних 

1. Видача rрамоти-подяки. 

2. Заключна оцінна анкета. 

Зберігання документів 

1. Які документи зберігати: 

а) розпорядження присяжних; 

б) пам'ятні записки присяжних; 

в) звіти присяжних; 

r) кваліфікаційні анкети; 

д) анкети попередньо1·о опитування; 

е) статистичні звіти; 

ж) звіти урядовим закладам, платіжні документи; 

з) списки присяжних. 

2. Строки зберіrання і знищення документів. 

3. Доступ до документів: 

а) порядок надання публічноrо доступу до документів; 

6) періодичні ревізії документів співробітниками 
суду. 

Статистична інформація про організацію роботи присяжних 

1. Аналіз даних і результатів. 

2. Періодичні звіти про роботу присяжних. 

3. Методи поліпшення роботи присяжних. 
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ДОДАТОК В 

Зразок 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ПРИСЯЖНОМУ 

найменування суду 

адреса 

прізвище, ім'я, по батькові присіпююrо 

телефон, 

Відповідно до ст. 68 Закону України,«Про судоустрій України» 
Ви внесені до заrальноrо списку присяжних на 200_ рік. 

У зв' язку з цим Вам нале:Жwrь відповіс"І:ина низку запитань анкети. 

Закон вимаrає дос1'овірних відповідей на всі лосгавлені запитання. 

Суд гарантує таємницю відомостей, поданих Вами в анкеті. 

Прохання заповнювати ан~ету акуратно, друкованими літерами 

або на друкарській машинці (комп'ютері). Якщо у Вас виникнуть за
питання щодо порядку заповнення анкети, а також інші запитання, 

пов'язані з відбором присяжних, телефонуйте: --------
--------або звертайтеся в суд за адресою: ____ _ 

Заповнивши анкету, запечатайте їі в конверт і надішліть до суду 
за вказаною адресою не пізніше «--» __ 200 __ р. 

Зав. канцелярією суду-----:--'------~---
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·дQмтькr·'·. 

Анкета присяжноrо 

§1. 

1. Прізвище, ім'я, по батькові----------"'----'---~__;";_ 
~.Стать_~-------------------------------··_:·~· 

· з.Аатанарод~ення_·----~--~--------------~---------
4. Місце постійного про~ання (цошт~ва aдpecfl., но~ер до-

машнього телефону) ___________ · ______________________ __ 

5. Рід 3~~ять (професія, посаДа,· міСце роб~ти, номер робо~ого 
телефону) ________________________________________ ___ 

6. Чи маєте Ви дітей? ЯКщо та~, ук~)І(Їтькількість і вік ___ _ 

7. Чи маєте Ви судимість? Якщо так, укажіть дату вчинення зло
чину, дату винесення вироку, найменування суду, що виніс вирок, 

вид і строк по~арання ----,----,-~-,----~----~-,----,.-;------,-:-----
.•• 1 ' • • ' • 'с, 

8; ~и. ВІ'f~осилося відносно В~с ~удове рішення. про J;іИ:ЗНаНJ:ІЯ 
недієздатн!tlм ~.бо обмежено дієздатним:? ЯJ.'що так, укажіть1Дат_у рі
шення і найменування суду, що виніс рішення--------------,----

. 9. Чи є Ви :Q да!fИЙ момент підозрюваним, тобто чи затри~али
ся Ви за підозрою у в.чинен;ні 1):коrо:небудь зло>Jину? Чи ~асr,осовано 
д() JЗас один із запобіжних заходів (підписка про невИХзд, роручи
тельство, застава та ін.)? ЯКщо так, укажіть найменувацня пра:іюохо-
ронного органу, що застосував відносно Вас запобіжний захід __ __ 

10. Чи € Ви в данИЙ мо~ент обвИНу~~чениМ у вчиненн(якоrо
небудь злочину, тобто чи винесено відносно Вас Постанову ripd при
тяГнення як 'обвиНуваченого? Якщь так, укажіть найменування пра
воохоро'нного ·орrану, що виністаку постанову __,_., -------------
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11. Чи володієте Ви украЇЩ:!':>1<9ю.мрвою? Чи можете Ви нею роз
мовляти, читати, писати (вказ~т~ мову судочинства в даній місце
вості).-------------------------

12. Чи є у Вас проблеми зі слухом, зором, мовою, інші фізичні або 
психічні вади, що перешкоджають успіщному виконанн10 9бов'язків 
присяжноrо? Якщо так, поясніть це нижче або на окремому аркуші 

13. Чи заповнюєте Ви анкету самостійно чи за Вас це робить 
хтось інший? Нехай вкаже своє ім'я 'та адресу і причину, Чому він 
надає Вам доп6моrу в заповненні'анкетИ · 

СвіАчу, що всі мої ~ідповіді, наскільки мені відомо, відnовідають 
дійсності; 

(дата) (Підпис присяжноrо) 

Згідно зі ст. ст. 67, 70 Закону України <<Про судоустрій» за ·за
явою можуть бути звільнені від виконаннЯ обов' язків лрисяжішх до 
закінЧення добору присяжних у конкретній справі такі громадяни 
України: · 

1) громадяни: старше 65 років; 

2) ЖінкИ, які Перебувають у відііустці у зв' язку з ваrітнkтю та по
логами, по дьгляду за дитиною, а 'такоЖ' мають дітей дОшкіль
ного або молодшого шкіЛьного віку, дітей-інвалідів, інших 
хворих або членів сімУпохиЛого віку; 

З) керівники і заступники керівників органів виконавчої влади: 

та органів місцевого самоврядування; 

4) особи, які не володіють державною мовою; 

~) особи, які за своїми релігійними переконаннями вважають 

мя себе неможливим брати участь у здійсненні nравосуддя; 
б) інші особи, якщо голова суду в:изнає поваж,ними дричщш,яа 

які вони посилаються. 
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Якщо Ви належите до однієї із зазначених категорій і бажаєте 

одержати звільнення від виконання обов' язків присяжноrо, вкажіть 

номер відповідноЇ_І(атегорЦ,. 

У третій частині анкети перелічені категорії громадян, яких суд 

може, але не зобов'язаний звільнити від виконання обов'язків при
сяжного: 

':.! 

1) оео,би старще 60 років; 

2) особи, відволікання J:Іких від виконання службових обов'язків 
може завдати істотн<:)і шкоди-сусп]Аь}іим і державним і}lтере

сам (лікарі, вчителі, пілоти авіаліній та Щ.);, 

З) інші особи, що М1J.ЮТь. nова:>І,<Ні пр )'~Чини {}lаприклад, хвороба 

або смерть близької людини, власна хвороба, відр>Іджещш, 
СТИХЇЙНе.ЛИХО і НеОТрИМЩІНЯ або Н~СВО_Єчаснеотримання за-
прошенНЯ в суд та ін.). · ·' · · ' · · · " · · · 

Якщо Ви належите до однієї із зазначених категорій і бажаєте 

одержати звільнення від ВИІ<онанняобрв'язків присяжного, вкажіть 

номер Вашої категорії і дайтене'обхідііі пояснення. Вкажіть строк, 
про~яrом якого виконання обов'язків присяжноrо буде для Вас не

можливим або небажаним-----------------
. : '· - ..• ; .:1 . : . ' ./ 

Суд повідомить Вас. про своє рішення щодо Вашого' звільнення 
від виконання обов'язків присяжного. Ваша заява про неможливість 
або небажання брати участь яклрисяжного у судовому засіданні не 
звільняє Вас від обов'язку з'явитися до суду, якщо суд визнає за не-
обхідне викликати Вас. ·. ' · 

Однак суд у міру можливості візьме до увагиВаші поба~ан'ня. 

Відповідно до ст.__ КодексуУкраїни про-адміні-

стративні правопорушення за нез'явлення беg поважної причйни за 

викликом до суду Ви можете бути притягнуті до адміністративної 
відповідальності. 

'\',•''. 

-.-.. -
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ДОДАТОКД 

Зразок 

Бланк повідомлення суду про звільнення від виконання 

обов'язків присяжноrо 

найменування суду 

LUановний ______________________________________ __ 

Суд прийняв таке рішення щодо Вашого виклику в судове засі

дання для виконання обов'язків присяжноrо. 

Варіант 1. Ваше прохання про звільнення від виконання обов' яз
ків присяжноrо задоволено. 

Варіант 2. Ви тимчасово звільняєтесь від виконання обов' язків 
присяжноrо до 

Про дату виклику в інше судове засідання Ви будете сповіщені 

судом. 

ДОДАТОКЕ 

Бланк повідомлення суду про відмову в звільненні 

від виконання обов'язків присяжноrо 

найменування суду 

LUановний 

Зразок 

Ваше прохання про звільнення від виконання обов'язків при

сяжноrо не може бути задоволене. 

Суд повідомить Вас про дату з'явлення в судове засідання. 

Зав. канцелярією 
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