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Хто я?
• Томас Фланаган
• Судова служба Ірландії– правник (кримінальні справи) 

2001-2005
• Адвокат у кримінальних справах 2005 – 2011
• юрист– Місія ЄС в Косово (EULEX) 2011-2017
• Старший юрист – офіс з розслідувань скарг на дії 

поліцейських (GSOC) 2017-2019
• Старший радник з питань правової реформи 

Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) з лютого 2019    



Ірландія – короткий історичний огляд та 
основні факти
• Один острів, але дві держави - Ірландія та Північна

Ірландія (ПІ).
• Ірландія здобула незалежність від Британії у 1921 році,

але Північна Ірландія залишається частиною Великої
Британії.

• Населення Ірландії складає близько 5 мільйонів (ПІ - 1,5
міл.), 19% з них народжені за межами Ірландії.

• У 2015 році за рейтингом ООН Ірландія посіла 6-е місце
серед найбільш розвинених країн світу за індексом ВВП.



Ірландія та Північна Ірландія



Система кримінальної юстиції Ірландії

• Базується на британській системі загального права. Британія вийшла з
території Ірландії в 1921 році, але Ірландія зберегла британську
правову систему, яка надалі розвивалася інакше.

• Система є змагальною. Розгляд справи - це змагання між
обвинуваченням та захистом, а суддя є "арбітром".

• Норми кримінального права не містяться в одному "Кодексі".
Натомість існують численні тематичні закони/акти, наприклад Закон
про вогнепальну зброю, закони щодо наркотиків, Закон щодо
кримінальної процедури, Закон про докази в кримінальних справах,
тощо. Судді також розвивають законодавство під час розгляду справ.

• Один із таких законів - це закон про присяжних / закон 1976 року став
основою сучасного закону.



Суд присяжних



Суд присяжних – коли?
• У кримінальних та цивільних справах, але набагато більша роль у кримінальних справах.
• У кримінальних справах, як правило, лише щодо злочинів, за які перебачено більше двох

років позбавлення волі.
• Зазвичай не застосовується за злочини, за які перебачено менше двох років позбавлення

волі.
• Справи про вбивства / ненавмисні вбивства та зґвалтування / тяжкі злочини проти статевої

свободи та недоторканості особи завжди розглядаються судом присяжних. Збройні
пограбування та зберігання/продаж/розповсюдження наркотиків, інші поширені злочини.

• Керівник державного обвинувачення/Генеральний прокурор може відмовити у розгляді
судом присяжних справи щодо тероризму /злочинів, вчинених організованими злочинними
угрупуваннями, "коли звичайного суду недостатньо для забезпечення ефективного
здійснення правосуддя" (наприклад, втручання в роботу присяжних). Міжнародні організації
(Amnesty International) критикують Ірландію за це.

• У цивільних справах суд присяжних в основному використовується у справах про наклеп.



Суд присяжних– хто може і хто не може 
бути присяжним
• Кожен громадянин, який досяг 18 років та ім'я якого внесене до Реєстру виборців,

може бути присяжним.
• Ті, хто будь-яким чином залучений до здійснення правосуддя, не мають права бути

присяжними. Сюди входять судді, колишні судді, генеральний прокурор, керівник
державного обвинувачення, співробітники поліції, пенітенціарних установ,
практикуючі адвокати, судові працівники, такі як працівники адміністрації урядових
відомств, які займаються питаннями правосуддя або судів.

• Ті, хто страждають або страждали на психічні захворювання або мають психічні
вади і через цей стан знаходяться на стаціонарі у лікарні (лікувальному закладі) або
регулярно відвідують лікаря, не мають права бути присяжними.

• Ті, хто має недостатню здатність до читання або тривалі порушення, що
унеможливлюють виконання ними обов'язки присяжних, також не мають права
бути присяжними. Це положення було змінено у 2010 році, і тепер люди з
порушеннями слуху та зору та іншими станами здоров'я, які потребують спеціальної
допомоги, можуть бути присяжними.



Суд присяжних – дискваліфікація присяжного

• Особи, засуджені за тяжкі злочини (2 роки +) в Ірландії або ті, хто коли-
небудь були засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі на
п’ять і більше років.

• Особи, які протягом останніх десяти років були засуджені до
позбавлення волі на строк не менше 3-ьох місяців і відбули принаймні
частину цього покарання.

• Особи, які не є громадянами Ірландії, але живуть в Ірландії -
Несправедливо? Реформа потрібна? Гарний спосіб інтегруватися?

• Виконувати обов’язки присяжного, знаючи, що ви дискваліфіковані - це
кримінальне правопорушення.



Суд присяжних – Хто має право бути 
звільненим від обов’язку присяжного
•Громадяни, що досягли 65 років і більше
•Члени Парламенту Ірландії
•Священик будь-якої релігійної конфесії чи
громади - чому (1976 р.)? Реформа??



Суд присяжних – хто може бути звільнений 
від обов’язку присяжного
• Ті, хто надає важливі послуги громаді, включно з практикуючими

лікарями, медсестрами, акушерами, стоматологами, ветеринарами та
аптекарями.

• Особи, які вже були присяжними або з’являлись до суду для виконання
обов’язку присяжного протягом останніх трьох років, або які були
звільнені суддею після закінчення попереднього періоду служби
присяжного на термін, який ще не закінчився.

• Суддя може звільнити особу від виконання обов’язку присяжного,
якщо для цього є "вагомі причини" – самозайнята особа?

• Перед тим, як розпочати відбір, суддя повідомляє всіх потенційних
присяжних про необхідність негайно повідомити суд, чи є в них
причини, через які вони не зможуть безсторонньо оцінити докази.



Суд присяжних – відбір

• 12 присяжних, але також можуть вибрати резервних/запасних присяжних,
якщо передбачається тривалий процес (до 15),

• Громадянин, будучи викликаним повісткою прийняти участь у справі в якості
присяжного і не зв’явившись до суду, зазвичай, не притягується до
відповідальності. Обов’язок присяжного дуже популярний в Ірландії.

• Гендерні квоти не вимагаються.
• Анкети присяжних немає.
• Обвинуваченню / захисту надаються ім'я, основна адреса та професія,

наприклад «Томас Фланаган, Дублін, юрист».
• Обвинувачення / захист можуть заявити відвід 7-ми потенційним присяжним

без зазначення «жодної причини» та необмеженій кількості присяжних із
зазначенням причини. Справедливо? Реформа?

• Кому слід заявляти відвід?



Суд присяжних– функції

• Присяжні відповідальні лише за оцінку доказів/ та встановлення фактів.
Суддя регулярно нагадує присяжним, що вони повинні враховувати лише ті
докази, які надані в судовому засіданні, але чи це реально в 2020 році?

• Присяжні не приймають участі у вирішенні питань права чи в ухваленні
вироків.

• Коли необхідно вирішити питання права, присяжні залишають суд (з
охоронцем).

• Коли всі докази були досліджені, суддя роз’яснює присяжним, які положення
закону застосовуються - це називається «напутнє слово судді».

• Потім присяжні залишають судове засідання, щоб ухвалити вердикт у справі.
• Присяжні можуть попросити роз'яснення з будь-якого питання права чи

доказів.



Суд присяжних– вирок

• Присяжні повинні обрати голову колегії присяжних.
• Суддя надає присяжним опитувальний лист для голосування при ухваленні

вердикту - «Винен / Не винен / Без вердикту».
• Після того, як присяжні вийшли із зали суду на нараду, вони повинні залишатися

разом, поки не ухвалять вердикт.
• Одностайність вердикту не вимагається. Вердикт може вважатися прийнятим

більшістю голосів, якщо 10 з не менше 11 присяжних, досягли згоди щодо вердикту
у справі протягом розумного часу (не менше двох годин часу наради). У цивільному
процесі вердикт може бути винесений більшістю 9 з 12 присяжних.

• Присяжні повертаються до суду, а голова колегії присяжних оголошує вердикт.
• Вердикт присяжних не може бути скасований Вищим судом. Вищий Суд може

визнати вердикт «небезпечним» у випадку, якщо суддя пояснив положення закону
неправильно або ж суд присяжних заслухав недопустимі докази.



Суд присяжних–
переваги/проблеми/реформа?
• Залучає громадян до здійснення правосуддя. Досвід свідчить, що люди

хочуть брати участь, і відносяться до цього серйозно.
• Середовище присяжних є більш представницькими, ніж судді, які іноді

походять із багатшого, більш привілейованого суспільства та мають
досвід життя у багатшому, більш привілейованому суспільстві.

• Вимагає багато часу і коштів. Присяжні не отримують платню, але обід
їм надається!

• Сучасне право є складним - чи справді присяжні розуміють, наприклад,
складні справи щодо фінансових злочинів? Чи їм не нудно?!

• Одержимість криміналістикою - фактор CSI
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