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• Загальна інформація про судову систему США

• Історія суду присяжних в США

• Відмінність суду присяжних у кримінальних
справах від суду присяжних у цивільних
справах

• Процедура виклику та відбору присяжних

• Уроки винесені з американської моделі суду
присяжних
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Кроткий огляд



• Федеральна
– Конституція США (Статті I та III)
– Конгрес (суди нижчого рівня, юрисдикція)

• Штати
– 50 штатів та Округ Колумбія
– Конституція та законодавство штату
– Незалежні судові системи

• Більшу частину законодавства США складає
законодавство штатів

– Більше 90% всіх справ розглядаються у судах штатів
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Судова система США

ПРОГРАМА USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»
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Структура федеральної судової системи

Верховний Суд
9 суддів
Справи: звернень - 4 715; повний розгляд: 71

Апеляційні суди
179 суддів у 13 округах
6 – 28 суддів в кожному з округів
Справи: 55 875

Окружні суди
663 судді у 94 округах
2 – 27 суддів в кожному з округів
Справи: 361 000689

(2017, цифри приблизні)
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Тринадцять федеральних судових округів
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Судді та кількість справ
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Федеральні Штати

Судді
Кримінальні 
справи (1 інстанція)

Цивільні справи
(1 інстанція)

Спеціалізовані 
(в основному цивільні)

Апеляція 

(Банкрутство та федеральні 
претензії)

(ювенальні, сімейні, 
транспортні) 
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Проходження цивільної справи
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Проходження кримінальної справи



Історична довідка

• Англія (1166 р.): Формалізований процес, 12 чоловіків, щоб
допомогти королівським суддям у прийнятті важливих правових
рішень

• Дореволюційні США: недовіра до виконавчої влади

Конституція США (1787)

• Стаття III: «Судовий розгляд усіх злочинів, крім випадків імпічменту, 
здійснюється судом присяжних; і такий суд відбуватиметься в
штаті, де були вчинені зазначені злочини...» 

• Сьома поправка: суд присяжних у цивільних справах, пов’язаних з
грошовими відшкодуваннями (1791)
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Суд присяжних: Історія
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Суд присяжних: у кримінальних і цивільних справах

Велике журі/ 
попереднє 
слухання

Прокурор представляє докази, 
щоб визначити, чи існує 
"достатня підстава" вважати, що 
особа вчинила злочин

16-23 особи; 12 повинні 
погодитися

відсутній

Суд 
присяжних

12 осіб (деякі штати дозволяють 
меншу кількість присяжних)

6-12 осіб

Вердикт Одноголосно*

*одностайність не вимагаєтьсч в штатах Орегон 
та Луізіана

Одностайний, якщо сторони не 
погодилися на вердикт за згодою 
більшості

Вирок/ 
Відшкодуван
ня збитків

суддя

Присяжні - у справах, в яких 
передбачається смертна кара

Присяжні, але суддя може внести 
зміни

Кримінальні Цивільні
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Виклик і відбір

Всі верстви населення
Визначені за принципом випадковості з 
реєстру виборців та водіїв 

Звільнені від обов’язку присяжних: 
діючі військові, пожежні, міліціонери, 
державні службовці

Відстрочка у випадку 
складних\важких обставин

Voir dire: судді, адвокати або і ті і інші 
опитують потенційних присяжних, 
щоб визначити їх придатність

Мета voir dire виключити осіб, які 
можуть мати упередження

Основні та запасні присяжні (2-3) 
відібрані

Виклик Відбір

Розгляд 95% усіх справ за участі присяжних закінчується в термін до 
5 днів
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• Забезпечити всебічну інформаційну та просвітницьку кампанію
про суд присяжних та обов’язок бути присяжним, включаючи
переваги бути присяжними.

• Забезпечити проведення відповідної програми орієнтації
присяжних, щоб гарантувати належну підготовку присяжних до
виконання їхніх обов’язків.

• Побудувати повну систему управління\менеджменту присяжними, 
включно з деталізованою нормативною базою та добре
підготовленим персоналом суду.
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Винесені уроки
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Дякую!

Девід Вон
Керівник Програми USAID «Нове

правосуддя»
dvaughn@new-justice.com

www.newjustice.org.ua
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