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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
МЕТА ТА ОБСЯГ
Експерт з тематичного питання (ЕТП) зі США провів дослідження та склав цей звіт у
співпраці з командою Програми USAID «Нове правосуддя» з реформування сектору юстиції
в Україні (надалі - Програма) відповідно до викладених нижче цілей. Програма заснована
та працює, серед інших обов’язків, задля підтримки місії судової влади служити своїм громадянам та суспільству, а також створювати та постійно вдосконалювати органи судового
адміністрування для забезпечення незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної системи
правосуддя. Відповідно до цієї місії діяльність Програми спрямована на досягнення наступних 5-ти цілей:
1. Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування.
2. Підвищення прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством та зміцнення
верховенства права.
3. Удосконалення судового адміністрування.
4. Підвищення якості юридичної освіти.
5. Розширення доступу до правосуддя та захист прав людини.
Зважаючи на нещодавні законодавчі ініціативи на впровадження традиційної моделі суду
присяжних в Україні, ця Дорожня карта розроблена з метою покращення діяльності в процесі формування списків присяжних та вироблення надійної, більш комплексної нормативної бази, на підставі якої присяжні беруть участь у процесі відправлення правосуддя у справах, підсудних суду присяжних. Запропоновані підходи спираються на традиційні практики
інших країн, які використовують модель суду присяжних як частину свого кримінального
та цивільного процесу. Відповідні законодавчі ініціативи покладають на Державну судову
адміністрацію (ДСА) України у співпраці з її регіональними управліннями обов’язок по формуванню списків потенційних присяжних, використовуючи Реєстр виборців як джерело
даних. Міністерство юстиції (Мін’юст) звернулося за консультаціями та рекомендаціями для
супроводу процесів, пов’язаних із запровадженням та підтримкою спроможності функціонування традиційної моделі суду присяжних задля досягнення основних поставлених цілей.
Крім усього іншого, вважається, що запровадження та розширення традиційної моделі суду
присяжних в Україні підвищить довіру громадськості до судової влади, при цьому ширше
коло громадян отримає доступ до безпосреднього спостереження за змагальним процесом на
забезпечення справедливого вирішення справ.
Програма сприяє інституційному розвитку своїх партнерів у сфері реформування сектору
юстиції, в тому числі ДСА та Мін’юсту й прагне допомгти вдосконалити законодавчу базу,
згідно з якою відбудеться трансформація формату залучення присяжних до вирішення окремих категорій справ в українській системі правосуддя. Розробка цієї Дорожньої карти здійснена в рамках Цілі 2 - Підвищення прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством та зміцнення верховенства права.
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З огляду на це вказаний проект мав три робочі завдання:
1. Рекомендувати порядок формування списку присяжних для ДСА та її територіальних
управлінь.
2. Запропонувати на розгляд ДСА та українських судів операційні процеси й функції стосовно кращих практик та стандартів ефективної роботи з присяжними.
3. Надати рекомендації щодо підходу, який слід запровадити при переході процесу управління роботою присяжних від існуючої моделі до традиційної моделі, включаючи кошторисні витрати на перехід, щоб судова влада могла обгрунтувати адекватне фінансування для
забезпечення цих цілей.
Експертний звіт у формі Дорожньої карти містить виклад поставленого завдання в чотири
етапи. В ньому додатково наведені відповідні документи, в тому числі схеми (органограми).
У звіті, серед іншого, розглядаються :
• Порядок, який повинна використовувати судова система для довільного вибору прізвищ
із Реєстру виборців (вихідного списку), включаючи мінімальну кількість людей, яких суд
повинен обрати з вихідного списку для включення до головного списку присяжних; як
часто оновлювати головний список присяжних, щоб він повсякчас залишався актуальним,
а всі мешканці певного району мали рівні можливості бути кандидатами на виконання
обов’язку присяжних.
• Алгоритм дій, який судова система повинна використовувати для формування кваліфікованого списку присяжних для перевірки критеріїв, які неможливо визначити за допомогою вихідного списку, таких як володіння державною мовою, відсутність психічних та
фізичних захворювань, професія; рекомендовані методи випадкового відбору з вихідного
списку, які слід використовувати; фактори, які слід враховувати при визначенні того, якої
кількості присяжних потребуватиме суд протягом певного періоду.
• Порядок, який суд повинен використовувати при визначенні підстав для увільнення присяжних від виконання обов’язку.
• Порядок відбору присяжних для розгляду конкретної справи, включаючи через процедуру voir dire (попередньої співбесіди з присяжними) і як визначити оптимальну кількість
присяжних для відбору однієї колегії.
• Визначення із персоналу суду відповідальних осіб за систему управління корпусом присяжних з чітким викладом їх ролі/відповідальності в цьому процесі.
• Рекомендації щодо реагування на ситуації, коли присяжні не відповідають на повістку
(НВП) і не з’являються до суду (НЗС) для виконання свого обов’язку, якщо законодавством буде передбачено, що участь громадян у відправленні правосуддя в якості присяжних є громадянським обов’язком.
• Рекомендації щодо змісту типової повістки присяжного.
• Рекомендації щодо політики управління й організації роботи з присяжними в суді, включаючи приміщення, інструктаж та безпеку.
Ці документи надаються як джерело інформації задля кристалізації процесів та демонстрації
ступеня участі присяжних у традиційній моделі здійснення правосуддя.
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МЕТОДОЛОГІЯ
Огляд основних операцій та основоположних практик традиційної моделі суду присяжних
був розроблений залученим експертом з тематичного питання (ЕТП) за консультування із
фахівцями Програми USAID «Нове правосуддя». Базовий посібник для запровадження традиційної моделі, що буде представлений на розгляд ДСА та Мін’юсту, базується на огляді
літератури про управління судом присяжних, чинного законодавства України, що регулює
процесуальні аспекти суду присяжних, та відповідних опитувань й результатів досліджень,
проведених Програмою. Джерела, на які посилається експерт є первинними та вторинними.
Основним джерелом є власний досвід експерта на посаді головного адміністратора суду й
консультанта по роботі з присяжними. Вторинними є джерела з числа праць науковців та
практиків, які стосуються питання роботи з присяжними та опубліковані у різноманітних
наукових виданнях, або як журнальні статті чи огляди.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Обсяг цього Звіту відповідає поточній ситуації в сфері судочинства України з розумінням
того, що висновки зроблені на основі екстраполяцій лише з тих документів, що були надані
Програмою. В цьому ж контексті слід зазначити, що рекомендації відображають лише інформацію та матеріали, надані особами, з якими співпрацював ЕТП. Зважаючи на незначну
тривалість цього проекту, даний звіт має бути попередньою базою для визначення відносної
доцільності використання такої ж чи аналогічної моделі в Україні. Ще одне важливе застереження стосувалося широкого кола автоматизованих систем для полегшення управління роботою присяжних, які наразі застосовуються тими юрисдикціями, що використовують традиційну модель присяжних. Часові обмеження на виконання цього консультативного завдання
виключали можливість поглибленого дослідження того, якої потенційної системи автоматизації зрештою можуть потребувати українські суди. З цією метою процедури, що стосуються оперативних цілей формування списку присяжних, операційних процесів та функцій, а
також оцінки витрат на реформування, розглядаються лише у форматі попереднього засадничого дослідження. Прогнозується, що саме в рамках цієї структури здійснюватиметься
подальша масштабна робота з адаптації цих процесів до очікувань та специфіки судової системи України.
ВИСЛОВЛЕННЯ ВДЯЧНОСТІ
Експерт високо цінує велику увагу, яку приділяли фахівці Програми USAID «Нове правосуддя», допомагаючи йому у виконанні цього проекту. Експерт надзвичайно вдячний Девіду
Вону, Наталії Петровій, Анні Суховій та Уляні Пашинній, які разом присвятили багато часу
комунікації з ним, обговорюючи історію, організацію та стратегічні задачі цієї ініціативи.
Їхня відданість та наполеглива робота над формуванням більш ефективної судової системи
шляхом управління судом присяжних є справжнім джерелом натхнення.
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ВСТУП
Управління роботою присяжних та формування «списку присяжних», як правило, стосується
всіх завдань, пов’язаних із відбором, кваліфікацією, викликом та підтримкою потенційних
присяжних. Ці ролі та відповідальність відносяться до загальної компетенції Відділу по роботі з присяжними району та/або ієрархічно вищого центрального органу. Процес залучення присяжних для вирішення справ регулюється чинним законодавством та політикою, в
тому числі в частині конституційних, законодавчих та адміністративних вимог, що гарантують представництво різних демографічних груп та категорій у колегії присяжних. Система
присяжних пропонує громадянам унікальну можливість особисто спостерігати за функціями правосуддя, які, можливо, ніколи не взаємодіятимуть із судової системою іншим чином.
З цією метою добре працююча система присяжних – це призма, через яку громадяни можуть
зрозуміти чому судова система є наріжним каменем демократичної форми правління.
Глосарій1 найпоширеніших термінів щодо управління роботою присяжних наведений
в Додатку А.
Як правило, управління роботою присяжних включає чотири етапи, серед яких:
1) формування та оновлення головного вихідного списку (який складається з декількох вихідних списків); 2) кваліфікація та виклик за принципом випадковості потенційних присяжних;
3) управління присяжними, коли вони доповідають про свою готовність виконати обов’язок
присяжного у певний день та час; 4) проведення оцінювань після виконання присяжними їх
обов’язку. У більшості випадків програмне забезпечення у вигляді автоматизованої системи
є невід’ємною та основоположною складовою кожного із зазначених етапів.

1

Див. Munsterman, G. T. 1996. Jury system management. Williamsburg, VA: National Center for State Courts.
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ЕТАП 1 – ФОРМУВАННЯ
ТА ОНОВЛЕННЯ БАЗОВОГО
СПИСКУ
Суб’єкт відповідальності та нагляду за формуванням списку варіюється в залежності від
юрисдикції. В деяких випадках складанням списків централізовано займається Судова
адміністрація (СА), в той час як в інших - управління списками здійснюється на регіональному
рівні. Незалежно від того, яка установа є відповідальною, головний список – це перелік осіб,
які проживають у певній юрисдикції, з-поміж яких суд буде довільним чином обирати осіб з
відповідними характеристиками та викликати для здійснення обов’язку присяжних.
Основна мета головного списку ‒ забезпечити точний та репрезентативний облік дорослого
населення в цій юрисдикції. Національний центр судів штатів (NCSC) рекомендує, щоб
головний список містив щонайменше 85% осіб, які мають право бути присяжними у цій
юрисдикції. Таким чином, якщо юрисдикція має на меті розробити головний список
присяжних віком від 30 до 70 років, суд повинен спочатку мати відомості про всіх дорослих
зазначеного вікового діапазону, щоб забезпечити включення їх до списку на мінімальному
рівні у 85%. Американська асоціація адвокатів (ABA) не визначає орієнтовний показник,
натомість рекомендує, що «головний список присяжних та зібраний корпус присяжних
повинен бути репрезентативним та інклюзивним, тобто максимально враховувати всі категорії
населення даної юрисдикції з урахуванням визначених законом вимог до присяжних».
Рис.1 ілюструє узагальнений виклад етапів відбору громадян у присяжні.
Присяжні
Колегія Voir Dire

Корпус присяжних,
яких запрошують
до суду

Пул запрошених

Список кваліфікованих осіб

Головний список

Сегмент населення, що відповідає вимогам до присяжних
Загальне населення

Рис 1. Стислий виклад етапу відбору громадян для виконання обов’язку присяжних
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Як правило, суди не ведуть детальних, всеосяжних вихідних списків громадян, з яких вони
можуть потім скласти головний список. Отже, суди часто співпрацюють і розвивають партнерські стосунки з іншими державними структурами, які здійснюють нагляд і контроль
над цими списками. Таким чином, ДСА має вирішити, які вихідні списки вона бажає
використовувати для складання головного списку присяжних (крім Реєстру виборців), а
потім укласти меморандум про взаєморозуміння або угоду про співпрацю з відповідними
органами.
Окрім Реєстру виборців, іншими вихідними списками можуть бути реєстр декларацій про
податок на прибуток, реєстри автовласників/ водіїв, реєстр заявок на знижки на податок
на нерухомість домогосподарств та відомості про державні компенсації. Вихідні списки,
які використовуються для формування головного списку у США передбачені федеральним
законодавством чи законами штатів. Декілька вихідних списків використовується для
складання головного списку через те, що це дозволяє підвищити повноту і точність
представлення дорослих осіб, які можуть виконувати функції присяжних в даній юрисдикції,
і яких можна викликати для цього. З цією метою ДСА рекомендується використовувати
додаткові джерела до Реєстру виборців.
У додатку B наведено блок-схему, що демонструє приклад формування корпусу присяжних.
У більшості випадків для об’єднання різних вихідних списків у головний список
використовується автоматизація, при цьому видаляються множинні записи про одних і тих
же осіб (дублікати). Крім усього іншого, система повинна бути розроблена так, щоб приймати
електронні записи від відповідних організацій, що надають вихідні списки.
В Україні, як очікується, основним вихідним списком стане Реєстр виборців, що містить
дані про народження, проживання та інформацію про дієздатність громадян. Програмне
забезпечення стандартизує отримані записи та впорядкує інформацію в єдиний консолідований
документ. Рекомендується, щоб відповідне програмне забезпечення було розроблене
таким чином, щоб ДСА могла брати дані з декількох вихідних списків (інклюзивних і
відокремлених від реєстру виборців), щоб присяжних можна було викликати відповідно
до встановлених протоколів та кваліфікаційних параметрів (вікове обмеження 30 років
або старше), географічних меж (проживання в окрузі, де потрібно виконати функцію
присяжного) тощо. Проектування системи з точки зору залучення лише тих громадян, які
відповідають базовим кваліфікаційним критеріям, забезпечить максимальну ефективність
управління роботою присяжних. Якщо дизайн системи здатен певною мірою відсіювати
тих громадян, які не відповідають вимогам до потенційних присяжних, персонал органу,
що управляє роботою присяжних, зможе натомість приділити більше уваги вдосконаленню
головного списку, яке не обмежуватиметься механічною функцією поверхневого відбору,
коли потенційних присяжних викликатимуть до суду.
БЮДЖЕТ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ПРИСЯЖНИХ
Додаток С ілюструє можливості роботи модельної системи управління діяльністю
присяжних, яка буде включати всі функції, передбачені на кожному з 4 етапів, зазначених у
цьому звіті. У подібному ключі та з огляду на бюджетні потреби, у таблиці 1 подано зразкову
модель бюджету великого міського окружного суду, який може допомогти ДСА скласти
певне враження про загальні витрати та видатки для управління Офісом (відділом) по роботі
з присяжними. Звичайно, подані бюджетні прогнози конкретизовані для кількості судових
проваджень на рівні району та відповідають регулюючому законодавству тієї юрисдикції.
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У таблиці 2 наведено загальну кількість запланованих процедур попередньої співбесіди
з присяжними/ voir dire (284) та загальну кількість присяжних (21,435), які необхідні для
району, на дані якого спирається цей бюджет. Для підготовки конкретного бюджетного
запиту для потреб судової системи України, ДСА має переглянути та фіналізувати оцінку,
зазначену на рисунку 2. 2
Таблиця 1. Прогнозований річний бюджет Відділу по роботі з присяжними
РІЧНИЙ БЮДЖЕТ ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ З ПРИСЯЖНИМИ
КОД РЯДКА

ОПИС РЯДКА/СТАТТІ БЮДЖЕТУ

ПОЧАТКОВИЙ БАЛАНС

Операційні та поточні витрати
1010

Канцтовари

15 000.00

1020

Відрядження/підвищення кваліфікації

1030

Друк та копіювання

50 000.00

1040

Оренда копіювального та офісного
обладнання

12 000.00

4 000.00

1050

Технічні/професійні послуги

8 000.00

1060

Довідники

2 000.00

1070

Поштові витрати

1080

Винагорода присяжних*

Проміжний підсумок операційних та поточних витрат

52 000.00
237 000.00
$380 000,00

Зарплата персоналу**
2010

Менеджер по роботі з присяжними (1) @
79,534,93

79 534.93

2020

Секретар суду I (1) @ 45,845,03

45 845.03

2030

Адміністратор I (1) @ 62,826,16

62 826.16

2040

Діловод суду 2 (3) @ 30 087,30

90 261.90

2050

Діловод суду 3 (4) @ 45 359,67

181 438.68

2060

Діловод суду 4 (1) @ 52 044,13

52 044.13

Проміжний підсумок по зарплатах персоналу

$511 950,83

Всього прогнозований бюджет

$891 950,83

*Примітка: Прогнозовані витрати наведені з розрахунку на дворічне середнє значення винагороди для присяжних в
розмірі $5.00 добових за перші три ді та $40.00 добових за подальші дні роботи.
**Примітка: Не включає бонуси, що виплачуються судовою системою, а зарплати розраховуються за медіанною
зарплатою для вказаної посади.

При створенні прикладу бюджетних асигнувань використовувалася відповідна література, наприклад,
Aikman, A. B. 2012. Making the “Pain of Real People” Part of Courts’ Budget Arguments should be used in
framing those positions.
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Рис. 2. Традиційна модель формування бюджету
1. Який статус та прогнозовані бюджетні асигнування на заходи з вдосконалення та реформування суду
присяжних?
2. Чи існує місцева/регіональна робоча група/керівний комітет чи організація, що здійснює нагляд за
ініціативами по роботі з присяжними?
3. Які прогнозовані заходи/пріоритет судової системи України щодо вдосконалення роботи з присяжними?
o Максимізувати репрезентативність громадян в корпусі присяжних
o Максимізувати кількість відібраних присяжних
o Зменшити кількість громадян, які не відповідають на повістки
o Покращити забезпечення роботи присяжних
o Використовувати сучасні технології для роботи з присяжними
o Максимізувати використання присяжних у судових процесах
o Максимізувати обізнаність присяжних (в т.ч. і щодо судової реформи)
o Розробити інструкції для присяжних
o Запустити кампанію по інформуванню громадськості
o Інші ___________________________
4. Робота з присяжними та адміністрування:
А. Чи буде головний список присяжних для судової системи України формуватися на регіональному чи
національному рівні?
В. Які бази даних стануть вихідними списками для формування головного списку присяжних?
o Реєстр виборців
o База даних водійських посвідчень/ автовласників
o Декларації про податок на прибуток
o Списки безробітних
o Державна/ соціальна допомога
o Інше: ___________________
С. Як (чи на яких умовах) виплачуватиметься компенсація присяжним?
o Фіксована денна ставка в розмірі грн. _______________
o Прогресивна ставка в розмірі грн. ______ за перший день; грн. _______ за _______ днів; грн. _______ до
завершення виконання функції присяжного
o Відшкодування кілометражу/відрядження у розмірі грн. _______________
o Інші винагороди присяжних (наприклад, компенсації за справи щодо дітей, та ін) грн. ______________
D. Яким буде строк виконання обов’язку присяжними? _________________
E. Чи присяжних будуть викликати і проводити кваліфікаційний відбір одночасно чи у два окремі етапи?
o Кваліфікаційні анкети та повістки присяжних відправляють поштою одночасно (одноетапний процес) у
цій юрисдикції.
o Спочатку потенційним присяжним надсилають кваліфікаційні анкети. Потім надсилають повістки тільки
особам, що відповідають кваліфікаційним вимогам (двоетапний процес) у цій юрисдикції.
F. Хто вирішуватиме, чи присяжні звільняються від виконання обов’язків, і які критерії використовуються для
розгляду таких запитів?
o Суддя
o Адміністратор по роботі з присяжними
o Інша особа
G. Яких заходів буде вживати суд, і чи буде взагалі, стосовно осіб, які не відповіли на повістку чи не з’явилися
для виконання функцій присяжного?
o Подальше чи друге повідомлення
o Вимога пояснити підстави неявки із проведенням окремого слухання із цього питання
o Штрафи (діапазон)
o Інше – (наказ про примусовий привід)
o Жодних заходів
G. Скільки повісток присяжним будуть направляти кожного року? __________________
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I. Який очікуваний відсоток потенційних присяжних, які (в сумі має бути 100%):
Повернено невручені повістки

_______%

Дискваліфіковано/відведено

_______%

Звільнено від виконання обов’язку

_______%

Звільнено від виконання
труднощі для присяжного

обов’язку

через _______%

Перенесено на наступний термін

_______%

Не відповіли/не з’явилися

_______%

Кваліфіковані та можуть виконувати функції _______%
присяжного
J. Яка приблизно кількість присяжних буде включена до складу колегій за рік?
Кримінальні: _______________
Цивільні: __________________
K. Які пристосування повинен забезпечити суд для потенційних присяжних з інвалідністю?
o Пристрої для розпізнавання мови
o Перекладачів жестової мови
o Пандуси для візків
o Інші
L. Технології систем для забезпечення діяльності присяжних
Базова система:
o Комерційні/приватні системи для присяжних
o Державні системи
o Інше комерційне ПЗ
o Розробка/обслуговування ПЗ власними силами
Перевірка кваліфікаційної інформації:
o Рекомендований лист
o Інтерфейс для інтерактивної голосової відповіді (ІГВ)
o Інтернет-інтерфейс
o Інше (вказати): __________________________________________________
Метод звітування:
o Присяжні отримують тільки повістки
o Присяжні отримують листівки, які інформують їх, коли з’явитися до суду
o Присяжні отримують автоматичні телефонні дзвінки, що інформують їх, коли з’явитися до суду
o Присяжні телефонують та отримують телефоном повідомлення стосовно того, коли з’явитися до суду
o Присяжні заходять в особистий кабінет на сайті суду, де отримують інформацію щодо того, коли з’явитися
до суду
o Інше: __________________________________________________
Інструктаж:
o Присяжні проходять інструктаж наживо в суді
o Присяжні отримують інформаційну брошуру/буклет разом з повісткою
o Присяжні можуть прочитати матеріали інструктажу на сайтісуду
o Присяжні можуть подивитися відео інструктажу онлайн на сайті суду
o Присяжні можуть подивитися відео інструктажу по місцевому кабельному телебаченню
o Присяжні можуть подивитися відео інструктажу в місцевій бібліотеці
o Інше (вказати): __________________________________________________
5. Процедура Voir Dire
A. Чи адвокати матимуть доступ до кваліфікаційних анкет присяжних?
B. Яка інформація про присяжних буде доступна до судового засідання?
o Ім’я
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o Адреса вулиці
o Тільки поштовий індекс чи код району
o Кваліфікаційна інформація
o Сімейний статус
o Професія/роботодавець
o Кількість та вік неповнолітніх дітей
o Інше: _______________________________________
C. Чи потенційні присяжні заповнюватимуть стандартизовану анкету для цілей voir dire?
D. Яка очікувана тривалість відбору присяжних (днів/годин)?
Кримінальні: ______________________________
Цивільні: _________________________________
E. Які очікувані правила. Політики чи процедури будуть встановлені для захисту приватної інформації
присяжних під час відбору, слухання та/або після завершення виконання функції присяжного?

Персонал зазвичай «дочищатиме» головний список, щоб видалити повторення, які не були
ідентифіковані програмою. Інші елементи видалятимуться з головного списку під час
виклику та кваліфікації присяжних протягом другого етапу, коли відбуватимуться звільнення
від виконання обов’язку присяжних або дискваліфікації відповідно до чинних нормативних
актів суду чи закону. Наприклад, вік, місце проживання, професія та попередня служба
використовуються для постійного або тимчасового звільнення осіб від виконання обов’язку
присяжних при виклику. Персонал також використовуватиме головний список для перевірки
точності адрес. Для цього ДСА повинна буде співпрацювати з поштовим оператором.
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ЕТАП 2 – КВАЛІФІКАЦІЯ
ТА ВИКЛИК ПРИСЯЖНИХ
Відповідно до чинного законодавства України, процес повинен здійснюватися таким
чином, щоб ті учасники з числа присяжних, яких викликають, мали достатню кваліфікацію
для виконання обов’язків присяжного. Суди використовують один із трьох методів для
кваліфікації та виклику майбутніх присяжних - одноетапна система, двоетапна система або
гібрид обох, при якому обидва етапи здійснюються одночасно або зарезервовані для справ,
які вимагають великої кількості присяжних.
У рекомендованій одноступеневій системі процес кваліфікації та виклику поєднаний.
Присяжних залучають випадковим чином із головного списку та надсилають їм «анкету/
повістку» (А/П). Якщо присяжний відповідає вимогам/ критеріям до присяжних, він доповідає
про готовність до виконання функції присяжного; якщо ні, то він буде поінформований судом
про те, що увільнюється від виконання обов’язку присяжного і від нього не вимагається
з’явитися у вказаний день. У деяких випадках присяжним буде дозволено перенести
(впродовж наступних 3 місяців) або відкласти (на період, який перевищує наступні 90 днів)
дату виконання обов’язку через наявність поважних причин.
При двоступеневій системі (якщо ДСА розглядатиме такий варіант), суд випадковим
чином відбирає осіб із головного списку та надсилає їм кваліфікаційну анкету, щоб
визначити, чи відповідають вони вимогам до присяжних, які встановлені законодавством.
Особи, які відповідають вимогам до присяжного, будуть внесені до списку кваліфікованих
присяжних, яких суд в подальшому викликає по мірі необхідності у визначений день та
час. Кількість повісток залежить від кількості справ, запланованих до судового розгляду,
типу справи (деякі справи потребують більшої кількості присяжних в колегії) та загальній
кількості відібраних присяжних (використовується прогнозна шкала щодо того, скільки
присяжних буде викликано). При такому механізмі ТУ ДСА надсилає анкету потенційним
присяжним, які її заповнюють та відправляють назад у відповідний район. Призначена
відповідальна особа в цьому районі (менеджер та/або відповідальний персонал по роботі
з присяжними) згодом переглядає відповіді на анкети, визначаючи, чи відповідають ці
громадяни вимогам до присяжних. Ті особи, які відповідають вимогам закону, встановленим для присяжних, потрапляють у «корпус кваліфікованих присяжних» і викликаються
до суду для з’ясування: чи можуть вони виконувати обов’язок присяжних у певну дату. Залежно від дизайну системи та рівня координації між районним судом та ТУ ДСА, останнє
після надсилання анкети може залишити відповідальність за доставку повісток за собою
або делегувати це в район.
Незалежно від системи, яку буде застосовувати суд, найважливішою особливістю системи
присяжних є випадковість відбору потенційних присяжних за допомогою певного Порядку
проведення засідання за участі присяжних. У Додатку D, що надається на розгляд ДСА,
наведено зразок органограми порядку видачі наказу про необхідність залучення присяжних
та формування колегії присяжних. Два компоненти, характерні для традиційної судової
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моделі присяжних ‒ випадковість та обов’язковість виконання функції присяжного; разом
ці ознаки гарантують, що присяжні становлять репрезентативну вибірку населення незалежно від раси, статі, соціально-економічного стану чи політичної приналежності. Для того,
щоб колегія присяжних була обрана випадковим чином, протягом всього процесу відбору
використовується автоматизована система жеребкування імен. Наприклад, вона розроблена
таким чином, що обирається кожна N-та особа у головному/кваліфікованому списку, таким
чином, щоб усі перераховані мали однакові шанси бути викликаними. Автоматизація також
використовується для оцінки кількості потрібних присяжних; інформування присяжних
чи повинні вони з’явитися до суду для виконання обов’язку присяжного, а також для
підтвердження та реєстрації прибуття до суду. В даний час не існує універсальних стандартів, які б визначали алгоритми, що використовуються в системі автоматизації для генерації випадкових чисел. Однак деякі юрисдикції запровадили власні стандарти випадковості,
під які підлаштована їх автоматизована система. Більшість судів оцінюють ефективність
застосованого ними принципу випадковості на основі результатів відбору. Залежно від
того, як налагоджений процес роботи з присяжними, ДСА на додачу до контактного номеру
телефону має по можливості надавати присяжним необхідні інструкції щодо підтвердження
отримання ними повістки та звітування на веб-сайті суду/ судової влади. У деяких
юрисдикціях персонал по роботі з присяжними відправляв відповідні інструкції щодо
звітування присяжних електронною поштою у відповідні центральні офіси, щоб конкретна
інформація, яка стосується цього району, розміщувалася на веб-сайті судів того району.
Рекомендовано, щоб період виконання обов’язку присяжного складав один день або
один судовий процес. У роботі Jury Trial Innovations, Hannaford et al. (1997) зазначено,
що скорочення періоду виконання обов’язку присяжного до одного дня/одного процесу
“підвищує репрезентативність та інклюзивність пулу присяжних”. Інші причини, чому
скорочений термін зменшує показники неявки присяжних, включають: більше громадян
стають обізнаними про виконання обов’язку присяжного, зменшується кількість запитів
щодо увільнення від виконання обов’язку присяжного через меншу часову затратність для
його виконання, а також підвищується ефективність процедур співбесіди voir dire, що, в
свою чергу, підвищує рівень задоволення цим досвідом серед присяжних. У Стандарті 5
Американської асоціації адвокатів стосовно присяжних (Тривалість та здатність приділити
час виконанню обов’язків присяжних) зазначено:
Час, протягом якого особи повинні виконувати обов’язки присяжних, а отже,
приділяти його цій роботі, повинен бути настільки коротким, наскільки це
можливо з огляду на потреби правосуддя. Рекомендовано, щоб тривалість
виконання обов’язків присяжного становила один день або розгляд однієї судової
справи, залежно від того, що триваліше. Однак прийнятним терміном є один
тиждень чи до закінчення одного слухання, залежно від того, що довше.
Не можна вимагати від осіб, щоб вони залишалися вільними для виконання
обов’язків присяжного протягом більше ніж двох тижнів, окрім як в місцевостях,
де відбувається небагато судових розглядів, коли особи мають можливість приділяти свій час виконанню обов’язків присяжного протягом тривалішого періоду.

Деякі з недоліків, на які вказують автори щодо виконання обов’язків присяжних протягом
одного дня/одного судового процесу, включають: виклик більшої кількості присяжних,
витрати на кадрові ресурси, поштові видатки та проведення повторних інструктажів
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присяжних на щоденій основі, а також й імовірність того, що присяжні, яких не відібрали
в процесі voir dire до розгляду конкретної справи, одержать лише цей досвід (неучасті в
реальному процесі), на основі якого вони формують своє сприйняття суду. З огляду на
зазначене, ДСА по можливсті має сприяти впровадженню двотижневого максимального
терміну виконання обов’язків присяжних у законодавство.
ПРОЦЕС КВАЛІФІКАЦІЇ ПРИСЯЖНИХ
Як зазначалося, згідно з чинними законами, список присяжних формується з об’єднаного головного списку. В різних юрисдикціях до цього процесу включають різні вихідні
списки. Рекомендовано, щоб ДСА використовувала якомога ширший набір різних
списків, щоб забезпечити більш репрезентативний корпус присяжних. Звичайно, включення інших джерел, крім Реєстру виборців, повинно бути визначене на рівні закону; що
ще важливіше, такий підхід повинен спиратися на те, що виконання обов’язку присяжних
є обов’язковою громадянською практикою, щоб обґрунтувати широкомасштабний пошук
будь-яких згодних стати присяжними та відповідно кваліфікованих громадян. Наприклад,
у штаті Нью-Джерсі, головний список складається із Реєстру виборців; Списку власників
водійського посвідчення, що ведеться Відділенням з реєстрації транспортних засобів;
Списку осіб, що подавали державні декларації щодо податку на валовий прибуток та заяви
на податкову знижку на нерухомість домогосподарств.
Однак ДСА повинна мати на увазі, що навіть якщо здійснюються дуже ретельні заходи
для забезпечення максимального представництва у корпусі присяжних та отримання нових
даних щороку від відповідних органів, слід обмежувати ці записи особами, які відповідають
встановленим законодавством критеріям для присяжних (наприклад, водії, які не досягли
передбаченого законодавством про присяжних віку, виключаються із списків, наданих
Відділом реєстрації транспортних засобів), а навіть при відсіюванні повторних записів під час
процесу об’єднання списку, записи про деяких дискваліфікованих осіб все одно увійдуть до
об’єднаного списку. Деякі з цих записів включаються до головного списку через те, що окремі
записи про осіб не містять однакових кваліфікаційних критеріїв, визначених законодавством
про присяжних. Наприклад, хоча особи повинні досягти 18 років, щоб зареєструватися як
виборці (а також бути присяжними у певному штаті), податкові декларації враховують рівень
доходу, але не обмежені за віком. Крім того, ні дані Відділу реєстрації транспортних засобів, ні
податкові відомості не містять даних про місце проживання в певній юрисдикції, які є достатньо надійними, щоб послужити основою для віднесення їх до певного судового округу.
Все це означає, що судам потрібно буде «просіювати» дані, незважаючи на всі зусилля,
спрямовані на автоматизацію процесу та створення вичерпного списку громадян, які мають
право бути присяжними. ДСА виявить, що з об’єднаного вихідного списку присяжних
викликатимуть деяких осіб, які фактично не є кваліфікованими. Наприклад, неповнолітня
особа, можливо, подала податкову декларацію, оскільки вона має достатній дохід (податкові
документи в наведеному прикладі не містять даних про вік), житель певної юрисдикції,
можливо, переїхав з цього району після додавання останнього списку, або особа, якої
стосується запис, можливо, померла. Крім того, деякі особи не відповідають критеріям,
що стосуються громадянства, здатності належним чином виконувати функції присяжних,
судимості чи вміння читати та розуміти мову, якою ведеться процедура співбесіди voir dire
та судовий розгляд
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Повноваження вирішувати, хто може бути звільнений від виконання обов’язку присяжних,
або для кого виконання цього обов’язку може бути відкладено, мають бути покладені законом
на уповноважену головою суду особу. У багатьох юрисдикціях ці повноваження делегуються менеджеру чи уповноваженому по роботі з присяжними. Які б параметри не приймалися щодо цього, рекомендується, щоб вони були задокументовані. Коли від потенційного
присяжного надходить анкета/повістка, необхідно зробити два кроки, щоб визначити, чи буде
особа виконувати обов’язки присяжних. По-перше, чи кваліфікований присяжний; тобто чи
відповідає присяжний усім вимогам, встановленим законодавством для присяжних? По-друге, якщо присяжний відповідає цим вимогам, чи має він право на увільнення від виконання
обов’язку або чи подавав запит на його відстрочку? У додатку Е наведено приклад кваліфікаційних характеристик, підстав для увільнення та загальних питань, пов’язаних із виконанням
обов’язку присяжних у штаті Нью-Джерсі, що може стати ДСА в нагоді.
ПОВІСТКИ
ДСА може розглянути цілу низку варіантів відповідно до законів та внутрішніх правил
суду, які в кінцевому підсумку будуть затверджені. Більшість повісток на виклик присяжних
містять три частини: 1) юридичне формулювання повістки; 2) загальна інформація про
виконання обов’язку присяжних; 3) бланк для заповнення присяжним. Кілька прикладів повістки містяться у Додатку F.
1) Повістки друкують та масово розсилають до дати звітування. Документ друкується на
двостороннім аркуші таким чином, щоб ім’я та адреса потенційного присяжного були
зазначені на лицьовій стороні. Існують різні форми та адаптації варіантів розсилки.
Незалежно від стилю, документ повинен бути сформульований чіткою, простою мовою,
але в той же час має бути зрозуміло, що це юридичний документ, який вимагає від особи
прибути для виконання обов’язку присяжних у визначений день та час. Якщо ДСА
має намір використовувати систему голосового підтвердження (сповіщення), за якою
присяжні самі підтверджують свою здатність виконати обов’язок присяжного, в документі також слід зазначити процедуру звернення до суду телефоном або за допомогою
повідомлення через веб-сайт суду. Система підтвердження використовується в тих
випадках, коли весь корпус присяжних, що мають прибути, або його частина не повинні
звітувати на дату повістки, оскільки було зменшено очікуване число присяжних, необхідних округу на цю дату. Потенційним присяжним у цивільних і кримінальних справах
дають вказівку звернутися до Відділу по роботі з присяжними після 17:00 (або після
завершення робочого часу суду) ввечері перед днем, коли вони зобов’язані з’явитися до
суду. Присяжних зазвичай викликають до суду як мінімум за шість тижнів заздалегідь, при
цьому необхідно викликати достатню кількість громадян, щоб забезпечити можливість
набрати всю очікувану кількість присяжних для запланованих до розгляду справ.
Однак справи, які заплановані до розгляду у будь-який конкретний день, можуть бути
відкладені або вирішені з різних причин, тим самим зменшується передбачена потреба
в присяжних, які були викликані на цю дату 6 тижнів тому. Система підтвердження
дозволяє потенційним присяжним зв’язатися з судом ввечері перед днем, коли вони
планують розпочати виконання обов’язків присяжних, щоб визначити, чи потрібні вони,
замість того, щоб фізично прибути до суду і чекати в приміщенні. Без такої системи десятки громадян, чиї послуги в даний момент непотрібні, прибули б до суду для виконання
обов’язку присяжного, витратили б свій особистий час та ресурси суду на їх реєстрацію.
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Система підтвердження, незалежно від того, чи здійснюється вона телефоном або через
веб-сайт, використовується для ефективнішого реагування на потреби присяжних і
заощадження їхнього часу. У додатку G наведено зразок тексту, який персонал по роботі з
присяжними може використовувати для запису щоденних підтверджень від потенційних
присяжних. Ті, кому «дають відбій», також звільняються від обов’язків присяжних за весь
термін роботи, як ніби вони звітували і виконали обов’язок. Суди, як правило, звільняють
цих присяжних від повторної повістки до поновлення терміну виконання обов’язку, який
вони взяли на себе на цю дату; отже, до них не можна застосовувати санкції чи вимагати
знову приділити свій час обов’язку присяжного, поки це не вимагатиметься законом через
зміну календаря розгляду справ судом.
2) Загальна інформація про обов’язок присяжних надає громадянину практичну інформацію
до дати явки до суду та (що дуже важливо) відповідає на найчастіші питання. Це дає
можливість уникнути багатьох питань, наприклад, як дістатися до будівлі суду, про
паркування, оплату, телефонні номери для звітування/підтвердження тощо, з яких
громадяни в іншому випадку зверталися б до Відділу по роботі з присяжними.
3) Бланк для заповнення присяжними включає в себе детальні дані, які має надати
громадянин. Цю інформацію можна заповнити вручну та повернути поштою (поштові
послуги потрібно передплатити) до Відділу по роботі з присяжними або заповнити
онлайн. В будь-якому випадку біографічна та анкетна інформація збирається Відділом
по роботі з присяжними при визначенні кваліфікації, виключення з числа присяжних
та розгляду прохань про звільнення від обов’язку. Якщо інформацію вводять онлайн,
автоматизація дозволяє «збирати» необхідні дані та імпортувати їх у систему; тим
самим, оновлюються індивідуальні реєстраційні картки присяжних. Якщо респонденти
надсилають Відділу по роботі з присяжними заповнену форму, персонал вводить цю
інформацію в автоматизовану систему.
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ЕТАП 3 – УПРАВЛІННЯ
КОРПУСОМ ПРИСЯЖНИХ
Присяжні повинні
з’явитися до суду

Інструктаж присяжних

Третій етап процесу відбору присяжних, як правило, є
найбільш інтенсивним з точки зору залучення численного
персоналу суду (включаючи суддю), які виконують конкретні
обов’язки у цьому процесі. На малюнку, показаному в рамці,
представлено загальний процес від моменту, коли присяжні
звітують про готовність виконати обов’язок, і до закінчення
наради та винесення вердикту. Кваліфіковані присяжні, що
викликаються на певну дату та час, звітують про готовність
виконати обов’язок. Оцінка судом потреби у присяжних
залежить від інформації, яку збирає та переглядає щомісяця
Відділ по роботі з присяжними. Виходячи з цих потреб, Відділ
по роботі з присяжними потім повідомить кваліфікованих
присяжних, які викликаються на дату виконання обов’язку, чи
вони повинні з’явитися до суду.

Колегії потенційних присяжних
направлені до залів судових засідань

Коли присяжні прибувають до суду та підтверджують
готовність виконати свій обов’язок, працівники Відділу по
роботі з присяжними повинні негайно зареєструвати їх та
направити у зону очікування, яка відокремлена від інших
частин будівлі суду та захищена. Стандартний інструктаж
присяжних повинен детальніше розкривати загальну
Процедура Voir Dire та відбір
інформацію,
яку вони вже отримали разом з повісткою або
присяжних для розгляду
конкретної справи
переглянули на веб-сайті суду. Після загального інструктажу
присяжні будуть випадковим чином призначатись до колегії
для проходження співбесіди (voir dire3), і направлятимуться
у відповідну залу судових засідань. Присяжні, які в кінцевому підсумку обираються для розгляду справи, вибираються
зі списку учасників voir dire, який також повинен бути на
випадковій основі . Це, як правило, передбачає опитування поНарада присяжних та вердикт
тенційних присяжних ‒ процес, за допомогою якого судді та
адвокати вибирають присяжних з числа осіб, здатних виконувати цей обов’язок, допитуючи їх для визначення знань про обставини конкретної справи та
готовності розглядати справу лише на підставі доказів, представлених у суді. Багато юрисдикцій повертають потенційних присяжних, які не обрані під час призначеної співбесіди voir
dire, назад у групу викликаних присяжних, щоб їх можна було перепризначити до колегії
присяжних для розгляду іншої справи.
Загальні вказівки присяжним, включеним до колегії для розгляду конкретної справи, пе3

Вимовляється “вуа дір”, це термін з французької мови, який означає «говорити правду».

20

Дорожня карта для ДСА по впровадженню традиційної моделі суду присяжних в Україні

редбачають: реєстрацію кожного ранку у відділі по роботі з присяжними для фіксації явки;
постійне носіння значка присяжного під час перебування в приміщенні суду; складення
присяги або підтвердження ухвалення справедливого вердикту, відповідно до поданих
доказів та закону; утримання від обговорення справи з будь-ким; повідомлення Відділу по
роботі з присяжними або судді, якщо хто-небудь намагається поговорити з ними про цю
справу; та дотримання решти вказівок суду.
Присяжні, обрані для розгляду конкретної справи, продовжують звітувати впродовж даного
судового процесу, згідно з графіком, встановленим для цього, до ухвалення вердикту
чи альтернативного рішення або врегулювання. Кількість присяжних, яких спочатку
викликають, і які в подальшому уточнюють у суду, чи вони наразі потрібні, залежить від
кількості судових розглядів, які спочатку заплановані та згодом підтверджуються на дату
повістки.
Здатність точно підлаштувати підтвердження присяжними своєї участі у здійсненні
правосуддя до фактичної потреби суду залежить від щоденної комунікації між Відділом по
роботі з присяжними та суддями, які розглядають справи, включаючи їх персонал, відповідальний за повідомлення про статус судових процесів, які потребують відбору присяжних.
Таким чином, Відділ по роботі з присяжними повинен регулярно контактувати з персоналом
суддів у випадках, коли передбачається судовий розгляд за участі присяжних. Ця комунікація
є обов’язковою, оскільки забезпечує те, що кількість присяжних, яким надано вказівку
прозвітувати про свою готовність виконати обов’язок, відповідає актуальним потребам, а
не недавнім тенденціям чи забезпеченню максимальної кількості присяжних. Точна модель
прогнозування очевидно також зменшує кількість присяжних, яких викликали, але не залучили до розгляду справ. У деяких випадках резонансність справи вимагатиме призначити
нестандартну та значно більшу кількість потенційних присяжних для проведення співбесіди
через процедуру voir dire.
У Додатку Н подано орієнтовну блок-схему тих випадків, коли суди в США розглядають
справу з великою кількістю присяжних.
Запити суду, як правило, включають детальну інформацію про справу, включаючи назву справи, номер справи, тип судочинства (кримінального чи цивільного), тип справи (категорія
кримінальної чи цивільної справи) та орієнтовну тривалість судового розгляду. Кількість
присяжних, яких розподіляють до групи учасників співбесіди voir dire, як правило, залежатиме від зазначеної інформації. В різних судах визначають різну кількість присяжних, але
є загальні рамкові положення, що окреслюють чисельність присяжних, що призначається
для проходження однієї співбесіди voir dire. Рис.3 - приклад чисельності присяжних, що
є орієнтиром для Відділу по роботі з присяжними. Однак ДСА слід мати на увазі, що ці
стандартні розміри колегії базуються на типовому виборі 8 присяжних для цивільних судових
процесів (6 присяжних, що приймають рішення, та 2 присяжні на заміну) та 14 присяжних
для кримінальних процесів (12 присяжних, що приймають рішення, та 2 присяжних на заміну). Виходячи з цього стандарту, кримінальні справи, що потребують розгляду присяжними
в Україні, як правило, належать до справ 1 та 2 ступеня; відповідно до цього критерію, для
вибору присяжних із 9 осіб (7 присяжних, що приймають рішення, та 2 присяжних на заміну)
для справи за участі 1 обвинуваченого, знадобиться початкова колегія для процедури voir dire у
складі не менше 30 присяжних та ще 6-7 присяжних для кожного додаткового обвинуваченого.
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З огляду на це, суди часто вимагають збирати додаткові колегії для співбесіди voir dire, оскільки початкова колегія присяжних була недостатньою для того, щоб відібрати повний склад
присяжних. У таблиці 2 наведено дані про розподіл присяжних за судовий рік у великому
міському районі. Кількість запрошених для проходження співбесіди voir dire майже вдвічі
перевищує стандартний розмір колегії, що вимагає в середньому майже 83 присяжних для
221 співбесід voir dire, які проводилися протягом судового року. Якщо присяжних, з якими
не вдалося зв’язатися, виключають із загальної кількості, направленої до судових інстанцій,
середній розмір колегії значно зменшується до 51 особи, але все ще перевищує стандартну
колегію із 46 осіб. Отже, консервативна оцінка типового кримінального судового розгляду в
Україна, як правило, потребуватиме колегії з 60 присяжних для процедури voir dire.
Таблиця 2. Розподіл присяжних для процедури Voir Dire
ЗАПЛАНОВАНІ СПІВБЕСІДИ VOIR DIRE

РОЗПОЧАТІ СПІВБЕСІДИ VOIR DIRE

Всього кількість запланованих спібесід Voir 284
Dire

Всього кількість Voir
Dire, що розпочалися

221

Всього кількість потрібних присяжних

Всього кількість
направлених на
співбесіду присяжних

18,304

Відвід з конкретної
причини

6,611

21,435

Відвід прокурором без 854
пояснення причин
Відвід стороною
захисту без пояснення
причин

1,292

Не вдалося зв’язатися

7,033

Включені до колегії

2,514

Відсоток спібесід Voir Dire

77.8%

Пул запрошених (Всього кількість присяжних, що вимагається /розпочаті Voir Dire)

97.0

Колегії Voir Dire (Всього N направлених на співбесіду присяжних/розпочаті Voir Dire)

82.8

Колегії Voir Dire (окрім присяжних, з якими не вдалось зв’язатися)

51.0

Рис. 3. Стандартна чисельність колегії присяжних залежно від типу справи
Розмір колегії
Цивільні справи
25 присяжних
6 додаткових присяжних
Кримінальні справи
46 присяжних
32 присяжних
10 додаткових присяжних

Основа
2 адвокати на справу
На кожного додаткового адвоката, коли їх число
перевищує 2
Злочини 1 та 2 ступеня тяжкості
Злочини 3 та 4 ступеня тяжкості
На кожного додаткового обвинувачуваного, коли
їх число перевищує 1
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ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО ПРИМІЩЕНЬ
В ідеалі зона для присяжних повинна бути розташована на першому поверсі будівлі суду, а
приміщення повинно мати відкритий простір з достатнім освітленням та великими вікнами.
Розташування кімнати для зборів присяжних на першому поверсі має декілька очевидних
переваг: 1) присяжним буде легше знайти її; 2) багатьом присяжним не доведеться
користуватися ліфтами під час прибуття та залишення суду; 3) перерви (закуски, перекури
тощо) для присяжних, що перебувають у кімнаті для зборів, набагато простіше організувати;
і 4) ліфти будуть легше доступними для інших відвідувачів суду, особливо вранці4.
Зона для реєстрації присяжних повинна передбачати використання скануючого обладнання та
декілька ПК. Автоматизовані станції реєстрації зі сканерами дозволяють присяжним швидко
реєструвати прибуття та від’їзд, скануючи посвідчення водія або штрих-код на повістці.
Присяжні, включені в колегії з розгляду триваючихв справ, також можуть зареєструвати
прибуття та виїзд для обліку щоденного відвідування, а також можуть скористатися такими
станціями, щоб повторно роздрукувати повістки, якщо це необхідно. Приміщення повинно
бути таким, щоб можна було утворити довгу чергу в самій кімнаті, але не в коридорі чи в
зоні безпеки. Ідеально було б організувати окремий вхід для присяжних, що прибувають,
включаючи окремий холл з достатньою кількістю сидінь, де вони можуть чекати реєстрації.
Меблі для відпочинку повинні бути чистими та зручними. Кімната для зборів присяжних
повинна бути обладнана мережами для доступу до Інтернету, телефонного зв’язку, відеодисплеями, ПК, кабельним телебаченням та системою оповіщення, яку можна почути, перебуваючи будь-де в приміщенні, включаючи санвузли. Телевізійні монітори повинні бути розміщені в основній частині приміщення для проведення інструктажу та для перегляду загальних
медійних матеріалів. ДСА слід також забезпечити такі зручності, як додаткові розетки
(для портативних ПК та інших електронних пристроїв) та додаткові зони, призначені для
того, щоб присяжні могли працювати під час очікування в кімнаті для зборів. Приміщення
повинно бути повністю ізольованим, щоб присяжні не контактували з підсудними або
учасниками проваджень, коли йдуть з кімнати для зборів до зали суду. Торгові автомати із закусками та напоями повинні бути доступні присяжним. ДСА слід визначити найвигідніший
спосіб забезпечити присяжних безкоштовним напоєм, коли вони щодня вперше доповідають
про готовність виконувати обов’язки присяжного, чи то через попередньо затвердженого
постачальника, чи за рахунок внутрішніх ресурсів. Таким чином, місце для безкоштовної
кави та чаю повинно бути доступне для присяжних, але має знаходиться поза кімнатою для
зборів присяжних, поза будь-якою іншою зоною з високим рівнем відвідуваності.
Кімната для зборів повинна бути достатньо просторою, щоб розмістити найбільшу кількість
присяжних, яку можна очікувати в суді, запрошених для розгляду конкретної справи (див.
розділ щодо розрахунку та моніторингу залучення присяжних). Кімната для зборів повинна
мати місце для організації розташування сидінь в її передній частині з тим, щоб суддя міг
проводити початковий відбір присяжних у справах з великою кількістю присяжних без
необхідності залишати приміщення. Кабінети для керівника та персоналу Відділу по роботі
з присяжними повинні знаходитися в одному приміщенні та бажано на одному поверсі з
кімнатою для зборів. Кімната для зборів повинна бути оснащена таким чином, щоб мати
окремі шафки, де присяжні можуть зберігати свої речі, включаючи ноутбуки, пристрої
Див. різні джерела про кращі практики збору присяжних, наприклад, Chapter 7 of the U.S. Courts Design
Guide, The Courthouse: A Planning and Design Guide for Court Facilities, and ABA Standard 14 on Jury Facilities.
4
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бездротового зв’язку та інші цінні речі, які не слід брати з собою до залів судових засідань
і за які персонал не несе відповідальності. Для присяжних має бути обладнана гардеробна
(в кімнаті для зборів, але відокремлено від сидінь), щоб повісити зимовий одяг, залишити
парасольки тощо. Приміщення також повинно бути розділене так, щоб забезпечити тиху
зону/місце для читання (вдалині від місця перегляду телевізору, реєстрації, торгового автомата чи інших місць, де присяжні можуть поговорити по мобільному телефону або
поспілкуватися один з одним). Приміщення повинно бути обладнане кількома шафами для
витратних матеріалів, невеликим місцем зі столиками/буфетом, робочою зоною з окремими
кабінками, які обладнані підключеннями до Інтернету та ноутбука, окремою вбиральнею для
чоловіків і жінок, окремою вбиральнею для чоловіків і жінок – персоналу суду у зоні, до
якої не допускаються присяжні, та архівами для документів та пов’язаних з ними файлів, які
потрібно зберігати на місці.
ПРОГРАМА ІНСТРУКТАЖУ ДЛЯ ПРИСЯЖНИХ
Персонал по роботі з присяжними під час первинного інструктажу повинен відзначити
їх відданість своєму громадянському обов’язку. Не менш важливо те, кого з працівників
призначають для проведення інструктажу, оскільки повідомлення іноді має не такий великий вплив, як той, хто його передає. В посібнику Through the Eyes of the Juror: A Manual for
Addressing Juror Stress (1998), менеджер по роботі з присяжними заявив: «Має велике значення,
хто проводить інструктаж. Якщо людина позитивна і впевнена, вона створює атмосферу, яка
впливає на присяжних. Якщо ні, присяжні будуть напруженими та думатимуть про це цілий
день». Особа, на яку покладена ця функція, наприклад керівник апарату суду (КАС) (та голова
суду національного рівня), повинна бути обізнаною, професійною, ввічливою та позитивно
налаштованою. Кому б не було делеговано обов’язок проведення інструктажу, вона є важливою, оскільки те, як це було зроблено, неодмінно задасть тон цілому дню, і це може допомогти
полегшити процес для присяжних та зробити його менш обтяжливим після того, як вони вже
провели тривалий час в черзі, очікуючи на реєстрацію. Доречними будуть підготовлені на цю
тему відеоматеріали, які варто застосовувати в судах по всій країні з тим, щоб всі і кожен
присяжний отримали одного змісту надихаючу інформацію про їх важливу роль у здійсненні
правосуддя.
Присяжні можуть не знати місцевості навколо суду, і надана їм інформація про місцеві
заклади харчування демонструє, що ви піклуєтеся про них. Це також допоможе присяжним
бути більш пунктуальними після обідньої перерви. ДСА слід розглянути можливість того,
щоб кожен відділ по роботі з присяжними мав путівник, який періодично оновлюється, що
складається з папки меню разом із картою із зазначенням місцезнаходження закладів. Меню
дасть присяжним уявлення про витрати та вибір харчування. Тут також може бути перелік
визначних пам’яток міста, включаючи музеї, історичні пам’ятники, спортивні заклади тощо.
Слід запровадити таку практику, як участь судді в інструктажі для присяжних. У додатку I представлений зразок сценарію інструктажу, який може бути врахований ДСА для
проведення його з присяжними у перший день виконання ними обов’язків. Мій досвід та
дослідження роботи з присяжними свідчать, що залучення судді є корисним для присяжних
та цінується ними. Однак текст інструктажу присяжних, що буде проводити суддя повинен
бути стандартизований, можливо, в тезовій формі, щоб мінімізувати час, витрачений суддею
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поза розглядом справ, та не дублювати матеріали, з якими присяжні вже ознайомилися.
При підготовці такого інструктажу слід орієнтуватися на інформацію, яку найкраще може
представити суддя, а не персонал по роботі з присяжними. Для судів, де кількість присяжних
надто велика для того, щоб провести інструктаж особисто, слід забезпечити трансляцію
виступу судді по відео, щоб заощадити час судді та присяжних.
ДСА також має розглянути можливість застосування друкованих роздаткових матеріалів
для перегляду «загальної» інформації. У додатку J наведено зразок роздаткового матеріалу з
інструктажу присяжних, який також може бути адаптований судом та надаватися присяжним
в якості додаткової інформації після проведення інструктажу суддею. Це слід зробити для зменшення тривалості інструктажу та надання інформації, яка може знадобитися
присяжним в інший час протягом виконання їх обов’язків. Друкований матеріал повинен
містити інформацію про такі речі, як години роботи суду, орієнтовний час обіду, правила
щодо куріння, процедури валідації паркувальних талонів тощо. Присяжним також став би
в нагоді загальний екран, який відтворює на моніторі повторювану інформацію про суд та
округ. Це може стати елементом загальних заходів з інформування громадян про судову
систему та її взаємозв’язок з іншими органами влади.
ПАРКУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА
Питання, пов’язані з парковкою, передбачають, що ДСА та/або район будуть працювати
з присяжними, які подорожують особистими транспортними засобами. У будь-якому випадку рекомендується, щоб ці потреби були враховані у довгостроковому стратегічному
плані ДСА. Коли присяжні приймають участь у розгляді справи (і тому повинні повертатися до однієї і тієї ж судової зали щодня), працівники суду повинні збирати та
підтверджувати талони на паркування в залі засідань присяжних протягом ранку та
повертати їх присяжним до того, як вони підуть на обід. Слід повторити процес у другій
половині дня, якщо це необхідно, щоб присяжні не витрачали частину свого обіднього
часу на цей процес.
ДСА повинна мати затверджений план евакуації присяжних. План має бути розповсюджений
серед працівників суду та обговорюватися під час інструктажу присяжних. Крім того, його
слід переглянути, щоб гарантувати, що він забезпечує безпеку присяжних з інвалідністю, а
також вирішує питання щодо можливого контакту присяжних з іншими учасниками справи
під час будь-яких заходів з евакуації.
Працівники служби судової охорони часто є першими людьми, з якими зтикаються присяжні
у будівлі суду, і тому можуть сильно впливати на враження присяжних. Слід розглянути
можливість навчання цього персоналу щодо роботи з присяжними. Це забезпечило б краще
розумінн офіцерів їх обов’язків по роботі з присяжними, а також типових питань, які
можуть виникати з цього приводу. ДСА також варто розглянути питання про призначення
відповідальних працівників апарату суду для зустрічі присяжних при головному вході, де
присяжні заходять до будівлі суду, щоб вітати і направляти їх до зали для збору присяжних.
Цей процес і послуга типу «консьєрж» допомагає підкреслити важливість їх ролі та вдячність
судової влади їм.
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СУДДЯ ТА ПЕРСОНАЛ ПО РОБОТІ З ПРИСЯЖНИМИ
Перегляд та затвердження кількості персоналу по роботі з присяжними повинні враховувати
відповідні посадові обов’язки, зважаючи на їх відповідальність, перепідготовку та досвід роботи з автоматизованими системами. Необхідно також враховувати роботу, яку виконують працівники Відділу по роботі з присяжними при обробці анкет, що надходять до
відділу, вміння працювати зі «складними» громадянами, обробку конфіденційної інформації
та забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів. Наприклад, працівники по
роботі з присяжними повинні володіти відповідними знаннями, вміннями та навичками,
що дозволяють перевіряти судимість присяжних (якщо її наявність дискваліфікує їх) у
відповідних базах даних та точно інтерпретувати інформацію під час перегляду головного
списку при визначенні відповідності присяжних вимогам, які встановлені законом.
Для кращого виконання своїх робочих функцій, судді, а також їх персонал та працівники
суду, відповідальні за роботу з присяжними, повинні пройти підготовку, яка включає матеріали, що ознайомлять їх не лише з системою функціонування суду присяжних в Україні, але
й дасть розуміння того, яка роль присяжних у системі правосуддя та на яких конституційних
засадах вона ґрунтується. На малюнку 4 наведено план навчання, що включає пункти порядку денного, з якими судді та працівники повинні ознайомитись, оскільки ДСА прагне
перейти до традиційної моделі судового розгляду присяжних.
На малюнку 5 викладено модель штатного розпису разом з основним мотиваційним чинником
при наймі персоналу Відділу по роботі з присяжними.
На малюнку 6 перераховано схему розподілу простору (у квадратних метрах) щодо
призначеного персоналу та використання.
Рис. 4. Приклад навчальної програми з інструктажу та відбору присяжних
Розділ навчальної програми
1) Виклик присяжних повісткою

Пункти, які потрібно вивчити/ознайомитися

2) Привітання присяжних

• Попередні вказівки присяжним

3) Відбір присяжних

• Список судді
• Список адвоката
• Питання для співбесіди Voir Dire
• Суддя дає настанови колегії
• Учасники колегії відповідають на питання
• Правила щодо відводу з конкретної причини
• Відводи без зазначення причин
• Загальні стратегії та рекомендації

4) Висновки

• Звільнення присяжних, яких не було залучено до розгляду справи
• Приведення до присяги
• Інструкції присяжним, які склали присягу

• Цілі процесу відбору присяжних
• Головний список присяжних
• Повістки для присяжних
• Стандартна чисельність колегії (в тому числі виключення)
• Запит на присяжних
• Запити на додаткові колегії
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Рис. 5. Зразок опису обов’язків для моделі набору персоналу
Функція по роботі з присяжними
Стандарт набору персоналу:
n Менеджер по роботі з присяжними та секретар
n Мінімум троє (3) працівників у кожному Відділі по роботі з присяжними
n Персонал, що займається супутніми завданнями, пов’язаними з відділом обслуговуванняі
користувачів: відповіді на дзвінки присяжних та суддів; нагляд за присяжними в кімнаті для
зборів; обробка пошти; особисті запити та інші питання, пов’язані із роботою з клієнтами.
n Орієнтир для набору персоналу додатково до цих мінімальних рівнів залежить від кількості анкет/
повісток, які розсилаються Відділом по роботі з присяжними. Ці питання прямо пов’язані із
роботою у відділі, наприклад, обробці поверненої чи недоставленої пошти, кваліфікації присяжних,
роботі з кореспонденцією, запитами на звільнення від виконання обов’язку присяжного, запитами
на відстрочку, тощо.
• Один (1) додатковий працівник по роботі з присяжними на кожні 15 000 анкет/повісток після
перевищення кількості в 25 000 анкет/повісток.
Роль та обов’язки на цій посаді:
n Викликати, визначати відповідність присяжних вимогам, встановленим законодавством,
переносити виконання ними обов’язків, «давати відбій»
n Проводити заходи з примусового виконання
n Перевіряти/створювати платіжні документи для присяжних
n Дізнаватися у суддів/керівників відділів про потреби в присяжних
n Проводити інструктажі для присяжних
n Відповіді на питання присяжних по телефону

Рис. 6. Стандартні норми площі приміщень для відділу по роботі з присяжними
Офісне приміщення
Менеджер по роботі з присяжними
Секретар менеджера по роботі з присяжними
Контролер
Кабінка діловода
Рецепція
Кімната для роботи з документами
Кімната відпочинку
Конференц-зал
Сховище документів

Квадратних футів (1 кв. фут = 0,09 кв.м.)
250
120 – 150
150 – 180
70
26 x 14 (плюс доступність для людей з
інвалідністю)
400 – 500
150 – 200
250 – 300
150

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ
ПРИСЯЖНИМИ
У Додатках K та L наведено, відповідно, зразки органограм та політики щодо Комплексної
програми забезпечення виконання обов’язку присяжними (КПЗВ), яка застосовується
до осіб, що викликані для виконання обов’язку присяжних, але не дотримуються
вимог. Більш конкретно, програма розрахована на застосування заходів до присяжних,
які не відповідають на анкету/повістку (НВП) та/або не з’являються до суду (НЗС) на
заплановану дату виконання обов’язку. До законопроектів були подані пропозиції про
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включення положення, яке передбачає адміністративну відповідальність для такої особи
за неповагу до суду штрафом в межах розміру еквівалентному 100 доларам США. При
цьому слід зважати на те, як сформульовано закон, який вимагає від громадян відповідати
на повістку та, коли це доречно, з’являтися на виклик для виконання обов’язку присяжних.
Наприклад:
Невідповідь на анкету чи повістку:
а. Особи, яким надіслано анкети щодо їх кваліфікації для виконання обов’язків
присяжних, які не відповіли на анкету без розумного виправдання, несуть
відповідальність у формі штрафу у розмірі не більше 500 доларів США, який
виплачується округу, з якого надіслано анкету, або можуть бути покарані за
неповагу до суду.
б. Особи, викликані для виконання обов’язку присяжних, які без розумного виправдання або не з’являються для виконання обов’язку присяжних, або відмовляються
його виконати, караються штрафом, що не перевищує 500 доларів США, до сплати округу, в якій особу викликали, або можуть бути покарані за неповагу до суду.

Багато судів, які використовують традиційну модель суду присяжних, експериментували
з програмами примусового виконання, спрямованими на безвідповідальних присяжних.
Як заявив один з членів комісії по роботі з присяжними, «Основна мета провадження –
встановити день виконання обов’язку ... бути стримуючим фактором та ... зменшити навантаження на тисячі відданих громадян, які охоче виконують свій громадянський обов’язок». Чиновники іншого суду заявили, що вони прагнули «заохотити добровільне виконання
присяжними своїх обов’язків у окрузі та активно мотивувати людей не відмовлятися від
повісток або виконання обов’язку присяжного».
У опитуванні 100 державних і федеральних судів, Boatright (1998) встановив, що в середньому
11% корпусу присяжних федеральних судів і понад 20% корпусу присяжних судів штатів
становлять ті, хто не відповідають на виклик. Автор пояснив цю розбіжність спроможністю
федеральної системи здійснювати подальший контроль за особами, що не відповіли на
виклик, завдяки наявним ресурсам та більш керованому навантаженню, що дозволяє їм
переслідувати та піддавати санкціям присяжних, що ухиляються від виконання обов’язку.
Найбільш поширеною причиною, яку називали в опитуванні присяжні, що не відповідали та
не з’явилися, були «проблеми у зв’язку з роботою» та «проблеми з проїздом». Адміністратори суду зауважили, що «подальший контроль та примусове виконання, обмеження щодо
дати звітування та підвищення компенсації» були найбільш вдалими підходами у боротьбі з
проблемою відмови від відповіді на виклик.
В літературі з питань роботи з присяжними, зазначено, що як правило, особи не відповідають
або не з’являються для виконання обов’язку присяжних з двох причин. Перша передбачає
фінансові обмеження, особливо для тих, хто працює за наймом або з погодинною оплатою.
Наприклад, хоча деякі роботодавці компенсують своїм працівникам відгули для виконання
обов’язку присяжних, багато хто цього не робить. Ці люди з меншою імовірністю
відповідатимуть на виклик, ніж ті, що отримують компенсацію повністю або частково.
Компенсація, призначена судами, які використовують традиційну модель присяжних,
коливається від 5 до 40 доларів, що рідко відповідає втраченій зарплаті. Оцінка Національного
центру судів штатів показала, що особи, які виконують обов’язок присяжних, втрачають в
середньому 86 доларів на день. Фінансові труднощі для самозайнятих осіб можуть бути ще
більшими. Як висловився один самозайнятий присяжний:

28

Дорожня карта для ДСА по впровадженню традиційної моделі суду присяжних в Україні

Самозайнятим не видається винагорода чи компенсація. В нас немає роботодавця,
який платив би нам, поки ми виконуємо обов’язок присяжного. Якщо ми не працюємо, ми не заробляємо грошей. Ми повинні виконувати обов’язок присяжного
весь день, а потім ми робимо свою роботу вночі. Ми все ще повинні дотримуватися строків, і люди розраховують на те, що ми виконаємо свою роботу, і немає
нікого, хто міг би нас замінити.

ДСА потрібно буде враховувати ці потенційні втрати в заробітній платі, характерні для
українських ринків зайнятості. У той же час ДСА повинна зважати на інші фінансові
складнощі, які включають питання догляду за дітьми, транспортні витрати та витрати на
паркування, пов’язані з виконанням обов’язку присяжних.
Друга причина залежить від сприйняття. До цієї групи належать особи, які не відповідають
на виклик або не з’являються, оскільки бояться виконувати обов’язок присяжних через
те, що вони дізналися із різних ЗМІ. Побоювання ґрунтуються на переконанні, що термін
виконання обов’язків розтягнеться на тижні, можливо, навіть місяці, що досвід буде занадто стресовим, що вони будуть звільнені з роботи, або що вони будуть зазнавати утисків з
боку незадоволених рішенням сторін. З огляду на вищезазначені причини, Американська асоціація адвокатів (Асоціація) рекомендувала коротший термін виконання обов’язків
присяжних. Aсоціація також запропонувала, щоб суд, незалежно від того, чи будуть
присяжні брати участь у voir dire, наголошував на важливій ролі, яку вони виконують
у здійсненні правосуддя, і висловлював розуміння обтяжень, які може спричинити цей
обов’язок.
Опитування присяжних показало, що присяжні, які не відповідають чи не з’являються до
суду для виконання обов’язків, були так само поінформовані, як і ті, що сумлінно ставляться
до виконання своїх обов’язків, а саме: про характер діяльності присяжних, включаючи
тривалість участі у процесі, а також й те, що їх не звільнять з роботи. Однак особи, які не
дотримувалися вимог, не були достатньо поінформовані щодо процесу подання запиту на
увільнення від виконання обво’язку присяжного чи його відстрочку. Це може ґрунтуватися
на їх переконанні, що причини неможливості виконання ними обво’язку присяжного
не будуть прийнятними для суду, а тому свідомо вони не цікавилися інформацією про
процедуру для отримання увільнення чи відстрочки виконання обов’язку. Інші дані
свідчать про суперечливість показників прибуття залежно від освітніх та економічних
змінних. Людям з нижчим рівнем освіти та скромним заробітком не вистачало впевненості,
щоб бути присяжними, оскільки вони вважали, що люди будуть дуже критичні до їхнього
соціального становища. Аналогічно, але на протилежній стороні освітнього/економічного
спектру люди з вищим рівнем освіти та достатку неохоче виконують обов’язок присяжних,
тому що вони припускали, що вони не будуть обрані через їхнє походження, і тому витрачатимуть свій час на очікування лише для того, щоб їм заявили відвід з колегії. Також
присяжні, що не відповідали, були менше переконані, що ухиляння від відповіді призведе
до будь-яких серйозних наслідків. Однак найчастішою причиною невідповіді було те, що
вони ніколи не отримували повістки. Cлід взяти до уваги, що повістки в США, як правило, надсилаються громадянам безпосередньо стандартними масовими розсилками пошти
США (USPS); як таких, немає жодних рекомендованих листів чи листів з підтвердженням
вручення особі, яка отримала повістку. Враховуючи обсяг, в якому більшість судів
опрацьовує повістки присяжним, перевіряти отримання анкети було б невигідно. Деякі виклики повертаються як «такі, що неможливо доставити» (як зазначено в таблицях даних про кількість присяжних, що відповіли на виклик). Недоставлені повістки, як
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правило, є найчисленнішою категорією результатів розсилки, через що зменшується
кількість присяжних, що відповіли на виклик. У багатьох випадках анкету повертають,
оскільки викликана особа більше не проживає за вказаною адресою, оскільки головний
список був востаннє створений або оновлений до зміни її місця проживання. В інших випадках адреса, яка була отримана з одного із вихідних списків і включена до головного
списку, не є точною, не існує або може бути помилково повернута до суду поштою США.
Якщо повістка не повертається як така, яку неможливо доставити, то суд припускає, що
повістка була доставлена та отримана адресатом.
Як правило, існує три причини, чому суду слід підтримувати підвищення кількості осіб, що
відповідають на виклик. По-перше, це збільшує представництво громадян і як таке належним
чином характеризує склад загальної сукупності. По-друге, участь присяжних у виконанні
обов’язку є невід’ємною частиною демократії, і всім людям має бути надана можливість
виконати цей громадянський обов’язок, незважаючи на фінансові труднощі та неправильні уявлення про роль присяжних. Нарешті, більшість громадян взаємодіятимуть із судовою
владою лише завдяки досвіду роботи присяжних, а отже, це надає суду унікальну можливість
продемонструвати важливу функцію, яку вони виконують у прийнятті суспільно важливих
рішень для громади.
Дослідження підтверджують доцільність використання КПЗВ, серед іншого, як управлінської політики та процедури, що має на меті примусити потенційних присяжних
дотримуватися чинного закону про виклик присяжних. Зважаючи на це, підготовка та
додаткові заходи, необхідні для подальшого контролю присяжних, що не відповіли на
повістку (НВП) та не з’явилися до суду у визначену дату (НЗС), вимагають надзвичайного
навантаження на персонал та ресурси суду, але, тим не менш, видається обґрунтованим з
огляду на те, що зазначено та рекомендовано в літературі та підтверджене моїм досвідом
управління такими програмами. Якщо українська судова влада використовуватиме
КПЗВ, вона повинна бути створена на постійній основі, за консультацією з персоналом
із інформаційних технологій. Електронні таблиці, розроблені в рамках програмного
забезпечення Microsoft, можуть послужити цілям КПЗВ, однак для їх періодичного
оновлення персонал повинен буде приділити багато часу. Більш ефективний процес може
бути розроблений за допомогою автоматизованої системи, щоб у міру збирання даних їх
можна було вводити та легко відслідковувати для аналізу та представлення. Функціонування
такої системи також надаватиме керівництву щомісячні звіти, якими можна ділитися з
керівниками апарату суду та суддями.
Існує низка методів, з якими суд може експериментувати, щоб зменшити кількість
присяжних, що не відповідають на виклик/ повістку. Потрібно зібрати та оцінити попередні дані (можливо, як пілотна програма), використовуючи різні часові рамки, щоб визначити найкращий курс дій з урахування обмежених ресурсів суду. Результати досліджень
показують, що як загалом, так і зокрема для великих судів з більшим обсягом справ,
слухання з вимогою пояснити причини неявки не можуть проводитись для всіх присяжних,
що не відповіли на повістку. Таким чином, з такими присяжними слід працювати за
принципом випадкового вибору таким чином, щоб усі присяжні НВП мали однакові шанси
бути викликаними на такі слухання.
Суд повинен випадковим чином відібрати таких присяжних для вжиття подальших заходів
та запросити ЗМІ на такі слухання, які, хоч і є нерегулярними, можуть слугувати для
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інформування громадян про наслідки ухилення від відповіді та явки. Голова суду разом
із керівником апарату відіграють невід’ємну роль у процесі управління, підкріплюючи
дії ДСА та залучаючи у процес суддів. Незважаючи на те, що дослідження показали, що
велика частка осіб, які не відповідають на повістки, в кінцевому рахунку будуть увільнені
від виконання обов’язку через спричинені цим труднощі, оприлюднення процедур
примусового виконання демонструє громадськості важливість відповіді на повістку,
принаймні, суд може більш точно оцінити кількість кваліфікованих громадян та відповідно
оновити головний список.
Враховуючи, що українська судова влада використовуватиме Реєстр виборців як основне
джерело для формування списку присяжних, рекомендується, щоб суд налагодив
взаємодію з органом/агенцією з реєстрації виборців, де можна розповсюджувати брошури
та інші інформаційні буклети про обов’язок присяжних. Агенція може служити каналом
популяризації обов’язку присяжних перед виборцями, які не знайомі або не переймаються
обов’язком присяжних. Необхідно також створити фокус-групу для громадян та пройти
співбесіду з метою перегляду текстів анкет та повісток та коментування змін, порівняння
їх з іншими форматами та пропонування стратегій для максимального збільшення рівня
відповідей. У зв’язку з цим та в рамках заходів по комунікації з громадськістю, українська
судова влада повинна також використовувати засоби, які використовують громадяни, щоб
голосувати на місцевих і загальних виборах, для оприлюднення інформації про характер та
важливість ролі присяжних. Повідомлення та випуск бюлетеня про обов’язки присяжних
під час виборчих циклів на цих місцях забезпечить для судової влади максимально можливе
охоплення громадськості.
Наступні рекомендації, відмічені Boatright (1998), пропонують ретельно розглянути,
наскільки українська судова влада прагне запровадити Комплексну прогаму із
забезпечення виконання обов’язку присяжного як частину створення традиційної моделі
присяжних.
1. Суди повинні застосовувати політику примусової відповіді/ явки потенційних
присяжних.
2. Громадяни повинні знати, як просити відстрочку чи увільнення від виконання
обов’язку присяжного.
3. Комунікаційна кампанія судів має бути спрямована на реальні приводи для
занепокоєння, які висловлюють громадяни.
4. Комунікаційна кампанія має наголошувати на тому, що кожен здатен компетентно
виконувати обов’язок присяжного.
5. Комунікаційні заходи мають також наголошувати на тому, що громадяни, які
мають ґрунтовні знання з права, не будуть автоматично звільнені від обов’язку
присяжних.
6. Суди повинні якомога ефективніше використовувати час присяжних та
прискорювати розгляд справ.
7. Повістки присяжним повинні бути сформульовані чітко та не в погрозливому
тоні.
8. Вихідний список(и) повинен бути якомога точнішим.
9. Суди повинні працювати з місцевими роботодавцями, щоб заохочувати їх
компенсувати працівникам виконання обов’язків присяжних.
10. Суди повинні працювати із законодавчими органами для введення в дію реформи.
11. Суди повинні розглядати питання догляду за дітьми як пріоритет.
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12. Присяжні повинні отримувати відповідну компенсацію.
13. Саме приміщення суду (та прилегла територія) мають бути більш зручними для
присяжних.
14. Реформи суду присяжних повинна впроваджуватися за принципом цілісності та
системності.
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ЕТАП 4 – ОЦІНКА ПІСЛЯ
ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ
ПРИСЯЖНИМ
Заключний етап роботи з присяжними включає обробку
платежів (включаючи відшкодування, якщо такі є),
підтвердження виконання обов’язку для тих присяжних, які
Обробка платежів
повинні надати документи роботодавцям, обмеження майта відшкодувань
бутніх повісток до дати завершення виконання обов’язку
присяжного (виходячи з умов увільнення в Україні), заповнення опитувальника присяжних та оцінка ефективності
присяжних. Виплати та відшкодування сильно відрізняються
в різних юрисдикціях. Присяжні, викликані до федеральних
Друк або електронна розсилка
судів США, отримують компенсацію 50 доларів на день, яка
сертифікатів присяжним
збільшується до 60 доларів США після відбування 10 днів. Присяжним відшкодовуються додаткові компенсації за допустимі
транспортні витрати, що включають плату за паркування, а
також для присяжних передбачені добові на оплату харчування
Заключне опитування
та за необхідності проживання в готелі. Графіки платежів
присяжних
також різняться, але платежі, як правило, здійснюються
щотижня або після закінчення виконання обов’язку. Деякі роботодавці продовжують компенсувати працівникам частину
або весь період виконання обов’язку присяжних. Наприклад,
Заключна сесія з присяжними федеральним працівникам виплачується звичайна зарплата
замість компенсації. Законодавство не вимагає від роботодавців
оплачувати працівникам час виконання обов’язку присяжного
та забороняє їм будь-яким чином перешкоджати працівникам
виконувати обов’язок присяжного або звільняти працівникків
чи погрожувати їм у зв’язку із цим.
Оцінка роботи Відділу
по роботі з присяжними

Ілюстрація в рамці зображує різні завдання, які необхідно
виконати під час четвертого етапу роботи з присяжними. Що
стосується резонансних справ, які можуть вимагати ізоляції присяжних, суд потенційно
може передбачити проведення більш детального інструктажу присяжних. В ідеалі, система
автоматизації суду повинна бути здатна генерувати графік компенсацій, звіти про результати
діяльності та підсумки контрольних показників.
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ВИЛУЧЕННЯ ПРИСЯЖНИХ ТА ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ЇХ ВІДБОРУ
Показник ефективності роботи суду першої інстанції з присяжними, викладений у вимірі 8
NCSC CourTools - Ефективне використання присяжних5. Вимір поділений на використання
присяжних та результативність відбору присяжних. Застосування присяжних визначається як «швидкість, з якою кваліфіковані та доступні присяжні використовуються принаймні
один раз у судовому засіданні чи процедурі співбесіди voir dire, виражена у відсотках від
загальної кількості кваліфікованих та доступних присяжних (результативність відбору)».
Результативність відбору присяжних визначається як «кількість громадян, відібраних для
виконання обов’язку присяжних, які кваліфіковані та готові виконати обов’язок, виражена у відсотках від загальної кількості викликаних присяжних». Інші виміри ефективності
включають перенесення термінів, строки та тривалість voir dire, а також вивчення окремих судових практик щодо управління та використання присяжних та проведення судових
процесів за участі присяжних.
Загальна мета вимірювань - «мінімізувати кількість зусиль, витрачених на виклик та
кваліфікацію майбутніх присяжних, а також максимізувати швидкість, з якою вони
використовуються для відбору колегій присяжних». Суди можуть вдаватися до різних
стратегій, щоб сформувати корпус (пул) кваліфікованих присяжних, і тому ДСА слід
намагатися адаптувати свій підхід, виходячи з нюансів судової системи України. Наведені
таблиці надають ДСА приклад того, як окремі окружні суди встановлювали, розраховували та
аналізували виміри використання та результативності присяжних; це дасть ДСА можливість
відповідно адаптувати свої припущення.
У таблицях 3-5 показані три основні орієнтири, які використовуються при вимірюванні використання присяжних – Кількість прибулих (КП), Невикористані дні роботи
присяжних та Процент присяжних, яким призначена співбесіда Voir Dire. Для цього аналізу
показники в досліджуваному окрузі штату порівнювали, протиставляли та класифікували з
загальнодержавними даними протягом двох різних судових років (з 1 липня по 30 червня).
Таблиця 3. Узагальнений показник використання присяжних в порівнянні із загальною
кількістю осіб, які з’явилися до суду в якості потенційних присяжних (ОЗС)
ОЗС по штату

ОСЗ по округу
Сінайз

Рейтинг в штаті

Судовий рік
2016-17

67

57

5

Судовий рік
2015-16

70

52

4

Судовий рік*
Диференціал

-3

5

1

Період

Примітка: Співвідношення ОЗС обчислюється шляхом ділення загальної кількості людино-днів присяжних на
загальну кількість співбесід voir dire.

Див. National Center for State Courts. 2005. CourTools: Trial court performance measures. Williamsburg,
VA: Author.
5
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Таблиця 4. Узагальнений показник використання присяжних в порівнянні з кількістю
невикористаних людино-днів роботи присяжних
% невикористаних по штату

% невикористаних
по округу Сінайз

Рейтинг по штату

Судовий рік
2016-17

29

4

1

Судовий рік
2015-16

31

10

3

Судовий рік*
Диференціал

-2

-6

-2

Період

Примітка: Показник невикористаних людино-днів роботи присяжних обчислюється шляхом ділення загальної кількості
невикористаних людино-днів роботи присяжних на загальну кількість людино-днів роботи присяжних (використаних
та невикористаних). Відсоток округлюється до найближчого цілого числа.

Таблиця 5. Узагальнений показник використання присяжних в порівнянні з відсотком
присяжних, яким призначена співбесіда Voir Dire
% на Voir Dire
по штату

% на Voir Dire
по округу Сінайз

Рейтинг по штату

Судовий рік
2016-17

82

125

1

Судовий рік
2015-16

80

117

1

Судовий рік*
Диференціал

2

8

-

Період

Примітка: Відсоток присяжних, яким призначена співбесіда voir dire, розраховується шляхом ділення загальної
кількості присяжних, яким призначена співбесіда voir dire, на загальну кількість людино-днів роботи присяжних
(використаних та невикористаних). Відсотки округлюються до найближчого цілого числа. Відсотки можуть в сумі
складати більше 100, оскільки присяжний може бути обраний для проходження більш ніж однієї voir dire.

Таблиця 6 ілюструє використання присяжних суддею, де показники кожного судді можна
порівнювати із сукупним показником по відділу.
Таблиця 6. Дані щодо використання присяжних за судовий рік суддею
Суддя

% Voir Dire

Суддя

PBI

Грей

100,0

Гібсон

31,0

Джилл

100,0

Гарріс

31,0

Кінг

100,0

Пул

33,2

Волш

100,0

Голдмен

35,5

Гібсон

85,7

Грей

37,7

Гарріс

83,3

Джилл

38,0

Пул

75,0

Кінг

39,0

Всього по відділу

92%

Всього по відділу

35,1
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Таблиці 7 та 8 демонструють кваліфікацію та загальну результативність відбору присяжних
по обраному округу протягом тих же часових рамок. Аналогічно, ДСА слід адаптувати ці
виміри при розробці стратегій досягнення загальних операційних цілей.
Таблиця 7. Кількість кваліфікованих присяжних за результатом виклику та судовим роком
Вирішення

Судовий рік 2016-17

Судовий рік 2015-16

N

%

N

%

Судовий рік диференціал
(N)

Підтверджено

11 551

23

11 924

25

- 373

Перенесено

1 620

3

1 965

4

- 345

Відстрочка

1 988

4

1 784

4

204

21

0

147

0

- 126

Увільнено

Перепризначено

4 642

9

4 233

9

409

Дискваліфіковано

7 658

15

9 194

19

- 1 536

Не вручено повістку

13 148

26

10 498

22

2 650

Не відповіли

9 749

19

8 760

18

989

Всього пул*

50 377

-

48 505

-

1 872

Кількість
кваліфікованих
присяжних*

15 180

30

15 820

33%

- 640

Примітка: Показник кваліфікації обчислюється діленням загального числа присяжних, що підтвердили виконання
обов’язку, перенесень, відстрочок та перепризначень на загальну кількість присяжних в пулі.

Таблиця 8. Загальна результативність відбору за 2016-17 судові роки
Потенційно доступні

Не доступні

Надіслано повісток

47 227

Не з’явилися

1,105

Перенесено на цей період

2 740

Перенесено

1,619

Відстрочка

1,754

Присяжні що почали роботу на
другий день розгляду
Присяжні на вимогу

385
5 175

Перепризначено
Увільнено

Всього потенційно доступних

45 177

0
4,299

Дискваліфіковано

7,203

Повістка не доставлена

12,345

Не відповіли

9,006

Всього не доступні

37,331

Всього виконали обов’язок

7 846

Загальний показник результативності відбору

17%

У таблицях 9 та 10 наведені ті дані, які, згідно з вимірами CourTools, стосуються
перенесення виконання обов’язку присяжних. У поєднанні з оглядом інших орієнтирів
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і відповідно до цих рекомендацій ДСА також повинна зосередитись на зборі та аналізі
даних, оскільки це стосується перепланування виконання обов’язку присяжних.
Менеджер по роботі з присяжними повинен регулярно проводити зустрічі з суддями та
відповідним персоналом, щоб переглядати розклад залучення присяжних (або включати
до порядку денного регулярних робочих зустрічей впитання складення графіку судових
розглядів за участі присяжних, в яких беруть участь судді та працівники апарату), щоб
краще планувати майбутні судові процеси, особливо ті, що стосуються великої кількості
присяжних або ті, для яких потрібні спеціальні заходи, наприклад, перегляд вказівок для
присяжних.
Таблиця 9. Співвідношення перенесень виконання обов’язку присяжних за 2016-17 судовий
рік (1-й квартал)
МІСЯЦЬ

ПЕРЕНЕСЕНО
З ЦЬОГО ПЕРІОДУ

ПЕРЕНЕСЕНО
НА ЦЕЙ ПЕРІОД

СПІВВІДНОШЕННЯ

514

484

1.06 до 1

Липень
Серпень

575

705

.82 до 1

Вересень

218

734

.30 до 1

1,307

1,923

.68 до 1

Всього

Таблиця 10. Узагальнений показник залучення присяжних на вимогу за 2016-17 судовий рік (1 квартал)
МІСЯЦЬ

ПРИСЯЖНІ НА ВИМОГУ
N

ВІДСОТОК ПОТЕНЦІЙНО
ДОСТУПНИХ ПРИСЯЖНИХ

ЕКОНОМІЯ НА ЗАЛУЧЕННІ
“НА ВИМОГУ”

1,345

14.4

6,725.00

Серпень

1,611

13.9

8,055.00

Вересень

1,336

11.8

6,680.00

Всього

4,292

11.5

$21,460.00

Липень

ЗАКЛЮЧНІ ОПИТУВАННЯ
Багато судів пропонують присяжним заповнити анкету заключного опитування, щоб дати
змогу Відділу по роботі з присяжними оцінити свою роботу та дізнатися про можливі
вдосконалення, які можна і потрібно зробити. Рекомендується, щоб ДСА, наскільки це
можливо, робила те ж саме в усіх районних судах України за погодженням з головою суду.
Заключне опитування може допомогти прийняти рішення щодо можливих шляхів адаптації
існуючого приміщення для зборів присяжних до того, яке приміщення хотіли б побачити
присяжні. Присяжних запитують про те, як вони хотіли б, щоб була облаштована кімната, чи
дивилися вони телевізор, читали чи намагалися працювати, чи хотіли б вони мати додаткові
електричні розетки, бездротовий доступ для ноутбуків, більше робочих зон, більше тихих
зон, тощо.
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Ключовою перевагою цього виду опитування є те, що результати можуть бути використані
комітетом з питань присяжних, який повинен бути створений на постійній основі при ДСА.
Серед ключових зацікавлених сторін, призначених до комітету, рекомендується також
включити одного або двох волонтерів, які мають попередній досвід участі у відправленні
правосуддя в якості присяжних. Це дозволило б включити участь громадян у постійну роботу
щодо присяжних – їх точка зору важлива, проте не завжди потрапляє в поле зору внутрішніх
стейкхолдерів. Комітет повинен використовувати результати опитування, щоб рекомендувати зміни, які відповідають потребам присяжних, але, що ще важливіше, дати зрозуміти відповідальним представникам уряду, що ці запити надходять від громадян району (а не судової
влади). З цією метою комітет виступає від імені та на підтримку громадян України.
У додатку М наведено приклад анкети заключного опитування. Як зазначалося, дані опитування можна збирати за допомогою низки питань за шкалою Лайкерта з п’ятьма варіантами
відповідей (відмінно, дуже добре, добре, задовільно та погано). Анкета заключного
опитування присяжних повинна також містити достатньо місця для того, щоб присяжні
могли вписати свої питання та залишити відгуки про свій досвід. Кожен присяжний повинен
відповідати та вказати своє ім’я та адресу. Відповідь допоможе підтвердити важливість
виконання обов’язку присяжними. Також відповідати на питання можуть й працівники
Відділу по роботі з присяжними, судді та працівники апарату, залежно від характеру порушених питань та коментарів присяжних.

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ СЕРЕД ГРОМАДСЬКОСТІ
Запровадження традиційної моделі судового розгляду за участі присяжних вимагатиме постійної роботи з громадськістю. Необхідно поновити роботу, спрямовану на активізацію
інформування громадськості в Україні, включаючи розгляд можливостей для трансляції
загальної інформації про присяжних на місцевому телебаченні та в навчальних закладах. Заходи з інформування громадськості спрямовуватимуться на підвищення загального розуміння громадянами обов’язків присяжних, діяльності присяжних в різних округах та процедури
відбору присяжних, які застосовуються судами.
Hannaford та колеги (1997) пропонують охоплювати громадськість просвітницькою роботою
про обов’язок присяжних за допомогою різних стратегій. Деякі з програм включають наступне:
• Проведення прес-конференцій, на яких лідери всіх рівнів органів влади
проводять інформаційну кампанію щодо обов’язку присяжних.
• Оголошення державних органів, що використовують різні ЗМІ, включаючи
телебачення, газети, громадські будівлі тощо, для пропагування важливої
ролі присяжних.
• Цільові програми в ЗМІ, в яких суддів, серед інших спеціалістів у судовій
та юридичній сфері, розпитують щодо функціонування присяжних у
судовому процесі.
• Програми гостьових лекцій у навчальних закладах із залученням суддів,
які розповідають про конституційне право на розгляд справи судом присяжних.
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• Створення навчальних відеороликів, розроблених як імітація судового
процесу, коли студенти виконують роль обраних присяжних.
Використання цих програм має низку переваг, включаючи встановлення певних очікувань
від виконання обов’язку присяжних, що може пом’якшити деякі занепокоєння та неясності
щодо судової системи. Як і в багатьох судових програмах, інформування громадськості
щодо обов’язків присяжних вимагає співпраці та участі суддів суду в тій мірі, в якій їм було
б комфортно спілкуватися зі ЗМІ та іншими зацікавленими сторонами. У рамках цих заходів
можна провести опитування серед потенційних присяжних для дослідження взаємозв’язку
між ставленням до виконання обов’язку присяжних та їхньою готовністю відповісти на
повістки та, якщо вони кваліфіковані, доповісти про свою готовність. Нарешті, ДСА має
оцінити взаємозв’язок готовності громадян відповідати на повістки та виконувати обов’язки
присяжних із їхніми демографічними характеристиками, якщо такі закономірності існують, що дозволить скласти стратегію поточного та майбутнього підходів для забезпечення
якомога більшої репрезентативності корпусу (пулу) присяжних.
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СТИСЛИЙ ВИКЛАД
ДОРОЖНЬОЇ КАРТІ
Незалежно від відмінностей між заходами по роботі з присяжними в різних районах, вони
мають наступні всезагальні цілі:6
• Вибирати, без дискреції та у встановленому законом порядку, осіб із найширших верств населення.
• Звести до мінімуму незручності та витрати суду, громади, осіб, покликаних на виконання обов’язку присяжного, та роботодавців тих присяжних,
які працюють.
• Максимізувати освітню цінність виконання обов’язку присяжного для громадян.
• Створити таке середовище, за якого присяжні зможуть належним чином
виконувати свої обов’язки відкрито та безпечно.
Відповідно до цих цілей, наведені нижче рекомендації представляють п’ять напрямів, які
є невід’ємними складовими функцій та діяльності Відділу по роботі з присяжними. ДСА
розвиватиме кожен із цих напрямів відповідно до Дорожньої карти, стисло окресленої в
цьому розділі та викладеної в описі чотирьох етапів та додатках до цього звіту. Для судової
влади в Україні, яка прагне змінити середовище для впровадження заходів з реформи
розгляду справ судом присяжних - варто зауважити, що ці завдання не обов’язково перераховані в хронологічному порядку з чіткою пріоритетністю. Таким чином, цілі, яких слід
досягти щодо автоматизації, можуть (та повинні) одночасно впроваджуватися в частині, що
стосується приміщень, персоналу тощо.
1) Автоматизація. ДСА повинна визначити, чи можуть внутрішні спеціалісти та експерти
з предметних питань розробити відповідну автоматизовану систему, чи більш доцільно
буде укласти контракт з кваліфікованим розробником. Система автоматизації необхідна для об’єднання та ведення списку потенційних присяжних. Серед інших функцій, система має вибирати прізвища, друкувати бланки, вести облік осіб, які звітували і які не
відповіли на повістки чи не з’явилися до суду, моніторити роботу з присяжними під час
виконання обов’язків, планувати платежі та завдання, а також оцінювати ефективність
залучення присяжних до відправлення правосуддя.
2) Приміщення. ДСА слід облаштувати приміщення для присяжних таким чином, шоб вони
відображали ту унікальну і виключно важливу роль, яку присяжні відіграють у системі
правосуддя. Для цього обов’язково потрібні окремі (ізольовані) приміщення для зборів
Див. Munsterman, G. T. 1993. Jury management: Emerging strategies and dilemmas. In Handbook of court administration and management, ed. S. W. Hays and C. B. Graham, Jr. 405-21. New
York, NY: Marcel Dekker, Inc.
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присяжних та нарадчі кімнати для присяжних, а також й коридори та санвузли, які примикають до сектору присяжних.
3) Робота з громадськістю та персоналом. У більшості випадків взаємодія громадськості із
судовою владою буде здійснюватися виключно через Відділ по роботі з присяжними. Робота з присяжними ‒ це сфера спеціалізації в галузі судового адміністрування. Таким чином,
робота з громадянами, яких викликають до суду в якості присяжних, вимагає від персоналу
відповідних знань, умінь та навичок. ДСА потрібно буде розробити модель штатного розпису
з відповідними умовами внесення змін до нього задля визначення розміру, обсягу та бази компенсацій працівникам Відділу по роботі з присяжними - формулу, яку слід використовувати
для адаптації до конкретних відділів по роботі з присяжними у кожному з районів України.
4) Координація судових процесів. ДСА необхідно проводити узгоджені масштабні заходи,
щоб включити в роботу всі суди, з огляду на те, як це впливатиме на діяльність Відділів по
роботі з присяжними. Якщо система присяжних, яка в кінцевому рахунку буде розроблена,
забезпечуватиме відбір достатньої (а не надмірної) кількості присяжних, то координація
між судами та Відділами по роботі з присяжними має бути безпроблемною. Координація
вимагає регулярної та послідовної комунікації між судами (включаючи адвокатів, задіяних у процесах) та Відділами по роботі з присяжними у міру зміни потреб провадження.
Відсутність координації часто має найбільш згубний вплив на здатність системи (і конкретно Відділів по роботі з присяжними) ефективно та правильно керувати тим цінним
ресурсом, який являють собою присяжні при відправленні правосуддя.
5) Фінансове управління. ДСА має працювати із законодавчими органами для забезпечення
необхідного фінансування, що відповідає розміру та обсягу роботи у районах. Після того, як
будуть виділені початкові капітальні витрати на автоматизацію та приміщення для присяжних,
знадобляться регулярні асигнування для виплати гонорарів присяжним (якщо такі надаються),
персоналу по роботі з присяжними та операційних витрат і видатків (як зазначено в таблиці 1).
Після того, як попередні п’ять пунктів були повністю опрацьовані та запроваджені і система
автоматизації була розроблена або прийнята відповідно до робочих можливостей, зазначених у
Додатку С, слідуватимуть подальші кроки щодо запровадження традиційної моделі присяжних:
Крок 1)

Створення головного списку потенційних присяжних. Це початковий етап
процесу роботи з присяжними. Список складається із загальної сукупності
на основі встановлених параметрів, відповідно до законодавства України.
Головний список, як правило, формується з одного або декількох вихідних
списків, що містять “сегмент населення, який відповідає вимогам для
присяжних”, і надалі ведеться регулярно і послідовно.

Крок 2)

Підготовка наказу про необхідність залучення присяжних. Такий наказ
переглядає та затверджує голова суду після підтвердження потреби в
залученні присяжних. Кількість анкет/повісток, які друкують та розсилають
електронною поштою випадковим чином обраним потенційним присяжним,
відповідають кількості присяжних, яка вимагається відповідно до зазначеного
наказу у визначену дату. Потенційні присяжні викликаються з головного
списку приблизно за N тижнів до дати виконання обов’язку.
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Крок 3)

Проведення відбору та запрошення майбутніх присяжних. Це процес перевірки
того, що громадяни, які випадковим чином відібрані із головного списку і
викликані в якості потенційних присяжних для участі у запланованих судових
розглядах, фактично відповідають встановленим законодавством вимогам
для виконання цього обов’язку. Цей процес формування «кваліфікованого
списку присяжних» здійснююється в один або в два етапи. Анкети/ повістки
позначаються як підтверджені, відкладені, перенесені, звільнені, дискваліфіковані, перепризначені, недоступні або залишені без відповіді відповідно до
чинного законодавства. Щодо громадян, які не відповіли на повістку, видається наказ з’явитися до суду для пояснення причин.

Крок 4)

Управління корпусом присяжних, які повинні прибути до суду. Якщо квалі
фікованим присяжним не повідомлено про «відбій» (виконання ними
обов’язків на певну дату відміняється відповідно до повідомлення голосової
системи підтверджень). Присяжних, що мають прибути до суду, реєструють
та спрямовують на проходження відповідного загального інструктажу. Щодо
громадян, які не відповіли на повістку, видається наказ з’явитися до суду
для пояснення причин. Після проведення інструктажу складають список
відвідувачів та звертаються до суду за підтвердженням графіку проведення
співбесід з присяжими через процедуру voir dire. Якщо суд підтверджує
заплановану співбесіду, то колегія присяжних формується випадковим чином
із числа прибулих і перенаправляється до суду.

Крок 5)

Управління колегією, направленою на співбесіду через процедуру voir dire.
Суду подається інформаційна відомість справи, що включає рандомізований
перелік присяжних у колегії. Суддя інструктує колегію щодо специфіки
справи. Voir dire починається з 9 присяжних, випадково відібраних з
інформаційної відомості. Присяжні, яким заявлено відвід чи які увільнені
від виконання обов’язку, повертаються до Відділу по роботі з присяжними,
де вони можуть: бути повернені до пулу тих, хто має прибути до суду через
деякий час; випадковим чином призначені до іншого такого пулу; отримати
наказ повернутися у наступні дні для виконання обов’язку (залежно від терміну виконання обов’язку у даній юрисдикції); або їм повідомлять, що вони
наразі вільні. Перш ніж присяжні можуть бути загалом вільні від обов’язку,
усі присяжні із пулу прибулих проходять опитування, щоб Відділ по роботі
з присяжними міг оцінити їхній досвід. Після того, як суд обрав відповідну
кількість присяжних, обирається склад суду присяжних, їх приводять до
присяги та повідомляють, коли повернутися до суду для розгляду судової
справи. Окремі профілі залучення присяжних консолідують, щоб відобразити типи та тривалість такого залучення протягом певного періоду, крім того,
проводиться планування виплат присяжним відповідно до законодавства.

Крок 6)

Робота з присяжними. Суд буде наставляти присяжних за правилами та
процедурами, визначеними для присяжних, залучених до розгляду конкретної
справи. Ведеться облік відвідування всіх присяжних протягом тривалості
судового розгляду. Після закінчення виступу адвокатів суддя звертається до
присяжних за вирішенням справи, відповідно до чинних законодавства, що
стосується даної справи. Присяжні приймають рішення щодо засудження або
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виправдання обвинуваченого, а інколи вони не можуть досягти єдиної думки.
У цивільних справах присяжні приймають остаточне «рішення» (іноді його
також називають «рішенням» чи «ухвалою») і вирішують, які юридичні
наслідки, якщо такі є, були наслідком дії або бездіяльності відповідача. Перед
тим, як присяжні можуть бути вільні, вони повинні пройти опитування, щоб
суд міг враховувати їх досвід на майбутнє.
Крок 7)

Оцінка ефективності роботи з присяжними ‒ загальні вимірювання ефектив
ності роботи з присяжними включають орієнтовні показники, зазначені в таб
лицях даних, зазначених уцьому звіті. Ці заходи, як правило, свідчать про
витрати ресурсів на виклик та відбір присяжних, відповідно до судових потреб.
Дані щодо використання та результативності відбору присяжних збирають,
оцінюють та надсилають ключовим стейкхолдерам системи.
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ДОДАТОК A. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ
Система підтвердження –запрошення телефоном викликаних присяжних до суду.
Поєднана кваліфікаційна анкета та повістка – одноетапна розсилка, що містить
кваліфікаційну анкету та повістку для присяжних.
Охоплення – відсоток дорослого населення у вихідному списку.
Відстрочка – перенесення обов’язків присяжних на певний день після 90 наступних
днів.
Дискваліфікація – виключення особи з числа кандидатів у присяжні з підстав, визначених законом.
Формування колегії – відбір присяжних у визначений день для розгляду конкретної
справи.
День зарахування – перший день виконання присяжним обов’язку, який включає
процедури інструктажу.
Виключення – відсторонення від виконання обов’язку потенційного присяжного,
який відповідає критеріям увільнення чи дискваліфікації (наприклад, не відповідає
встановленим законом вимогам до присяжних).
Увільнення – увільнення потенційного присяжного від виконання обов’язку на його
прохання у зв’язку із належністю до групи, яка за законом може бути увільнена від
виконання обов’язку присяжного або за наявності інших підстав.
Людино-дні присяжних на один судовий процес – показник використання присяжних, що дорівнює загальній кількості оплачених людино-днів роботи присяжних
за вказаний період.
Індекс використання присяжних – показник використання, що дорівнює загальній кількості людино-днів роботи присяжних, поділених на загальну кількість днів судових засідань
за той же період.
Головний список – список імен кандидатів у присяжні довільним чином вибраних із
вихідних списків.
Множинні співбесіди Voir Dire – послідовні співбесіди Voir Dire, під час яких
обирається два або більше склади суду присяжних для судових процесів, які будуть
проводитися послідовно одним суддею.
Не залучені – потенційні присяжні, які з’явилися до суду, відправленої до зали
судового засідання для проходження процедури співбесіди Voir Dire, але не були
обрані до складу колегії присяжних та не були відведені.
Один день/один судовий розгляд – термін виконання обов’язків, в рамках якого
присяжні працюють протягом одного дня або протягом часу необхідного для розгляду
однієї справи. Якщо присяжні обрані в перший день розгляду, вони працюють до завершення судового розгляду; в іншому випадку їх робота завершується після одного дня в
якості потенційних присяжних.
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Колегія – група, обрана з пулу присяжних для проходження співбесіди voir dire. У
суді із лише одним суддею пул та колегія є синонімами.
Показник залучених присяжних – показник використання, рівний кількості осіб,
яких запросили для відбору присяжних, поділеній на кількість обраних присяжних.
Пік – максимальна кількість осіб, необхідна в будь-який час протягом певного дня
для розгляду справ та участі у співбесіді voir dire.
План – Документація судових процедур та методів застосування чинного
законодавства щодо присяжних.
Перенесення – перенесення виконання обов’язку присяжних на певний день
протягом наступних 90 днів.
Кваліфікований список – імена осіб, відібраних для виконання обов’язку присяжних,
які відповідають вимогам до присяжних, встановлених законодавством.
Формування колегії на один день – відбір усіх присяжних у певний день тижня чи
місяця.
Присяжні в режимі очікування – особи, що можуть розпочати виконання обов’язків
присяжних на вимогу.
Початок судових розглядів за змінним графіком – час початку співбесіди voir
dire розподілений рівномірно протягом дня або тижня, щоб уникнути одночасних
співбесід.
Термін виконання обов’язку – період часу, протягом якого особа виконує обов’язок
присяжного. У різних юрисдикціях терміни варіюється від одного дня до одного року.
Voir Dire – процедура формування колегії присяжних для розгляду конкретної
справи за допомогою використання відводів без зазначення причини та відводів з
конкретних причин.
Результативність відбору присяжних – відсоток запрошених чи включених у чергу
присяжних, які не підлягають виключенню, увільненню чи дискваліфікації.
Нульовий день – день, коли потенційні присяжні доповідають про готовність, але
процедури співбесіди voir dire не починаються.
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ДОДАТОК B. ФОРМУВАННЯ КОРПУСУ ПРИСЯЖНИХ

Загальна група потенційних присяжних (N)
Довільно обирається кожні N років із об’єднаного списку,
що містить N вихідних списків:
- Список виборців

Пул населення (N)

•

Дискваліфіковані
присяжні (N)

•

Не вручено
повістки (N)

•

Увільнені (N)

•

Не відповіли (N)

•

Перепризначені (N)

Пул до судового
слухання
(N – Результативність)

Відвід з конкретних
причин (кримінальна
N) або (цивільна N)
Стандартна колегія
(Кримінальна N)
(Цивільна N)

Відвід без причин
(кримінальна N) або
(цивільна N)
Не вдалося зв’язатися
(кримінальна N) або
(цивільна N)
Присяжні
в процесі
(кримінальна N)
(цивільна N)

Некваліфіковані особи

Присяжний або
повертається в
об’єднаний список, або виключається з бази
даних.
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ДОДАТОК C. МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ РОБОТИ З ПРИСЯЖНИМИ
1.1.1 Одержати вихідний список
1.1.2 Об’єднати вихідні списки
1.1.3 «Очистити» головний список
2A.1.1 Довільно обрати для попередньої кваліфікації
2A.1.2
Створити
та
розіслати
анкету для попередньої кваліфікації
2A.1 Провести попередню
2A.1.3 Обробити відповіді на анкету
кваліфікацію потенційних
присяжних
2A.1.4 Розрахувати показник результативності кваліфікації
2A.1.5 Повідомити/накласти санкції на потенційних присяжних, що не
відповідають на анкету
2A.2 Обрати довільну групу
2A.2.1 Довільно обрати присяжних для виклику зі списку
із списку кваліфікованих
кваліфікованих
присяжних для надсилання
2A.2.2 Пули для конкретних справ
повістки (на конкретний
період виконання обов’язку)
2A.2.3 Створити та розіслати повістки
2A Двоетапна кваліфікація
2A.2.3 Розрахувати результативність за повістками
і виклик потенційних
присяжних
2A.3.1 Зареєструвати недоставлені повістки
2A.3.2 Оновити інформацію про потенційного присяжного після того, як він одержить повістку
2A.3.3 Обробка дискваліфікацій
2A.3.4 Обробка виключень та увільнень
2A.3 Обробити відповіді на повістки
2A.3.5 Обробка запиту відстрочки після повістки/
анкети
2A.3.6 Повідомити/застосувати санкції до потенційних присяжних, що не відповідають на повістки
2A.3.7 Розрахувати результативність набору присяжних (результативність процесу кваліфікування X результативність повісток)
1. Створити список потенційних
присяжних

1.1 Створити та вести
головний список

2B.1 Обрати довільну групу із
головного списку для надсилання
повісток/анкет (на конкретний
період виконання обов’язків)

2B Одноетапний процес
повісток/кваліфікації
потенційних присяжних

2B.2 Обробити відповіді на повістки/
анкети

2B.1.1 Довільно обрати для виклику з головного
списку
2B.1.2 Пули для конкретних справ
2B.1.3 Створити та розіслати повістки/анкети

2B.1.4 Розрахувати результативність за повістками
2B.2.1 Зареєструвати недоставлені повістки
2B.2.2 Оновити інформацію про потенційного присяжного після того, як він одержить повістку
2B.2.3 Обробка дискваліфікацій
2B.2.4 Обробка виключень та увільнень
2B.2.5 Обробка запиту відстрочки після
повістки/анкети
2B.2.6 Обробка запитів на розвозку
(кілька місць розташування суду)
2B.2.7 Повідомити/застосувати санкції до потенційних присяжних, що не відповідають на повістки

3.1.1 Зібрати інформацію стосовно очікуваних потреб для слухання
3.1.2 Оцінити потреби на наступну дату звітування
3.1.3 Визначити/обрати присяжних, які будуть доповідати (з числа
викликаних)
3.1.4 Оновити систему підтвердження
3.2.1 Реєстрація
3.2 Реєстрація/інструктаж 3.2.2 Інструктаж
для присяжних
3.2.3 Повідомити/застосувати санкції до
потенційних присяжних, які не з’явилися на
реєстрацію чи ухиляються від обов’язку
3.3 Обробка повідом- 3.3.1 Труднощі – скасувати реєстрацію, якщо присяжний зареєструвався та доповів
лень про труднощі
3.3.2 Труднощі – вказати на відсутність права на виплату
3.3.3 Труднощі – перенести на майбутню дату
3.4.1 Повідомлення Відділу по роботі з присяжними про запит на присяжних
3.4.2 Створити/моніторити справу
3.4 Відповідати на
3.4.3 Спільний пул – довільно обрати потенційних присяжних для включензапит судді щодо
ня в колегію
присяжних
3.4.4 Записувати події на окремих колегіях в журнал реєстрації подій
3.4.5 Приготувати роздаткові матеріали для колегії
3.5 Записати дні/
3.5.1 Нотувати, як використовують присяжних протягом дня
години виконання
3.5.2 Визначити компенсацію
обов’язку
відповідно до політики суду
3.5.3 Розрахувати використання присяжних у пулі прибулих до суду
4.1 Записати
4.1.1
Записати
використання колегії
використання
4.1.2 Не виконали обов’язок
3.1 Обрати довільну групу, до
доповість про готовність на
конкретний день і час

Бізнес-процеси
установи
по роботі з присяжними

3 Робота з пулом
присяжних

4 Працювати з присяжними у справі

5 Завершення виконання
обов’язку присяжного

6 Оцінка ефективності

4.2 Робота з потенційними присяжними
з колегії

4.2.1 Визначити, що робити з присяжними, які залишилися після Voir Dire
4.2.2 Повернути необраних присяжних до пулу
4.2.3 Звільнити від подальшої роботи
4.3 Працювати з
4.3.1 Подальша робота присяжних, що склали
присяжними, привеприсягу, залежить від політики суду
деними до присяги,
після розгляду
4.3.2 Визначити, що робити з присяжними,
справи
які залишилися після Voir Dire
4.3.3 Повернути необраних присяжних до пулу
4.3.4 Звільнити від подальшої роботи
5.1.1 Оформити свідоцтво про виконання обов’язку
5.1 Оформити свідоцтво про виконан5.1.2 Лист роботодавцю/навчальному закладу/самостійний
ня обов’язку
запит на надання свідоцтва
5.1.3 Листи подяки
5.2 Оплата/винагорода
5.2.1 Оплата безпосередньо присяжним відповідно до правил суду
присяжним
5.2.2 Обробка відмов, перенаправлення платежів та пожертв
5.3.1.1 Виплати за секвестрацію
5.3.1.2 Витрати на зміну приміщення
5.3.1.3 Оплата послуг психолога
5.3.1 Відшкодування видатків
5.3.1.4 Запити на відшкодування вартості харчування
5.3.1.5 Відшкодування витрат на догляд за дитиною
5.3 Бухоблік
5.3.3 Видача
5.3.1.6 Відшкодування поточних
форми, 1099s
якщо перевище- витрат
но поріг IRS
5.3.4 Аудити
5.4 Заходи
5.3.5 Звірка платежів присяжним
після
5.4.1 Заключні опитування
виконання
обов’язку
5.4.2 Заключний брифінг
5.4.3 Пропонування послуг психолога
6.1.1 Результативність відбору (за кваліфікацією та повістками)
6.1.2 Точність оцінок
6.1.3 Витрати
6.1 Показник
6.1.4 Використання
6.1.5 Тривалість у процесі Voir Dire
6.1.6 Тривалість у судовому розгляді
6.1.7 Заключне опитування щодо рівня задоволення присяжних
6.2.1 Інформування громадськості
6.2 Звітування про
6.2.2 Приватна інформація – самостійно, суддя-адміністратор
те, що вимірюється
6.2.3 Оскарження справедливості проце

Загальне
звільнення
від виконання
обов’язків

Виконання
обов’язків присяжним переноситься або його
призначають до
зали суду

Після інструктажу роздруковують денний лист
відвідування і звертаються до персоналу суду для
підтвердження графіку
voir dire

Готується Наказ про
засідання після визначення потреби суду у
присяжних.

Присяжні, що починають
працювати на другий день

Якщо суд підтверджує
заплановану співбесіду voir dire, довільно
формується колегія
присяжних до зали суду.
Присяжному можуть
заявити відвід або дати
увільнення чи включити
до складу колегії

Присяжні, чию участь
підтверджено, доповідають Відділу по
роботі з присяжними
у вказаний у повістці
день. Після прибуття
присяжні реєструються та проходять двоетапний інструктаж
(фільм та персонал)

Голова суду переглядає/вносить зміни та затверджує Наказ
про засідання.
Потім створюється пул присяжнихю

Присяжні, яким заявлено
відвід та увільнено від участі
в засіданні, повертаються до
Відділу по роботі з присяжними, де вони можуть отримати
відсрочку, бути довільно призначеними до іншох зали суду,
отримати наказ повернутися на
другий день або бути вільними

Суд веде облік відвідування
обраних присяжних (N для
кримінальних справ і N для
цивільних) та передає Відділу
по роботі з присяжними після
закінчення розгляду

• Присяжний кожного дня
надсилає електронного
листа суду о N годині по
обіді із запитом на підтвердження участі в колегії
наступного судового дня.
• Приблизно о N годині
по обіді Відділ по роботі з
присяжними визначає, яку
кількість присяжних викликати на наступний день.
• Підтвердження відвідування та список присяжних, що не відповіли/не
з’явилися генерується
кожен судовий день.
Можуть бути призначені
слухання щодо пояснення
причин

Анкети/повістки надсилаються назад поштою, їх
підраховують, сортують та роздають персоналу
для внесення в систему. У звітності присяжних
позначають як «підтверджено», «перенесено»,
«відсрочка», «увільнено», «дискваліфіковано»,
«перепризначено», «не доставлено» чи «немає
відповіді». Потім А/П розкладають в папки та
віддають в архів.

Повістки/анкети друкують та розсилають потенційним присяжним приблизно за N тижнів до дати
виконання обов’язків

ДОДАТОК D. ПОРЯДОК ВИДАЧІ НАКАЗУ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИСЯЖНИХ ТА
ФОРМУВАННЯ КОЛЕГІЇ
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ДОДАТОК E. ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ТА УВІЛЬНЕННЯ
ПРИСЯЖНИХ ШТАТУ НЬЮ-ДЖЕРСІ
Розглянемо, наприклад, шість кваліфікаційних вимог, визначених законом штату
Нью-Джерсі, яким повинен відповідати кожен присяжний. У законі зазначено, що кожна
людина, яку викликають в якості присяжного повинна відповідати наступним критеріям:
1. Бути віком від 18 років. Щоб бути кваліфікованим, присяжний повинен досягти
принаймні 18 років. Не існує «максимального» віку: однак, є підстави для увільнення осіб віком від 75 років. Немає жодних підстав для увільнення студентів, і
особи можуть бути викликані як присяжні ще до того, як закінчать вищий навчальний заклад.
2. Володіти англійською мовою. Вимога щодо англійської мови зумовлена необхідністю розуміти показання та представлені докази. Люди з інвалідністю, такою
як сліпота або глухота, можуть бути присяжними. Люди, які мають порушення зору
та слуху, виконували обов’язки присяжних у штаті Нью-Джерсі. Судова система
забезпечує розумні пристосування відповідно до Закону про американців з інвалідністю, і в анкеті щодо кваліфікації присяжних зазначено цю інформацію. Що
стосується будь-яких пристосувань, важливо, щоб присяжні надавали достатню
інформацію про це Відділу по роботі з присяжними та щоб Відділ залучав районного Координатора з питань Закону про американців з інвалідністю (і, можливо,
Координатора з послуг перекладу, де це доречно).
3. Бути громадянином Сполучених Штатів. Виконання обов’язку присяжних - це
право, що надається в силу громадянства. Слід нагадати, що важливою функцією
присяжних є те, що їх вироки встановлюють прецеденти, які потім слугують орієнтирами для дій осіб у межах штату (і країни). Прецедентна практика підтримує обмеження права брати участь у здійсненні правосуддя в якості присяжного лише для
громадян. Люди, які легально проживають у країні за тимчасовою візою, посвідкою
реєстрації іноземців чи іншими документами, не кваліфікуються як присяжні.
4. Бути мешканцем округу, в якому особу викликають до виконання обов’язку
присяжного. Як і у випадку з вимогою щодо громадянства, давня юридична традиція передбачає, що для того, щоб виконувати функції присяжних, особа повинна
проживати в окрузі, у якому її запрошують, - навіть якщо він чи вона мають намір
«виїхати, коли мета, з якою вони оселилися в цьому місці, перестає існувати». Таким чином, якщо особа проживає в окрузі під час тимчасової роботи, але планує
виїхати, коли призначення закінчиться, вона все ще є резидентом округу і може
бути кваліфікована для виконання обов’язку присяжного. Присяжний є випадковим представником громади, в якій проживає, а закони Нью-Джерсі встановлюють
цю громаду як округ. Зауважте, що у вимозі щодо проживання не визначено обмеження часу (тобто якщо присяжний прожив у цьому окрузі лише два тижні, ця особа все одно може бути кваліфікована). Пам’ятайте, що навіть якщо злиття списку
проводиться щорічно, звичайно потрібно більше декількох тижнів, щоб ім’я нового
мешканця увійшло до об’єднаного списку і було вибрано. Основна вимога щодо
часу полягає в тому, щоб присяжний законно проживав в окрузі в той час, коли
присяжний повинен відзвітувати про можливість виконати обов’язок присяжного (і
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протягом усієї роботи як присяжний).
5. Не повинні мати непогашену судимість за вчинення злочину. Злочином є
кримінальне правопорушення, що карається принаймні одним роком позбавлення
волі. У штаті Нью-Джерсі правопорушення, що належать до підсудності муніципальних судів (порушення громадського порядку та дрібні порушення громадського порядку) не становлять кримінальних злочинів. Присяжний дискваліфікується,
якщо він коли-небудь був засуджений, чи визнав вину або не заперечував факт
вчинення кримінального злочину, за винятком осіб, кримінальну судимість яких
було погашено в повному обсязі за чинним законодавством.
6. Не повинні мати психічної чи фізичної інвалідності, що заважатиме людині
належним чином виконувати обов’язок присяжного. Відповідно до Закону про
американців з інвалідністю, увага зосереджується на здатності особи належним
чином виконувати обов’язок присяжного із розумними пристосуваннями, передбаченими судовою системою. Якщо присяжний вказує, що має фізичну інвалідність,
потрібно надати пояснення. Якщо інвалідність є тимчасовою, і, як очікується, буде
усунена протягом одного року (наприклад, перелом руки чи ноги), доцільно перенести виконання обов’язку присяжного для цієї особи. Якщо здається, що присяжний, можливо, не має істинної фізичної інвалідності, допустимо звернутися за
консультацією до лікаря. Після надання медичного висновку про те, що виконання
обов’язку присяжного може завдати шкоду здоров’ю присяжного, такий присяжний
може бути дискваліфікований.
Закон штату Нью-Джерсі також дозволяє увільнити присяжного від виконання обов’язку на його прохання в наступних випадках:
1. Вік потенційного присяжного становить 75 років і старше. Будь-яка особа
віком від 75 років може бути увільнена від виконання обов’язку присяжних. Зауважте, що якщо присяжний не вимагає увільнення, присяжний може виконувати
обов’язок в будь-якому віці до тих пір, поки він залишатиметься кваліфікованим за
іншими ознаками.
2. Потенційний присяжний вже виконував обов’язок присяжного протягом останніх трьох років в окрузі, до якого його викликають. Якщо присяжний відповість у
кваліфікаційній анкеті, що він або вона виконували обов’язки присяжних у вашому
окрузі протягом останніх трьох років, і ви підтверджуєте цей факт (через фінансові
чи інші записи), ця особа може бути увільнена. Будь ласка, майте на увазі, що це є
підставою для увільнення, а не дискваліфікації, і присяжні, які виконували обов’язок протягом останніх трьох років, можуть знову бути присяжними за бажанням.
Зауважте, що ця підстава для увільнення застосовується лише в тому випадку,
якщо особа була присяжним у вашому окрузі. Таким чином, якщо він виконував
обов’язки федерального присяжного або був присяжним в іншій державі, ця особа
не має права на увільнення на її прохання.
3. Виконання обов’язку присяжних загрожує серйозними труднощами через обставини, які, ймовірно, не зміняться протягом наступного року. Серйозні труднощі
включають такі обставини:
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a) Потенційний присяжний неспроможний виконувати обов’язки через медичні показники, підтверджені ліцензованим лікарем. Хоча ця підстава для увільнення
вимагає підтвердження від лікаря, особа з фізичною інвалідністю, яка може завадити виконанню обов’язків присяжного, не є кваліфікованою для цього, що,
по суті, робить дане положення юридично необґрунтованим.
b) Потенційний присяжний зазнає серйозних фінансових труднощів, які поставлять
під загрозу здатність присяжного забезпечувати себе чи його утриманців. Визначаючи, чи слід увільнити потенційного присяжного, суддя, що призначає присяжних, повинен враховувати: джерела доходу потенційних присяжних; наявність та
ступінь відшкодування доходу; очікувану тривалість роботи присяжного.
Закон вимагає, щоб суддя, який призначає присяжних, або менеджер по роботі з
ними (як посадова особа) зважували фактори, що мають місце у кожній окремій ситуації, щоб визначити, чи дотримано стандарт «серйозних фінансових труднощів». У
зв’язку з цим, зауважте, що закон конкретно вказує доходи «домогосподарств», а не
доходи індивідуальної особи, і що можна розглянути відшкодування присяжному, та
термін виконання обов’язку в окрузі (оскільки це явно може вплинути на фінансові
наслідки для присяжних).
4. Потенційний присяжний має особисті зобов’язання піклуватися про іншу
особу, включаючи хвору, літню або немічну людину, залежну від нього, або неповнолітню дитину, яка потребує особистої опіки та уваги потенційного присяжного, а альтернативна допомога не доступна без серйозних фінансових труднощів для потенційного присяжного або особи, яка потребує догляду. Це положення
поширюється на потенційних присяжних із особистим зобов’язанням піклуватися
про іншу особу, тобто дитину, чоловіка/дружину, батьків чи інших утриманців, які
вимагають особистої опіки присяжного. Це не стосується бабусь і дідусів, які наглядають за онуком, тому що ця дитина не є «особистим зобов’язанням бабусі і
дідуся», якщо тільки бабуся і дідусь не є законними піклувальниками. Зауважте
також, що закон також вимагає дотримання умови, що «жодна альтернативна допомога» не «доступна без серйозних фінансових труднощів» одній із сторін.
5. Потенційний присяжний надає вузькоспеціалізовані технічні послуги у сфері
охорони здоров’я, і його заміщення не можна організувати розумними зусиллями. Це положення повинно було забезпечити гнучкість у галузі охорони здоров’я,
щоб можна було вирішити критичні потреби в цій галузі без додаткового законодавства. Наприклад, спеціальний професійний досвід, що обговорювався на момент прийняття цього закону, стосувався технології комп’ютерної томографії, для
якої в цілому по штату було доступно лише кілька сертифікованих фахівців. Таких
осіб можна увільнити, але передбачалося, що ситуація зміниться по мірі розвитку
ринку праці в медичній сфері, і присяжні будуть зобов’язані доводити, що їхня ситуація відповідає формулюванню в законі. Пам’ятайте, що можливе перенесення
обов’язку присяжного, якщо виникає короткочасний дефіцит медичного персоналу. Законодавці опікуються питанням належної медичної допомоги для громадян,
і менеджерам по роботі з присяжними слід звертати увагу на це. Ця підстава для
увільнення, очевидно, не повинна стати універсальною підставою для увільнення
для всіх лікарів.
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6. Потенційний присяжний є медичним працівником, який безпосередньо бере
участь у догляді за особами з фізичною чи психічною інвалідністю, і постійна присутність потенційного присяжного має важливе значення для регулярного
та особистого догляду за цією особою. Ця підстава для увільнення застосовуватиметься до медсестер, які працюють з дитиною з церебральним паралічем або
тих, хто працює з дітьми з аутизмом, яким важливо проводити постійне лікування
з тим самим лікарем. Зауважте, що формулювання є строгим, воно вимагає безпосередньої роботи з пацієнтом, особистого лікування та присутності цієї людини.
7. Потенційний присяжний є членом постійного викладацького складу гімназії або середньої школи, виконання обовязку присяжного заплановане у період
навчального року, і розумними зусиллями не можна організувати заміну. Спершу зауважте, що в цьому законі є низка вимог: 1) присяжний повинен працювати
повний робочий день: 2) присяжний повинен бути викладачем, а не адміністративним працівником; 3) школа має бути гімназією чи середньою школою; 4) виконання обов’язків присяжного відбувалося протягом навчального року; і 5) що заміну
неможливо організувати розумними зусиллями. Законодавча інтенція цієї причини
для увільнення пов’язана з тим, що відсутність викладача не повинна впливати на
освіту учнів. Зауважте, що дошкільні заклади та дитячі ясла не відповідають встановленому законом визначенню, те ж стосується коледжів та інших навчальних
програм після середньої школи. Хоча загальне правило полягає в тому, що вчителі
державних шкіл не отримують увільнення, окрім випадків, коли вони працюють з
учнями з інвалідністю, до вчителів слід ставитися так само, як і до не-викладацького персоналу з точки зору перенесення обов’язку присяжних, оскільки це не
входить в даний розділ.
8. Потенційний присяжний є членом добровільної пожежної частини або пожежного патруля, бригади першої допомоги чи рятувального загону. Зауваж
те, що цей розділ стосується лише пожежників-добровольців, персоналу першої
допомоги та рятувальників. Він також вимагає, щоб особа була членом такої
структури. Присяжний, який вимагає увільнення, зобов’язаний підтвердити, що він
є членом (найменування пожежної роти чи станції першої допомоги, номер посту
або ідентифікаційний номер для цієї організації).
Зважаючи на кваліфікацію та увільнення, існують певні ситуації, які часто викликають
питання щодо того, чи можна увільнити присяжного від виконання обов’язку. Далі
наведено вказівки щодо низки таких ситуацій:
• Духовенство: немає підстав для увільнення, до духовенства слід ставитися
так само, як і до світських осіб. Не слід непокоїтися через те, що, якщо вони
будуть обрані до складу присяжних, інші присяжні будуть голосувати згідно позицією духовенства, оскільки досвід показує, що це не так.
• Поліцейські: вони кваліфіковані для виконання обов’язків присяжних. Вони не
повинні носити форму під час виконання обов’язків присяжних (вони не при
виконанні), і вони повинні залишати зброю на пості охорони при вході в будівлю
(знову ж таки, оскільки вони не знаходяться в будівлі в якості офіційного працівника міліції). Зверніть увагу, що працівники міліції є державними службовцями
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і, як такі, потребують звільнення від роботи, щоб виконувати функції присяжних.
Періодичне спілкування з керівниками поліції, можливо, через прокурора, може
допомогти прояснити будь-які занепокоєння, пов’язані із виконанням обов’язків
присяжних працівниками поліції.
• Транспортні проблеми: скарга присяжних щодо того, що вони не вміють керувати автомобілем, і немає транспорту від місця їхнього проживання до приміщення суду, повинна слугувати підставою для увільнення лише в тому випадку, якщо доїзд до суду представлятиме серйозні труднощі, фінансові чи інші
(наприклад, безпека). Багато присяжних, які звертаються з таким проханням, є
літніми людьми, і слід враховувати всі пов’язані з цим обставини.
• Труднощі для роботодавців: Труднощі для роботодавця не є підставою для
увільнення присяжних. Якщо людина є самозайнятою, бізнес-труднощі слід
розглядати лише в тому випадку, якщо це призведе до серйозних фінансових
складнощів присяжних, про які йшлося раніше.
• Студенти: Студенти, які просять увільнення, можуть отримати перенесення на
період канікул протягом, якщо це доречно. Якщо студент коледжу живе далеко
від дому, але все ще є законним резидентом округу, ця особа також має право
на перенесення.
• Обвинувачені: Особи, які звинувачуються у злочині, але ще не були засуджені,
є кваліфікованими, хоча складні ситуації (серйозні або резонансні справи) повинні розглядатися разом із головуючим суддею, якщо є ймовірність, що присяжний не зможе виконати обов’язок без вірогідності упередження з боку інших
до нього.

Вітаємо,

							

На телефонні запити відповідають з понеділка по п’ятницю, з 10.00 до 16.00

Якщо ви подаватимете запит на увільнення від виконання обов’язку присяжного чи дискваліфікацію, прочитайте інструкції на
зворотному боці цього бланку. Якщо вказані вище ім’я та/або адреса неправильні, заповніть розділ з оновлення інформації
в Реєстрі виборців на зворотному боці цього бланку. Якщо у вас виникнуть будь-які подальші запитання, надсилайте їх на
наступну адресу:
Телефонуйте:
Адреса для кореспонденції:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ОБИДВА БОКИ ПОВІСТКИ

							НАКАЗОМ
							
ВИ ПОПЕРЕДЖАЄТЕСЬ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПЕРЕДБАЧЕНУ
ЗАКОНОМ, ЗА УНИКНЕННЯ ВІДПОВІДІ
НА ЦЮ ПОВІСТКУ

ПОВІСТКА ПРИСЯЖНОГО
				
ЧАС:
				
ДЕНЬ:
				
МІСЦЕ:

Номер водійського посвідчення
або
ідентифікаційного документа

№ свідоцтва № присяжного

							
							
							

[На офіційному бланку округу Даллас, штат Техас]

Повістка присяжного: Округ Даллас, Техас
(лицьова частина)

ДОДАТОК F. ЗРАЗКИ ПОВІСТОК В РІЗНИХ ОКРУГАХ
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Купон на безкоштовний проїзд автобусом –
тільки з суду
Відірвіть купон та покажіть водію при посадці.
Він покриває повну вартість одного проїзду,
включно з трансфером, з центру Далласу. Діє
на всіх регулярних маршрутах DART, включно
з маршрутами Suburban Express. Телефонуйте
979-1111, щоб дізнатися про розклад рейсів.
Розклад доступний в приміщенні суду.
ДІЙСНИЙ ТІЛЬКИ ДО:

Дата народження

№ водійського
посвідчення

Обведіть один варіант:
Неодружений/незаміжня
Розлучений/а
Одружений/а
Вдовець/вдова

Кількість дітей

№ водійського
посвідчення

№ Свідоцтва

Ваш поточний
Роки
Скільки ви проживаєте в окрузі Місце
роботодавець
Даллас
народження
Професія чоловіка/
Поточний
Роки
Ім’я чоловіка/дружини
№ присяжного
дружини
роботодавець
чоловіка/дружини
Чи ви колись були присяжним у цивільному
Чи ви колись були учасником судового процесу?
Впишіть правильне ім’я та
процесі?
Так
адресу нижче
Так
Ні
Ні
Якщо так, якого типу?
Якщо так, де
Чи ви колись були присяжним у
Релігійні
Номер телефону
кримінальному процесі?
переконання
Домашній
Так
Робочий
Ні
Якщо так, де
Відмітьте наступний пункт, якщо бажаєте пожертвувати вашу винагороду присяжного департаменту у справах неповнолітніх та на святкові подарунки для дітей
під опікою/піклуванням
Так
Ні
Від імені нашої молоді Рада у справах неповнолітніх округу Даллас висловлює вам свою вдячність.

Ваша професія

Ім’я

Дата
Час

ПАРКУВАННЯ: РЕКОМЕНДУЄМО
ПРИСЯЖНИМ КОРИСТУВАТИСЯ
ПАРКОВКАМИ ОКРУГУ, ЯК ПОЗНАЧЕНО
НА ЗВОРОТНОМУ БОЦІ ЦІЄЇ ПОВІСТКИ.
ЯКЩО ВИ ОБИРАЄТЕ ПАРКОВКУ З
ПОПЕРЕДНЬОЮ ОПЛАТОЮ, ПРОСИМО
ЗАЗДАЛЕГІДЬ ОПЛАТИТИ ЇЇ, ІНАКШЕ
ВАШЕ АВТО ЕВАКУЮЮТЬ. БУДЬ-ЯКЕ
ПАРКУВАННЯ ПЛАТНЕ. КВИТАНЦІЇ НА
ПАРКОВКУ НЕ ВАЛІДУЮТЬСЯ.

ВАЖЛИВО. ЗАПОВНІТЬ БЛАНК І ВІЗЬМІТЬ З СОБОЮ
ЗАПОВНІТЬ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ АБО РОЗДРУКУЙТЕ ЧОРНИМ КОЛЬОРОМ
БЛАНК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИСЯЖНОГО

Купон на безкоштовний проїзд автобусом –
тільки до суду
Відірвіть купон та покажіть водію при посадці.
Він покриває повну вартість одного проїзду,
включно з трансфером, до центру Далласу. Діє
на всіх регулярних маршрутах DART, включно
з маршрутами Suburban Express. Телефонуйте
979-1111, щоб дізнатися про розклад рейсів.
Розклад доступний в суді, у пункті інформації
про зворотний проїзд.
ДІЙСНИЙ ТІЛЬКИ ДО:
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ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ
Розділ 62.102 кодексу Уряду штату Техас визначає загальні кваліфікаційні
вимоги для виконання обов’язку присяжних. Особа не може бути
присяжним у складі малого суду присяжних в цивільних та кримінальних
процесах, якщо не відповідає таким вимогам:
1. Досягла принаймні 18 років
2. Є громадянином штату та округу, в якому виконуватиме обов’язки
присяжного;
3. Має право голосу, згідно із Конституцією та законодавством округу
4. Має ясний розум та високі моральні цінності;
5. Вміє читати й писати;
6. Не була присяжним у складі малого суду присяжних протягом
шести днів у попередні три місяці в суді округу або у попередні
шість місяців – у районному суді
7. Не була засуджена за кримінальний злочин; та
8. Проти неї не висунуто законне обвинувачення у дрібному злочині
або кримінальній крадіжці, або будь-якому іншому кримінальному
правопорушенні.

Цього_________дня_________19____________
Округ Даллас, штат Техас
_______________________________________
Нотаріус печатка

Підписано та скріплено присягою у моїй присутності

Афідевіт (свідчення під присягою)
Я урочисто присягаю, що я дискваліфікований/а або потребую перенесення
виконання обов’язку присяжного з наступної причини:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Я також присягаю, що цей запит не пов’язаний із робочими питаннями.
________________________________________
Ваш підпис

Якщо ви подаєте запит на дискваліфікацію, як вказано нижче, або
клопотання про перенесення виконання обов’язку присяжного, просимо
заповнити цей афідевіт, відділити та надіслати поштою на адресу, вказану
на лицьовій стороні бланку. Афідевіт повинен бути завірений нотаріально.

(зворотна сторона)
Афідевіт щодо дискваліфікації чи перенесення виконання обов’язку
присяжного

Особа, кваліфікована для виконання обов’язку присяжного, може
отримати увільнення від його виконання, якщо вона:
1. Досягла 65 років; *див. п. 7 стосовно постійного увільнення
для осіб старше 65 років.
2. Є законним опікуном дитини чи дітей молодше 10 років, та
виконання обов’язку присяжного змусить її залишити дітей
без достатнього нагляду;
3. Є учнем державної чи приватної середньої школи;
4. Навчається та фактично відвідує вищий навчальний
заклад;
5. Є посадовцем або працівником Сенату, Палати
представників чи будь-якого іншого департаменту, комісії,
ради, установи чи будь-якої іншої агенції законодавчої
гілки влади;
6. Є основним піклувальником особи з інвалідністю, яка не
здатна себе обслуговувати.
Розділ 62.108 кодексу Уряду штату Техас встановлює право на
звільнення від обов’язку присяжного, якщо особа:
*(7) досягла 65 років та бажає заявити про звільнення від обов’язку
присяжних.

УВІЛЬНЕННЯ
Розділ 61.106 кодексу Уряду штату Техас вказує наступні
звільнення (виключення) від обов’язку присяжних:

УВІЛЬНЕННЯ
Якщо ви заявляєте про увільнення від виконання обов’язку
присяжного, як визначено нижче, вкажіть номер увільнення і
поставте ваш підпис. Відділіть та відправте поштою на адресу для
доповіді присяжних, вказану на лицьовій стороні.
Номер увільнення:________________________________
Підпис:__________________________________________

Оновлення інформації в реєстрі виборців
Вкажіть зміни до імені та адреси нижче
Свідоцтво про реєстрацію виборця №_________________
*Ідентифікатор чи № водійського посвідчення___________
*Реєстраційний № соціального захисту________________
Ім’я:_____________________________________________
Адреса:__________________________________________
Місто:_______________штат:__________індекс:__________
* Не обов’язкове поле
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Щоб допомогти DART в моніторингу успішності
цієї пропозиції безкоштовного проїзду, відмітьте
відповідні клітинки нижче:
Якщо ви повинні повернутися до суду завтра
чи в наступні дні, чи ви плануєте знову поїхати
автобусом?
Так Ні

ЦЕ ЄДИНИЙ БЕЗКОШТОВНИЙ КОМПЛЕКТ КВИТКІВ НА АВТОБУС, ЯКИЙ ВАМ НАДАЄТЬСЯ
Правильна адреса для доповіді вказана на лицьовій стороні

ПАРКУВАННЯ: персонал відділу по роботі з
присяжними НЕ ВАЛІДУВАТИМЕ вашу квитанцію
на паркування
ВИНАГОРОДА ПРИСЯЖНОГО: ви отримаєте 6,00
дол. США за кожен день, коли доповісте про
готовність бути присяжним
ДРЕС-КОД: Просимо одягатися відповідно

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРИСЯЖНИХ
Щоб допомогти DART в моніторингу успішності цієї
пропозиції безкоштовного проїзду, відмітьте відповідні
клітинки нижче:
Якщо ви повинні повернутися до суду завтра чи в
наступні дні, чи ви плануєте знову поїхати автобусом?
Так Ні
Чи ви регулярно користуєтеся транзитом?
Так Ні
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Повістка присяжного: Стімбоут Спрінгз, штат Колорадо
Уповноважений по роботі з присяжними
Суд округу Роутт
а/с 773117
Округ Стімбоут Спрінгз, 80477
(штамп пошти першого класу)

ВАЖЛИВО
ПОВІСТКА ПРИСЯЖНОГО
У штаті Колорадо присяжні окружних та районних судів виконують свій обов’язок
протягом лише одного дня або лише розгляду однієї справи
Повістка присяжного: Стімбоут Спрінгз, Колорадо продовження
(внутрішні сторінки 1-2)
Повістка на виконання
обов’язку присяжного

Дата прибуття: 01 березня 1993
Час: 08:30
Місце: суд округу Роутт, 522 Lincoln, Steamboat
Sp Co 80477
Номер присяжного: 1004

СИСТЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ПРИСЯЖНИХ НА ОДИН ДЕНЬ АБО ДЛЯ РОЗГЛЯДУ
ОДНІЄЇ СПРАВИ
Закон штату Колорадо прагне зробити виконання обов’язку присяжного якомога
зручнішим для більшості громадян. У штаті Колорадо використовується система
виконання обов’язків присяжних протягом одного дня чи розгляду однієї судової справи.
Коли викликають довільно обраних громадян, очікується, що вони виконуватимуть
обов’язки присяжних лише один день, або, якщо їх обрали на одне судове слухання –
протягом цього слухання. Громадянин знає, що від нього вимагається, і роботодавець
знає, що вимагається від нього, коли працівник виконуватиме обов’язок присяжного.
Більшість присяжних у штаті Колорадо виконують вимоги щодо свого обов’язку за
один день. Для обраних до числа присяжних середня тривалість виконання обов’язку
становить три дні. Ця інформація повинна дозволити присяжним та роботодавцям
координувати час відсутності працівника на роботі.
Вас викликають для виконання
обов’язку
ПРИСЯЖНОГО
У судах округу та району
Це тестовий дзвінок
Просимо прочитати уважно:
Ви повинні прибути до районного
суду
01 березня 1993 року о 08.30

ШТАТ КОЛОРАДО

Перед тим, як доповісти про готовність виконати
обов’язок присяжного, ви повинні визначити, чи ви
кваліфіковані для цього. Дивіться виклад кваліфікації
присяжних на зворотній стороні цієї повістки. Якщо ви
не кваліфіковані для виконання обов’язку присяжного,
зверніться до відділу по роботі з присяжними.
Номер присяжного: 1004
Дата явки: 01 березня 1993
Час явки: 08.30
Місце: суд округу Роутт, 522 Lincoln, Steamboat Sp Co
80477
Уповноважений по роботі з присяжними: Пеггі Марлоу
Номер телефону: 879-5023

ПРИСЯЖНИЙ
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Заповніть анкету присяжного та принесіть разом з повісткою!
Зберігайте повістку та візьміть з собою під час явки до суду

ПОВІСТКА ПРИСЯЖНОГО: СТІМБОУТ СПРІНГЗ, КОЛОРАДО ПРОДОВЖЕННЯ
(внутрішні сторінки 3-4)
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРИСЯЖНИХ

Якщо всі твердження, викладені нижче, стосуються вас, то ви кваліфіковані для
виконання обов’язку присяжного та повинні дотримуватися інструкцій щодо звітування
про готовність його виконання, які зазначені на лицьовій частині цієї повістки.
• Вам 18 років чи більше.
• Ви проживаєте в окрузі, з якого викликані.
• Ви є громадянином США.
• Ви вмієте читати та говорити англійською мовою.
• Ви не з’являлися до суду для виконання обов’язків присяжного протягом п’яти чи
більше днів впродовж останніх 12 місяців.
• Ви не є єдиною особою, відповідальною за щоденний догляд за людиною з
інвалідністю, яка проживає з вами в одному домогосподарстві, якщо виконання
вами обов’язку присяжного спричинить суттєвий ризик шкоди здоров’ю особи з
інвалідністю. (Якщо ви – єдиний піклувальник, ви можете подати уповноваженому
по роботі з присяжними завірене свідчення від вашого лікаря або ліцензованого
практикуючого фахівця християнської науки протягом п’яти днів після одержання
повістки, щоб отримати дискваліфікацію).
• Ви не маєте фізичної чи психічної інвалідності, яка вплинула б на вашу
здатність виконувати обов’язки присяжного. (Якщо маєте, ви можете подати
уповноваженому по роботі з присяжними завірене свідчення від вашого лікаря
або ліцензованого практикуючого фахівця християнської науки протягом п’яти днів
після одержання повістки, щоб отримати дискваліфікацію).
Якщо у вас виникли питання, зверніться до уповноваженого по роботі з присяжними
для перевірки вашої кваліфікації.
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АНКЕТА ПРИСЯЖНОГО (НЕ Є ПУБЛІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ)
Ім’я:
Адреса проживання:

Адреса для листування:
Місто Округ Штат Індекс
() відмітьте, якщо це нова
адреса
() відмітьте, якщо це нове
ім’я

Вік:

Стать:
Повна освіта:
() чоловіча
() вища () незакінчена вища
() жіноча
() коледж () аспірантура
Сімейний стан:
() неодружений/незаміжня () одружений/заміжня
() проживає окремо від чоловіка/дружини () розлучений/а
() вдівець/вдова
Ваша професія:
() постійна робота
() самозайнятий
() безробітний
Професія
Кількість дітей
Вік дітей
чоловіка/дружини
Номер домашнього
Номер робочого
телефону
телефону

Попереднє
виконання
обов’язку
присяжного
() так () ні
Чи ви колись брали участь у судовому процесі: () так () ні
Якщо так, дайте відповідь на наступні питання: () зараз берете участь () брали участь в минулому ()
цивільне () кримінальне () сторона справи () свідок у справі
Я засвідчую, що наведена інформація істинна та точна, наскільки мені відомо, і визнаю, що умисне
надання неправильних відомостей про реальні обставини є проступком, що карається згідно з
Розділом 18-1-106 чинних законів штату Колорадо.
Підпис Дата
ЗАКОННІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Тружові гарантії присяжного (Розділ 13-71-134 чинних законів штату Колорадо)
Санкції за недотримання повістки присяжного (Розділи 18-8-612 та 18-1-106 чинних законів штату
Колорадо)
Особа, яка не дотримується повістки присяжного, може бути покарана штрафом у розмірі до
семисот п’ятдесяти доларів чи позбавленням волі та строк до шести місяців, або обома санкціями.
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ПОВІСТКА ПРИСЯЖНОГО: ВЕНТУРА, КАЛІФОРНІЯ
(лицьова сторона)
Ідентифікатор присяжного: 110096860
Доповісти: 03 червня 1991 року
Група: 944
ПРИСЯЖНИЙ
Не відривати

ПОВІСТКА
ВІЗЬМІТЬ ЦЮ ПОВІСТКУ З СОБОЮ
У ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВИКОНАННЯ
ОБОВ’ЯЗКУ ПРИСЯЖНОГО

Вас викликають для виконання обов’язку присяжного у вищих та муніципальних
судах округу Вентура 03 червня 1991 року
16 миль – середня відстань від вашої громади до урядового центру. Ви отримаєте
кредит за цю кількість миль, якщо не повідомите про інше Секретарю по роботі з
присяжними в перший день виконання обов’язку.
Доповісти: кабінет 113, Дім юстиції, 800 S/ Victoria Avenue, Ventura CA 93009-0201
Ви призначені у групу: група № 944
ПРОЦЕДУРА ТЕЛЕФОННОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ: Ви повинні ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ
НА НАШ АВТОВІДПОВІДАЧ у вихідні дні перед датою вашої явки, ЩОБ ОТРИМАТИ
ПОДАЛЬШІ ІНСТРУКЦІЇ. НОМЕРИ БЕЗКОШТОВНИХ ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЙ ВКАЗАНІ
НА ЗВОРОТНОМУ БОЦІ ЦЬОГО БЛАНКУ.
Тримайте ПОВІСТКУ під рукою, коли телефонуватимете. Ви почуєте попередньо
записане повідомлення, яке поінформує Вас, коли ваша ГРУПА за графіком повинна
доповісти про готовність до виконання обов’язку. Мета автовідповідача – мінімізувати
кількість присяжних, що очікують відповіді, що зробить виконання вами цього
обов’язку більш зручним та заощадить кошти всіх платників податків. Обов’язково
візьміть з собою верхню частину цього бланку, коли звітуватимете про готовність до
виконання обов’язку.
ВІДРІЖТЕ ПО ЦІЙ ЛІНІЇ ТА НАДІШЛІТЬ НИЖНЮ ЧАСТИНУ
НА ЗВОРОТНУ АДРЕСУ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gammon, Kim L					
(штрихкод)				
110096860
750 Mobil Ave, apt. 62									
03
червня 1991
Camarillo CA 93010-4651									
944
АФІДЕВІТ ПРИСЯЖНОГО НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ ТА НАДІСЛАТИ НА ЗВОРОТНУ АДРЕСУ
ПРОТЯГОМ 5 ДНІВ
ВАЖЛИВО – заповніть розділ ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ та АФІДЕВІТ ПОТЕНЦІЙНОГО
ПРИСЯЖНОГО СУДУ (на зворотній стороні бланку) та надішліть поштою на зворотну адресу протягом
наступних п’яти (5) днів. Не чекайте на те, щоб подати цей документ, коли доповідатимете про
готовність виконати обов’язок.
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ЗМІНІТЬ ІМ’Я ЧИ АДРЕСУ, ЯКЩО НЕОБХІДНО
____МІСТЕР___МІСІС_______МІС____МС.
ЗАПОВНІТЬ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ:
ІМ’Я:____________________________________
АДРЕСА:_________________________________
МІСТО:__________________ІНДЕКС__________
ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Домашній телефон: (____)___________________
Робочий телефон: (____)_______вн.__________
Дата
народження:_________/______/____________
Професія:______________________________
Місце
роботи:__________________________________

Якщо ви маєте якісь ФІЗИЧНІ СТАНИ ЧИ
ОБМЕЖЕННЯ, що вимагають спеціальних
пристосувань (наприклад, доступ для візка,
перекладач мовою жестів, та ін), просимо
пояснити:_____________________________
_____________________________________
_____________________________________
ДОВІДКА ПРО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ
ПРИСЯЖНОГО (просимо відмітити одне)
Мені потрібна довідка про виконання обов’язку
присяжного для представлення моєму
роботодавцю
___________ні ___________так

ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ СУДОМ – НЕ ПИШІТЬ В РОЗДІЛІ НИЖЧЕ
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
КОДУВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
SMND POST__________
B		
H		
P		
V		
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
M
N
O
P
ВИКОНАНО:__________ДАТА:_____________________

S		
K

L
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ПОВІСТКА ПРИСЯЖНОГО: ВЕНТУРА, КАЛІФОРНІЯ
(продовження)
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРИСЯЖНИХ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ:
Вас
довільно
вибрали
як
потенційного присяжного у ВИЩИХ
ТА
МУНІЦИПАЛЬНИХ
СУДАХ
ОКРУГУ ВЕНТУРА.
Ви ПОВИННІ ЗАПОВНИТИ ТА
НАДІСЛАТИ
НА
ЗВОРОТНУ
АДРЕСУ
АФІДЕВІТ
АНКЕТИ
ПОТЕНЦІЙНОГО ПРИСЯЖНОГО,
ЩО ДОДАЄТЬСЯ, ДО НАШОГО
ОФІСУ ПРОТЯГОМ НАСТУПНИХ
П’ЯТИ
ДНІВ
НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ТОГО, ЧИ ВИ ПЛАНУЄТЕ
ДОПОВІСТИ ПРО ГОТОВНІСТЬ
ВИКОНАТИ
ОБОВ’ЯЗОК
ЗА
ГРАФІКОМ
АБО
ПРОСИТИ
УВІЛЬНЕННЯ.
РОБОЧІ ГОДИНИ: суди працюють
з 8.00 до 17.00 з понеділка по
п’ятницю, окрім вихідних.
ТРИВАЛІСТЬ
СУДОВОГО
РОЗГЛЯДУ: судові слухання можуть
тривати різний період. Справи
в окрузі Вентура а середньому
тривають чотири дні. Суддя
повідомить вам про тривалість
справи та може увільнити вас від
виконання обов’язку присяжного
у конкретній справі, якщо це
спричинить
для
вас
суттєві
труднощі.
Виконання обов’язку присяжного
в окрузі Вентура триває протягом
одного дня/одного слухання. В кінці
вашого першого дня виконання
обов’язків, якщо ви не були
направлені до зали суду, ви, імовірно,
будете увільнені та ваш обов’язок
вважатиметься виконаним.

ДОКАЗ ЯВКИ ДО СУДУ: Деякі
роботодавці
вимагають
у
робітників подати довідку
після повернення на роботу.
Просимо відмітити вашу у
відповідь на питання «Чи
потрібна довідка про виконання
обов’язку присяжного?» в
розділі
ІДЕНТИФІКАЦІЙНА
ІНФОРМАЦІЯ цього бланку.
СТУДЕНТИ:
жодна
особа
не може бути звільнена від
обов’язку присяжного через
професію чи заняття. З
огляну на статус студента,
студенти можуть попросити
перенести виконання ними
обов’язків
на
наступний
період канікул (в цьому
випадку він переноситься
на більш ніж 90 днів, якщо
необхідно). Заповніть розділ
ПЕРЕНЕСЕННЯ
анкети
Афідевіту
потенційного
присяжного. Ви отримаєте
інформацію про нову дату
поштою.
УВІЛЬНЕННЯ:
Постійного
увільнення від виконання
обов’язку присяжного не існує.
Закон вимагає довільного
відбору
потенційних
присяжних
кожного
року.
Можливо, минулого року ви
були увільнені з причини, яка
все ще заважає вам виконати
обов’язок присяжного. Якщо
це так, просто заповніть
відповідну частину анкети
Афідевіту
потенційного
присяжного та подайте запит
на увільнення.
ЯКЩО МИ НЕ ПОВІДОМИЛИ
ВАМ,
ЩО
У
ВАШОМУ
ЗАПИТІ НА УВІЛЬНЕННЯ
ВІДМОВЛЕНО, ВИ МОЖЕТЕ
ВВАЖАТИ, ЩО ЙОГО БУЛО
ЗАДОВОЛЕНО.
Закон
не
вимагає
від
роботодавців
компенсувати
виконання
обов’язку
присяжних у розмірі звичайної
заробітної плати працівника.

ПОСЛУГИ ДЛЯ ПРИСЯЖ
НИХ – МІСЦЕВІ НОМЕРИ
ТЕЛЕФОНІВ
Ventura, Ojal, Saticoy – 6545000 вн. 2255
Oxnard,
Camarillo,
(нерозбірливо) – 365-6600 вн.
2255
Simi, Moorpark, Thousand
Oaks – 529-2060 вн. 2255
Santa Paula – 833-8484 вн.
2255
Filmore, Piru – 524-4922 вн.
2255
Oak Park, Agoura, Bell&Box
Cyn – Zenith 22000 вн. 2255
Lockwood Valley – Enterprise
19524 вн. 2255
Malibu – Zenith 22522 вн. 2255
П Е Р Е Н Е С Е Н Н Я
ВИКОНАННЯ
ОБОВ’ЯЗКУ
ПРИСЯЖНОГО: Якщо ви не
можете виконати обов’язок
присяжного у визначену дату,
ви можете просити перенести
його
виконання
ОДИН
РАЗ У розділі Афідевіту
потенційного
присяжного,
що стосується перенесення,
оберіть тиждень протягом
наступних
ДЕВ’ЯНОСТА
ДНІВ.
Ви отримаєте повідомлення
про нову дату поштою.
Незручність для потенційного
присяжного чи роботодавця
не є законною підставою для
увільнення від виконання
обов’язку присяжного. З цієї
причини ви можете просити
перенести його.
ДРЕС-КОД: рекомендується
діловий стиль. Присяжним
рекомендується
одягатися
в кілька шарів, оскільки
температура в приміщенні
для
присяжних
та
приміщеннях суду може бути
непередбачуваною.
ІНШЕ:
Через
характер
роботи суду присяжних та
самі процедури судочинства
часто виникають періоди
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Але
багато
роботодавців
мають пільги для присяжних
та зберігатимуть за вами
зарплату на період виконання
обов’язку.
Рекомендується
уточнити про політику ком
панії з цього питання у пред
ставника
роботодавця.
ОБОВ’ЯЗОК ПРИСЯЖНОГО.
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
РОБОТОДАВЦЯ. ПРАВО НА
ВІДГУЛ.
Розділ
230(а)
Трудового
кодексу встановлює наступне:
“Жоден
роботодавець
не
може звільнити або у будьякий спосіб дискримінувати
працівника, який бере відгул
для
виконання
обов’язків
присяжного відповідно до
закону чи вимоги суду присяж
них, якщо такий працівник
попередньо повідомляє ро
ботодавця
завчасно
про,
що він повинен виконати
обов’язок присяжного”.
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очікування. Ми пропонуємо
взяти
з
собою
щось
почитати,
вишивання,
і
таке інше. Протягом дня
будуть
короткі
перерви,
ви матимете щонайменше
одну годину на обід. В Домі
правосуддя є буфет, також
поблизу Урядового центру є
ресторани, ви також можете
взяти обід з собою.
В И Н А Г О Р О Д А
ПРИСЯЖНИХ: Винагорода
присяжних
визначена
законом штату та становить
5,00 дол. США за день та 0,15
(15 центів) за милю, в один
кінець, за кожен день, коли
ви зобов’язані виконувати
обов’язок присяжного. Ви
повинні одержати квитанцію
про оплату приблизно через
4 тижні після закінчення
виконання обов’язку. Якщо
ви не отримали винагороду в
цей період, зателефонуйте до
нашого відділу та поговоріть
з бухгалтером. Наш номер
телефону (805) 654-2256, з
13.00 до 16.00, пн-пт, крім
святкових днів.
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АФІДЕВІТ АНКЕТИ ПОТЕНЦІЙНОГО ПРИСЯЖНОГО
ВАЖЛИВО – ЗАПОВНІТЬ РОЗДІЛ «ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ» НА
ЗВОРОТНІЙ СТОРОНІ ЦЬОГО АРКУША!!!
ЗАПОВНІТЬ ТА НАДІШЛІТЬ НА ЗВОРОТНУ АДРЕСУ У БЕЗКОШТОВНОМУ
КОНВЕРТІ, ЩО ДОДАЄТЬСЯ

КВАЛІФІКАЦІЯ – Я КВАЛІФІКОВАНИЙ/А виконувати
обов’язки присяжного.
_________Я доповім про готовність виконати
обов’язок, як вимагається.
ПЕРЕНЕСЕННЯ – Я НЕ МОЖУ ВИКОНАТИ
ОБОВ’ЯЗОК У ВКАЗАНИЙ ТЕРМІН. Я не можу
виконати обов’язок із таких причин (відмітьте одну):
Пояснення причини, які ви повинні відмітити
________B. РОБОТА
________H. ЗДОРОВ’Я
________P. ОСОБИСТІ ПРИЧИНИ
________S. СТУДЕНТ
________V. ВІДПУСТКА
________Z. ІНШЕ
Я розумію, що можу просити про перенесення
обов’язку присяжного ОДИН раз. Я обрав/
ла конкретний тиждень, коли я можу прибути,
протягом наступних 90 днів. Я можу виконати
обов’язок присяжного у _____тиждень.
ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ – Я НЕ КВАЛІФІКОВАНИЙ/А
для виконання обов’язку присяжного через
наступні причини:
___А. Я НЕ ГРОМАДЯНИН/КА США. Я громадянин/
ка:________________________________________
___В. Я НЕ ДОСЯГ/ЛА ВІСІМНАДЦЯТИ РОКІВ чи
старше. Моя дата народження: ________________
___С. Я НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ/А В ШТАТІ
КАЛІФОРНІЯ. Я зареєстрований/а в: ____________
___________________________________________
__________________________________________
___D. Я НЕ Є ЖИТЕЛЕМ ОКРУГУ ВЕНТУРА.
Я проживаю в окрузі____________
штату____________________________.
___Е. Я БУВ ЗАСУДЖЕНИЙ/А ЗА КРИМІНАЛЬНИЙ
ЗЛОЧИН АБО ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ
СТАНОВИЩЕМ, та мої цивільні права не було
відновлено. Дата і округ засудження: ___________
__________________________________________
___F. Я НЕ ВОЛОДІЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
В ДОСТАТНІЙ МІРІ, щоб виконувати обов’язки
присяжного. Моя рідна мова:__________________
___G. Я НАРАЗІ ВИКОНУЮ ОБОВ’ЯЗКИ
ПРИСЯЖНОГО ВЕЛИКОГО СУДУ ПРИСЯЖНИХ в
суді_______________________________________
___H. ЩОДО МЕНЕ НАРАЗІ ПРИЗНАЧЕНЕ
ТИМЧАСОВЕ ОПІКУНСТВО. Номер
справи____________________________________в
суді____________________________б

УВІЛЬНЕННЯ: ЗАКОН НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ
ВИКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ТИП ПРОФЕСІЇ.
ЗАПИТ НА УВІЛЬНЕННЯ: Перенесення мого
обов’язку присяжних неможливе. Я ПРОШУ
УВІЛЬНЕННЯ від виконання обов’язку
присяжних через наступні причини:
_______І. Я не маю розумної можливості
доїхати до суду громадським чи приватним
транспортом. По ясніть: __________________
_______J. Мені ДОВЕДЕТЬСЯ їхати від
дому до суду в один кінець більш ніж півтори
години. Поясніть: _______________________
_______К. Вимога виконати обов’язок
присяжного створить ЗНАЧНИЙ
ФІНАНСОВИЙ ТЯГАР для мене. Поясніть: ___
______________________________________
ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРИСЯЖНИХ РОБОТОДАВЦЕМ
НЕ НАДАЮТЬСЯ. Я ДОДАЮ
ПІДТВЕРДЖУЮЧИЙ ДОКУМЕНТ ВІД МОГО
РОБОТОДАВЦЯ ПРО ТЕ, ЩО Я ВТРАЧУ
ЗАРПЛАТУ. (відмітьте) ______погодинну
ставку _________оклад ________комісію
___________САМОЗАЙНЯТИЙ
Мої години роботи: з_________ до_________.
___L. Я піддаватимуся неналежному ризику
серйозної шкоди або знищення мого МАЙНА
АБО МАЙНА, ДОВІРЕНОГО МЕНІ. Поясніть:
_____________________________________
___М. Я маю ФІЗИЧНУ АБО ПСИХІЧНУ
ІНВАЛІДНІСТЬ чи порушення функцій певного
органу, які спричиняють неналежний ризик
фізичної чи психічної шкоди, якщо я повинен
буду виконати обов’язок присяжного. Ця
інвалідність не є тимчасовою. Поясніть: _____
______________________________________
___N. Моя робота необхідна для ЗАХИСТУ
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ,
і недоцільно організовувати заміни для
звільнення мне від робочих обов’язків
протягом періоду виконання функцій
присяжного. Поясніть: ____________________
___О. Я несу особисту відповідальність за
надання реальної та необхідної ДОПОМОГИ
ІНШІЙ ОСОБІ з 08.00 до 15.00, пн-пт.
Організація аналогічного догляду не є
економічно доцільною. Просимо вказати ім’я,
вік та родинні відносини з особою(ами), про
яких ви піклуєтеся, та чому така допомога
необхідна. _____________________________
___Р. Я виконував/ла обов’язки присяжного
або була викликаний/а та фактично прибув/
ла для виконання обов’язку присяжного в
попередні 12 місяців. Коли і де: ____________
______________________________________
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ЯКЩО МИ НЕ ПОВІДОМИЛИ ВАМ, ЩО У ВАШОМУ ЗАПИТІ НА УВІЛЬНЕННЯ ВІДМОВЛЕНО, ВИ
МОЖЕТЕ ВВАЖАТИ, ЩО ЙОГО БУЛО ЗАДОВОЛЕНО. Я ПОПЕРЕДЖЕНА/ИЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА НАДАННЯ НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАСВІДЧУЮ, ЩО НАВЕДЕНА ВИЩЕ ІНФОРМАЦІЯ
ІСТИННА І ТОЧНА. (Цивільно-процесуальний кодекс, розділ 2015.5)
Датовано:__________день:___________19__ у _____________________________________Каліфорнія.
Підпис: Х______________________________________________________________________________
Будь-яка людина, яка знає, що потенційний присяжний не може відповісти на цей запит чи повістку,
може відповісти. ЯКЩО ДОКУМЕНТ ПІДПИСАЛА ІНША ОСОБА, НІЖ ПОТЕНЦІЙНИЙ ПРИСЯЖНИЙ,
ВКАЖІТЬ ВАШ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРИСЯЖНИМ ПОРУЧ ІЗ ВАШИМ ПІДПИСОМ.
ВАЖЛИВО – ЗАПОВНІТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ НА ЗВОРОТНОМУ БОЦІ ЦЬОГО БЛАНКУ.
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ДОДАТОК G. ЗРАЗОК ТЕКСТУ ДЛЯ СИСТЕМИ ТЕЛЕФОННОГО
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ ПРИСЯЖНИХ
Вітаємо. Ви зателефонували до системи підтвердження явки присяжних до суду. Це
повідомлення не стосується тих присяжних, які раніше отримували повідомлення
про відстрочку виконання обов’язку або лист, якщо вони не з’явились у попередню
дату. Однак це повідомлення стосується присяжних, виконання обов’язку яких було
перенесено на нову дату. Щоб отримати додаткові роз’яснення щодо відстрочки, будь
ласка, зателефонуйте за номером [номер телефону] з__ до [робочі години Відділу по
роботі з присяжними].
Щоб визначити свій статус, будь ласка, тримайте біля себе частину повістки, що
містить значок присяжного, під час прослуховування цієї інформації.
Це повідомлення стосується учасників малого суду присяжних у групі №
_____________________ з номерами присяжних до__________, і включно
з_____________, яких викликають до суду щодо виконання обов’язку присяжних в
______________________ [день тижня], ___________________ [місяць / дата].
Виконання обов’язку поки що скасовано. Вам буде повідомлено про нову дату пізніше.
Знову ж таки, це повідомлення стосується лише членів малого суду присяжних,
викликаних для звітування у ______________ [день тижня], ___________________
[місяць / дата].
Вони знаходяться в групі №______________ і мають номери до _________________
та включаючи____________________.
Усі інші присяжні повинні з’явитися до суду у зазначену у повістці дату.
Також просимо врахувати, що для забезпечення безпеки громадськості всі особи
пройдуть перевірку співробітниками служби охорони при вході в будівлю суду.
Дякуємо Вам!
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ДОДАТОК H. ВІДБІР ПРИСЯЖНИХ ДЛЯ ПРОЦЕСУ, ЯКИЙ ВИМАГАЄ ВЕЛИКОЇ
КІЛЬКОСТІ ПРИСЯЖНИХ
Суддя, що веде справу, вимагає викликати спеціальний пул присяжних для
здійснення відбору

Відповідальні працівники обговорюють деталі на зустрічі
з суддею
• Розмір пулу зазвичай залежить від наступного:
• Тривалість слухання
• Характер обвинувачення в тому числі ступінь, тип,
сезонні фактори, кількість обвинувачених та ін.
• Результативність відбору присяжних
• Відводи присяжних, в тому числі очікувану кількість
відводів з конкретної причини та число відводів без
зазначення причин
• Резонансність справи

Ні

Затверджено

Чи потрібно змінити Наказ
про засідання для відобра-ження
додаткового
пулу?
Наказ затверджено і
передано голові суду
для перег-ляду та затвердження.

Надіслано лист-повідомлення адвокату

Список учасників пулу надіслано
сторонам, які вимагають його, не
менше ніж за N до встановленої
дати слухання.

Встановлено дедлайн
Характер для анкети
voir dire

Так

Не затверджено

Пул присяжних створено, викликано та перевірено відповідно до вимог закону.
• Присяжних треба інформувати щонайменше за 30 днів
• Вносяться зміни в А/П щодо тривалості слухання
• Якщо можливо, викликати присяжних у день, коли не запланований початок жодних інших слухань
• Листівки надсилаються членам пулу, що не відповідають, N тижнів та N тижнів до дати виконання обов’язку
• Судді щотижня повідомляють про результативність відбору присяжних після початкової розсилки листівок тим,
хто не відповідає

У день відбору персонал Відділу по роботі з присяжними реєструє
майбутніх присяжних та направляє в кімнату збору для інструктажу.
Усі присяжні проходять звичайний інструктаж від працівників Відділу
по роботі з присяжними та спеціальний інструктаж, яким керує суддя,
що веде справу, під час якого консультують потенційних присяжних
щодо очікуваної тривалості судового розгляду, чинників, які суд врахує при вирішенні запитів на увільнення через труднощі, і про процедуру, за якою суд обиратиме присяжних для конкретної справи.
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Проводиться реєстрація та інструктаж прибулих присяжних (Venire) (N = 300). Присяжних довільно розподіляють по колегіях voir dire з рівною кількістю присяжних
(наскільки можливо), але не більше ніж 100 присяжних в одній колегії (залежно від
приміщень та ресурсів суду).

Колегія А Voir Dire
(N = 1-100) Іде
до кімнати 1 для
заповнення анкети
voir dire

Колегія В Voir Dire
(N = 101-200) Іде
до кімнати 2 для
заповнення анкети
voir dire

Колегія С Voir Dire
(N = 201-300) Іде
до кімнати 3 для
заповнення анкети
voir dire

Працівник(и) канцелярії збирає контактну інформацію кожного присяжного та призначає дату і час
відповідно до розподілу за колегією (наприклад, присяжним колегії А призначено день і час 1, колегії
В – день і час 2, та ін.). Потім кожну анкету voir dire переглядає під запис суд та адвокати.

На основі відповідей на
анкету voir dire чи має
присяжний
потенційне
упередження, конфлікт чи
значні особисті труднощі,
які стають на заваді участі
в цій справі?

Ні

Присяжний зві
тує про день і
час призначення

Так

Зв’язуються із присяжним і загалом відхиляють його

Присяжні, які не з’явилися, отримують наказ з’явитися для пояснення причин до судді, що веде
справу

Колегія Voir Dire A день/час призначення 1
Присяжних викликають в порядку, в якому вони вказані в довільному списку, здійснюється відвід без причини та з зазначенням причини, поки список потенційних присяжних не вичерпано

Ні

Чи обрали присяжних?

Почати відбір з наступної колегії у відповідний день і час

Так

Присяжних,
яким заявлено
відвід, зазвичай відхиляють

Присяжних приводять до присяги та проводять
інструктаж
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ДОДАТОК I. ЗРАЗОК ТЕКСТУ ІНСТРУКТАЖУ
Ласкаво просимо до [Вставити ім’я суду]. В наступні кілька хвилин ми розкажемо
про вашу роль як присяжних у судовому процесі, включаючи те, чого слід очікувати,
якщо вас попросять зайти до зали судового засідання. Ми також відповімо на деякі
запитання щодо виконання обов’язку присяжних.
Суд розуміє вашу завантаженість та те, що ви були змушені перервати ваші
обов’язки, щоб взяти участь у здійсненні правосуддя у якості присяжних. Суди покладаються на таких громадян, як ви, що допомагають здійснювати правосуддя. Присяжні мають важливе значення для цієї місії, оскільки без вас деякі основоположні
цілі судів неможливо було б виконати.
[Короткий огляд питань паркування, терміну виконання обов’язків тощо].
Можливо, перше, що ви хотіли б спитати: «Навіщо я тут?»? Суд закликає громадян послужити громаді. Персонал по роботі з присяжними надав вам частину матеріалів, які пояснюють цей процес.
Наступним вашим запитанням може бути: «Як я потрапив сюди?» [Сформулюйте
та розкажіть про вихідні списки, з яких вибрані імена майбутніх присяжних], ви маєте
право бути призваними для виконання обов’язків присяжних. Це гарантує, що всі громадяни мають однакові можливості бути викликаними. Вас можуть запросити лише
один раз протягом N-річного періоду [Назва округу, де вони мешкають], в якій ви проживаєте. [Розкажіть про основну процедуру, в якій присяжних залучають довільно та
призначають до судових розглядів]
Після прибуття присяжних до суду суддя представить себе та учасників судового слухання. Суддя, як правило, окреслить характер справи та очікувану тривалість
судового слухання. Відділ по роботі з присяжними надає суду список присяжних,
у тому числі [вкажіть довідкові дані, якщо такі є] у випадковому порядку. Суддя
опитує кожного потенційного присяжного, починаючи з першої особи у довільному
списку. Цю процедуру повторюють з кожною особою, поки не буде набрана необхідна кількість присяжних. Це первинне опитування допомагає забезпечити вибір
справедливих та неупереджених присяжних, який заслуховують обставини справи
та ухвалюють вердикт, застосовуючи закон до цих обставин. Якщо вам неприємно
відповідати на питання вголос, ви можете попросити, щоб Вам дали можливість
дати відповідь конфіденційно лише судді та адвокатам. Однак ви повинні знати, що
адвокати та судовий секретар, якщо вони будуть присутні, також зможуть почути
вас за таких обставин.
Зазвичай суддя відбирає перших N осіб для кримінальних справ та N осіб для
цивільних справ. Стандартна кількість присяжних у кримінальному процесі ‒ N, а для
цивільного процесу ‒ Н. Однак додаткові N присяжних вибираються для заміни в рідкісних випадках, коли присяжних слід увільнити від обов’язку після початку судового
розгляду через хворобу чи якусь іншу обставину.
Існує N типів відводів, які можуть заявлятися для увільнення вас від участі в цьому розгляді. [Короткий огляд процесу увільнення].
Виключно важливо, щоб ви не обговорювали жодної інформації, що стосується справи, з іншими присяжними, незалежно від того, чи ви увільнені від виконання
обов’язку присяжного або обрані присяжним. Обговорення справи може поставити
під загрозу доброчесність процесу відбору – це питання є дуже серйозним, і суддя
може притягти вас до відповідальності за неповагу до суду. [Короткий огляд процесу
після увільнення].
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В деяких випадках кількість обраних присяжних перевищує потребу суду, і в цьому випадку ви можете бути вільні після того, як відбудете лише один день. Співробітники відділу по роботі з присяжними інформуватимуть вас про те, чи є потреба у
присяжних, і коли. Співробітники відділу по роботі з присяжними чи суду нададуть
вам інструкції щодо подальших дій.
Обов’язково потрібно щодня доповідати своєчасно, щоб уникнути зайвих затримок судового процесу. Якщо у вас виникне надзвичайна ситуація і ви приїдете пізно
або взагалі не зможете повідомити про виконання обов’язку присяжного, ви повинні
зв’язатись з відділом по роботі з присяжними за номером, зазначеним у вашому інформаційному листі. Працівники відділу спробують внести необхідні корективи та
перенести виконання обов’язку Вами на іншу дату найближчим часом.
Якщо в будь-який час протягом роботи в якості присяжного до вас звертається особа або група, яка намагається вплинути будь-яким чином на виконання Вами
обов’язкув присяжного, або негайно повідомте про це (працівника правоохоронних
органів), працівника штату судді, суддю або персонал відділу по роботі з присяжними
про цей контакт. Такі питання потрібно вирішувати негайно.
Присяжні отримуватимуть компенсацію за день. Після закінчення виконання
обов’язку, будь ласка, знайдіть кілька моментів, щоб пройти наше заключне опитування [Коротко розкажіть про компенсацію та важливість опитування].
Ще раз дякуємо Вам за те, що знайшли час долучитися до цього важливого демократичного процесу. Ми сподіваємось, що ваш досвід виконання обов’язку присяжних
збагатить ваші знання та наснажить вас, і очікуємо на вашу участь.

Дорожня карта для ДСА по впровадженню традиційної моделі суду присяжних в Україні

73

ДОДАТОК J. ЗРАЗОК РОЗДАТКОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ІНСТРУКТАЖУ
ПРИСЯЖНИХ
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ВІД СУДУ
Вітаємо та дякуємо Вам за виконання обов’язку присяжного. Присяжні є важливою
частиною системи правосуддя, а розгляд судом присяжних є одним з ключових засобів захисту прав в цій системі. Участь в процесі як присяжний – це водночас і честь,
і громадянський обов’язок.
НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

Відділ по роботі з присяжними:

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ПРИСЯЖНОГО
■
Місце проживання ■ Громадянство
■ Вік 		

■ Інше.

Звертайтеся до менеджера по роботі з присяжними щодо наведених вище питань.
ДРЕС-КОД
Присяжні повинні носити одяг, відповідний для виступу в суді. Шорти, футболки або
одяг, що містить заклики або образливі символи, не дозволяється. Робочу, включаючи поліцейську форму, не слід носити.
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЗАЛІ СУДУ
• При перебуванні в залі суду або нарадчій кімнаті потрібно вимкнути телефони,
ноутбуки та інші пристрої бездротового зв’язку.
• Вам не можна їсти, пити чи приносити їжу в залу суду.
ЯКЩО ВАС ОБРАЛИ ПРИСЯЖНИМ
• Суддя надасть вам вказівки стосовно графіку слухання, часу явки, перерв, організації обіду, та ін.
• Ваше відвдування суду буде зареєстроване________________.
ОБІД ТА ПЕРЕКУСИ
Рекомендується взяти з собою обід або закуски. В залі для присяжних є вбиральні
та кулер з водою. Присяжні зазвичай можуть піти на обід з кімнати для присяжних з
12:00 – 1:15.
ІНШІ ФАКТОРИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ПРИСЯЖНИХ
• Ви повинні носити значок присяжного у будь-який час, у тому числі під час обіду.
• Доступні туалети.
• Вам не знадобиться знову виконувати обов’язок присяжного протягом N років.
Повідомте Відділ по роботі з присяжними, якщо вас знову викликають до закінчення періоду N років.
• Присяжні отримують $ N за кожен відбутий день (особливості, пов’язані з обслуговуванням та графіком оплати, якщо такі є).
• Присяжні, увільнені суддею від розгляду справи у зв’язку з труднощами, повинні
повернутися в кімнату для присяжних для отримання подальших інструкцій.
• Ваші коментарі важливі для нас. Будь ласка, не забудьте заповнити нашу анкету
після завершення вашого обов’язку присяжного.
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ПОЛІТИКА ЩОДО КУРІННЯ
ЗАХИСТ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ПАРКУВАННЯ ДЛЯ ПРИСЯЖНИХ Доступна парковка….
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ
НЕЯВКА
До присяжних, які не доповіли після повістки, застосовується…
ПОВЕДІНКА ПРИСЯЖНИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ
Дуже важливо, щоб ви добросовісно дотримувалися наступних правил поведінки під
час виконання обов’язку присяжного.
• Вчасно приходьте до кімнати для зборів та до зали суду.
• Повністю зосереджуйте увагу на доказах, представлених у суді, та на процесі судового розгляду.
• Не обговорюйте справи, докази чи судові процеси з ким-небудь, і не дозволяйте
нікому говорити з вами про це. Якщо хтось намагається залучати вас до такої дискусії, неумисно чи навмисно, негайно повідомте про цей інцидент судді.
• Ви не повинні спілкуватися з адвокатами, з якими ви можете зіткнутися, перебуваючи в будівлі суду або в його околицях, оскільки такий адвокат може брати участь
у судовому процесі, в якому ви берете участь як присяжний.
• Не обговорюйте докази чи судові провадження з колегами-присяжними до обговорення в нарадчій кімнаті присяжних після завершення судового розгляду.
• Не проводьте особистого розслідування справи, щодо якої ви є присяжним, ні
відвідуючи місце події, ані розмовляючи зі сторонами, їх адвокатами чи свідками.
Якщо вам необхідно відвідати місце події, суддя домовиться про те, щоб усі члени
колегії присяжних це зробили.
• Нехай ваш вирок буде неупередженим і не містить пристрасті, забобонів, співчуття чи будь-якого несправедливого впливу.
• Виправдайте довіру до вас, пам’ятаючи про повну міру своєї відповідальності. Як
присяжні, ви маєте право в будь-який час (навіть під час обговорень) вимагати від
судді вказівок/роз’яснень щодо своїх обов’язків.
• Не використовуйте соціальні мережі (веб-сайти, такі як Facebook, Twitter, Instagram
тощо), щоб обговорити, прокоментувати або розпочати дискусію щодо питань,
пов’язаних із справами, в яких ви берете участь під час виконання обов’язку присяжного.
• Не використовуйте інструменти Інтернету (веб-сайти, такі як Google, Google Earth,
Yahoo! Maps, різні новини-сайти тощо), щоб особисто досліджувати питання, пов’язані зі справою. Ваше рішення як присяжних повинно ґрунтуватися на фактах, як
представлені вам у залі суду.
ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
ЗАКРИТТЯ СУДУ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
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Щоб дізнатися про закриття суду, слухайте радіо або відвідайте наш основний вебсайт за адресою www.
ВЕБ-САЙТИ СУДОВОЇ ВЛАДИ
Інформація:
Закриття суду:
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ДОДАТОК K. ПРОЦЕДУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ
ПРИСЯЖНИМИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІЛИ НА ВИКЛИК (НВП)
Довільно обирають пул потенційних присяжних та моніторять для виявлення осіб, які не
відповіли на повістки

Всім присяжним, які мають статус НВП (не
відповіли) надсилають листівку-нагадування
через 2 тижні після дати друку повістки

Присяжні, що відповіли на повістку, позначаються відповідним чином: тобто,
кваліфіковані, дискваліфіковані, увільнені та ін.

Повістки, повернені без
вручення,
позначаються
відповідно

Друга листівка-нагадування надсилається
всім присяжним, які зберігають статус НВП
протягом 4 тижнів після надсилання повістки

Присяжних, що зберігають статус НВП, занотовують та планують слухання щодо пояснення причин

Кожному присяжному при
значають/не призначають
штраф, і, якщо він кваліфікований, переносять дату
виконання обов’язку

Присяжний
не
прибуває на слухання щодо пояснення причин

Видається цивільний
ордер на арешт присяжного
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ДОДАТОК K. ПРОЦЕДУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ
ПРИСЯЖНИМИ, ЯКІ НЕ З’ЯВИЛИСЯ ДО СУДУ (НЗС)
Формується тижневий звіт з
переліком всіх присяжних у
статусі НЗС

НЗС занотовується та виконання обов’язку переноситься

Присяжний не зобов’язаний приходити. Якщо
всім присяжним дали
відбій

Присяжний доповідає
про дату перенесення
та виконує обов’язок

Присяжний не з’являється на
другу дату виконання обов’язку

НЗС занотовується та виконання обов’язку переноситься

Присяжний не з’являється на
третю дату виконання обов’язку
Присяжного беруть на контроль та видають наказ про
прибуття на слухання щодо
пояснення причин

Присяжному призначають/
не призначають штраф та
переносять дату виконання
обов’язку

Присяжний
не
прибуває на слухання щодо пояснення причин

Слухання
відкладене
чи скасоване

Видається цивільний ордер на арешт
присяжного
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ДОДАТОК L. ЗРАЗОК ПОЛІТИКИ ЩОДО КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ПРИСЯЖНИХ
МЕТА
Забезпечити, що присяжні, які не з’явилися чи не відповідали на повістки / анкети
присяжних, пояснили суду причину відповідно до чинного законодавства.
СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Персонал по роботі з присяжними
ПОЛІТИКА
Персонал по роботі з присяжними відповідає за призначення графіку слухань щодо
пояснення причин невідповіді/неявки присяжних , слухання проводиться з дотриманням процедур, викладених в політиці щодо присяжних, які не відповіли на виклик чи
не з’явилися.
ГРАФІК ПРОЦЕДУР:
1. Згідно з політикою по роботі з присяжними, присяжні, які не відповіли на повістку
/ анкету або не з’явилися на дату виконання обов’язку, повинні зявитися до суду
для участі у засіданні із пояснення причин невиконання обов’язку.
2. Адміністратиор суду або його уповноважена особа звертаються до судді, призначеного для слухання цих питань, для призначення строків проведення такого засідання та підготовки відповідних графіків.
3. Ордер про прибуття повинен бути підготовлений для підписання судом і відправлений в день затвердження як звичайною, так і рекомендованою поштою.
4. Персонал по роботі з присяжними несе відповідальність за документування контексту обговорень та заходів, вжитих для того, щоб зв’язатися з присяжними, що
не дотримуються вимог. Вищезазначений персонал відповідає за подальше внесення хронології цих подій у протокол роботи з присяжними.
Підготовка слухання щодо пояснення причин:
Етикетку із зазначенням імені присяжного та номером учасника друкують та розміщують на папці, в якій зберігатимуться відповідні документи засідання, в тому числі:
• Оригінал повістки / анкети - зазначається історія присяжного
• Реєстраційний запис присяжного. Зауваження включають контекст дискусій та заходи, вжиті для спілкування з присяжними при виконанні їх послуг.
• Оригінал наказу та квитанцію про отримання рекомендованого листа - квитанція
про сплату штрафу
• Цивільний ордер. Бланк надається судді для підпису, якщо присяжний не з’явиться на слухання.
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• Форма оплати штрафу. Розділи бланку заповнюються відповідальними працівниками до слухання та під час слухання. В подальшому копія бланку надається присяжним.
• Календар присяжних на шість місяців після дати слухання. Перед засіданням слід
виділити перерви в роботі суду, свята та дні, протягом яких не залучають присяжних. Представник відділу по роботі з присяжними використовує календар, щоб
рекомендувати суду нові дати виконання обов’язку присяжних.
• Один (1) примірник повістки/анкети, історія присяжного, відомість діяльності, наказ
та квитанція про отримання рекомендованого листа надається до суду в окремій
папці.
ЗРАЗОК ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУР ЩОДО ПРИСЯЖНИХ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ
НА ВИКЛИК
МЕТА
Забезпечити, що присяжні, які не відповіли на повістки/анкети присяжних, будуть
притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством.
СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Персонал по роботі з присяжними
ПОЛІТИКА
Персонал по роботі з присяжними відповідає за ведення обліку присяжних, які не відповіли на анкету/повістку. Присяжні, які не відповіли на два (2) нагадування, повинні
пройти слухання щодо пояснення причин.
ПРОЦЕДУРИ
1. Складається звіт про невідповідь на повістку (далі – НВП), для одного (1) пулу
присяжних, який обиратиметься випадковим чином для кожної з відповідних сесій
протягом судового року.
2. Вибраний пул майбутніх присяжних викликається для виконання обов’язку за N
(N) тижнів до запланованої дати.
3. Адміністративний контролер призначає штатного працівника для ведення щоденного обліку потенційних присяжних, які не відповідають на повістку/анкету протягом N (N) тижнів до запланованого дня виконання обов’язку. Звіти про статус
присяжних повинні бути оформлені документально та надаватися на розгляд адміністративному контролеру.
4. Присяжним, позначеним як НВП через два тижні після дати повістки/анкети надсилається звичайною поштою повідомлення-нагадування про подання повістки/
анкети.
5. Присяжним, позначеним як НВП через чотири тижні після дати повістки/анкети
надсилається звичайною поштою друге повідомлення-нагадування про подання
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повістки/анкети, якщо первинне повідомлення-нагадування не було повернене
Відділу по роботі з присяжними як не доставлене, після чого виключається зі звіту
НВП.
6. Присяжним, відзначеним як НВП на запланований день виконання обов’язку, призначається слухання для пояснення причин. Персонал Відділу по роботі з присяжними повинен дотримуватися політики та процедур стосовно слухання щодо
пояснення причин.
ЗРАЗОК ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУР СТОСОВНО ПРИСЯЖНИХ, ЯКІ НЕ З’ЯВИЛИСЯ
МЕТА
Забезпечити, що присяжні, які не з’явилися після вручення повістки/анкети присяжних, були притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства.
СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Персонал по роботі з присяжними
ПОЛІТИКА
Персонал по роботі з присяжними відповідає за встановлення нової дати виконання
обов’язку для всіх присяжних, що не з’явилися для виконання обов’язку протягом
не більше ніж двох запланованих дат. Присяжним, які не з’явилися для виконання
обов’язку протягом трьох запланованих дат чи більше, судом призначається слухання для пояснення причин.
ПРОЦЕДУРИ
1. Складається звіт про неявку (далі – НЗС), для кожної дати виклику в наказі про
призначення слухання.
2. Присяжні, які не з’являться на одну дату виконання обов’язку, повинні зв’язатися по телефону з відділом по роботі з присяжними, щоб перенести виконання
обов’язку присяжних на дату в межах однієї сесії, що може влаштовувати як присяжних, так і суд. Присяжні, з якими не можна зв’язатися телефоном, повинні бути
поінформовані листом на офіційному бланку (повідомлення-попередження) з наказом звернутися до Відділу по роботі з присяжними, щоб перенести виконання
обов’язку присяжних протягом наступних п’яти робочих днів. Якщо нова дата виконання обов’язку не може бути встановлена протягом десяти робочих днів з моменту повідомлення про попередження, то виконання обов’язку присяжного має
бути перенесене на іншу дату в рамках даної сесії, яка є доцільною з точки зору
календаря призначених до розгляду справ.
3. Присяжних, які не з’являться протягом двох дат запланованого виконання обов’язку, повідомляють за допомогою кореспонденції (складеної як остаточне повідомлення) про статус НЗС. Виконання обов’язку цими присяжними має бути перенесене на остаточну дату в рамках зазначеної сесії, їх повідомляють, що подальше
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невиконання тягтиме за собою обов’язкове прибуття до суду на слухання щодо
пояснення причин, за результатами якого до них будуть застосовані санкції згідно
чинного законодавства.
4. Присяжним, які не з’являються протягом трьох або більше дат запланованого виконання обов’язку, призначається слухання щодо пояснення причин. Персонал
Відділу по роботі з присяжними повинен дотримуватися політики та процедур стосовно слухання щодо пояснення причин.
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ДОДАТОК M. ЗРАЗОК ЗАКЛЮЧНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА ДЛЯ ПРИСЯЖНИХ
Просимо приділити кілька хвилин і заповнити цей короткий опитувальник. Відповіді є
добровільними та конфіденційними. Дякуємо за участь в опитуванні.
Дата ____/____/____
Просимо дати загальну оцінку вашого досвіду як присяжного
1. Чистота приміщень
Кімната зборів для присяжних
Зала засідання
Нарадча кімната
Вбиральні
2. Фізична зручність приміщень
Кімната зборів для присяжних
Зала засідання
Нарадча кімната
3. Оцінка програми по роботі з присяжними
Анкета/повістка для присяжних
Процес підтвердження
Процес реєстрації (відвідування)
Відео презентації(й)
Інструктаж від персоналу суду
Дороговкази до кімнати зборів для присяжних
Доступні заняття під час очікування
4. Оцініть персонал з точки зору
професіоналізму, компетентності та
ввічливості
Персонал Відділу по роботі з присяжними
Персонал зали засідань
Персонал судовоїохорони
5. Інші фактори
Парковка для присяжних
Безпека в приміщенні суду
Доступність масової розвозки
Доступність перекусів
Вказівки, як дістатися до будівлі суду

Погано

Задовільно

Добре

Дуже
добре

Відмінно

Не застосов.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Х
Х
Х
Х

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Х
Х
Х

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Х
Х
Х
Х
Х
Х

1

2

3

4

5

Х

1

2

3

4

5

Х

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Х
Х

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Х
Х
Х
Х
Х

6. Якщо вас обрали присяжним, в якій залі суду ви працювали– поверх/номер зали/ім’я
судді________________
7. Чи ви доїхали до суду власним авто?

Так

Ні

8. Інформація щодо того, як ви проводили час в якості присяжного:
a. Скільки днів ви доповідали суду, включно з сьогоднішнім?			
b. Оцініть, скільки годин ви провели в зоні зборів для присяжних.			
c. Скільки разів вас обирали доповідати в залі суду для відбору складу присяжних?
d. Скільки разів вас обирали присяжним у судовому розгляді?			

____ днів
____ годин
____ разів
____ разів
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9. Ваша зайнятість на момент виконання обов’язку присяжного (відмітьте тільки одну
позначку):
працюю
самозайнятий
навчаюся повний день

не працюю/студент

домогосподар(ка)

10. Якщо ви працювали на момент виконання обов’язку присяжних:
Ваш роботодавець платив вам зарплату під час виконання обов’язку
присяжних?
Ви втратили дохід в результаті виконання обов’язку присяжних?
Вам доводилося помінятися змінами чи зробити щось подібне?

Так

Ні

Так
Так

Ні
Ні

11. Чи ви раніше виконували обов’язок присяжного?
12. Скільки років пройшло з моменту, коли ви востаннє виконували обов’язок присяжного?
_________ років						

