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Problem reprezentacji społecznej 
w kanadyjskiej ławie przysięgłych do 

spraw karnych

Rozważania wstępne

Ze wszystkich instytucji, które byłe dominia brytyjskie recypowały do swoich sys
temów prawnych, a które wciąż współcześnie stanowią jedną z najbardziej cha
rakterystycznych cech systemu common law, najpowszechniejszą jest niewątpliwie 
ława przysięgłych (jury). Spośród krajów będących pod wpływem brytyjskiego sys
temu prawa jedynie Indie i Republika Południowej Afryki zupełnie zrezygnowały 
z ławy przysięgłych, natomiast pozostałe państwa tego obszaru prawnego nie tylko 
korzystają z procesów z udziałem sędziów przysięgłych, ale traktują je jako funda
mentalną gwarancję sprawiedliwego procesu sądowego1. Są wśród nich państwa, 
w których na przestrzeni kilkudziesięciu lat doszło do ewolucji ławy przysięgłych: 
z instytucji o charakterze stricte prawnym do instytucji politycznej, mającej zna
czący wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i - co za tym idzie - na 
kontrolowanie władzy państwowej przed bezpodstawnym naruszaniem praw pro
cesowych jednostek2. W tym wymiarze wydaje się, że jury stanowi współcześnie 
jedną z podstawowych instytucji mających jednoczesny wpływ na kierunek rozwo
ju prawa i na podniesienie stopnia demokratyzacji państwa.

1 Na temat funkcjonowania ławy przysięgłych w różnych państwach systemu common law zob. 
N. Vidmar, WorldJury Systems, New York 2000.
2 Zob. P. Laidler, Amerykańska ława przysięgłych jako instytucja polityczna, [w:] P. Laidler, 
J. Szymanek, Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2014, 
s. 125-144.
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Rola, jaką ława przysięgłych spełnia przed lub w trakcie procesu3, powoduje, że 
badacze coraz częściej zastanawiają się nad tym, czy instytucja ta reprezentuje całe 
społeczeństwo, czy może tylko jego część. Największa liczba badań na ten temat 
została przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych, gdzie problem reprezentacji 
społecznej w sądach przysięgłych od zawsze stanowił jedno z najpoważniejszych 
wyzwań stojących przed wymiarem sprawiedliwości. Analiza ewolucji uregulowań 
prawnych w tym zakresie wskazuje na zwiększenie stopnia demokratyczności jury, 
zwłaszcza w kontekście zmiany zasad procesu wyboru przysięgłych oraz zakazu 
dyskryminacji przedstawicieli mniejszości, którzy jeszcze w latach 80. XX wieku 
mogli być usuwani ze względu na swoje pochodzenie4. W rezultacie ewentualne 
ograniczenia dostępu do orzekania w amerykańskiej ławie przysięgłych oparte są 
dziś na obiektywnych przesłankach, mających swoje odniesienie w prawie stanowio
nym oraz orzecznictwie sądów. Tymczasem w Kanadzie, w której w przeciwieństwie 
do Stanów Zjednoczonych kwestie rasowe nigdy nie stanowiły głównej przyczyny 
napięć społecznych, problem właściwej reprezentacji obywateli w ławach przysię
głych jest wciąż nie do końca rozwiązany. Jest to szczególnie widoczne w przypadku 
ludności rodzimej Kanady, której status społeczny w ostatnich latach uległ polep
szeniu, co nie ma jednak przełożenia na kwestie partycypacji w sądach przysięgłych.

3 W prawie angielskim wykształciły się trzy typy ławy przysięgłych: cywilna {civiljury), karna 
{criminaljury) oraz wielka {grandjury). Pierwsze dwie występowały podczas procesu sądowego, 
decydując o tym, kto ma rację (cywilna), lub o stopniu winy oskarżonego (karna), natomiast 
trzecia występowała przed procesem i jej zadanie polegało na ocenie dowodów zebranych przez 
prokuraturę w celu stwierdzenia, czy wystarczą one do formalnego oskarżenia podejrzane
go. Szerzej na temat funkcjonowania trzech rodzajów jury zob. K. Jost, The Jury System. An 
Overview, [w:] The Jury System, ed. M. E. Williams, San Diego 1997.
4 Dopiero orzeczenie Sądu Najwyższego w sporze Batson v. Kentucky zakazało usuwania afro- 
amerykańskich kandydatów do ławy przysięgłych bez podania przyczyny (tzw. peremptory chal
lenge), jeżeli sędzia podejrzewał, że ukrytą przyczyną wykluczenia takiego kandydata jest jego 
kolor skóry. Por. Batson v. Kentucky, [1986] 476 U.S. 49.

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu zasada reprezentacji 
społeczeństwa kanadyjskiego jest realizowana w sądach przysięgłych rozstrzygają
cych spory karne. Wybór ławy przysięgłych w sprawach karnych {criminaljury) nie 
jest przypadkowy, gdyż ze względu na skutki werdyktów w sporach dotyczących 
naruszenia prawa karnego to właśnie ława decydująca o stopniu winy oskarżo
nych wydaje się kluczowa ze społecznego punktu widzenia. Dzieje się tak rów
nież dlatego, że kanadyjska ława do spraw karnych jest gwarantowana w znacznej 
części procesów sądowych odbywających się na szczeblu federalnym oraz w pro
wincjach i terytoriach, co zwiększa częstotliwość jej występowania w stosunku do 
ławy w sporach cywilnych. Wydaje się zatem, że reprezentacja społeczna powinna 
być najpełniejsza w procesach karnych, stanowiąc zabezpieczenie przed nadużycia
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mi ze strony prokuratora i sędziego występujących w imieniu władzy państwowej. 
Stąd konieczność analizy obowiązującego w Kanadzie prawa stanowionego oraz 
orzeczeń sądowych, które odnoszą się do funkcjonowania jury, zwłaszcza w kwe
stii dyskryminacji poszczególnych grup społecznych w procesie wyboru składu 
ławy przysięgłych. Należy zastanowić się, w jaki sposób ustawodawca i interpre
tatorzy prawa kanadyjskiego rozumieją zasadę sprawiedliwego procesu z udzia
łem jury i czy obecne unormowania gwarantują aktywną partycypację reprezen
tantów wszystkich podmiotów wielokulturowego społeczeństwa kanadyjskiego 
w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Szczególny nacisk zostanie położony 
na zbadanie reprezentacji ludności rodzimej Kanady (tzw. Pierwsze Narody, First 
Nations'? w sądach przysięgłych, zwłaszcza w kontekście najnowszego orzeczenia 
Sądu Najwyższego Kanady w sporze R. v. Kokopenace.

Recepcja jury na ziemiach kanadyjskich

O znaczeniu lawy przysięgłych w systemie common law napisano bardzo wiele, 
ale najlepiej charakter tej instytucji i jej wpływ na funkcjonowanie wymiaru spra
wiedliwości państw anglosaskich oddają słowa wybitnych brytyjskich teoretyków 
i praktyków prawa. William Blackstone, autor słynnych Komentarzy praw Anglii, 
uznawał proces z udziałem ławy przysięgłych za najwyższą wartość, będącą chwałą 
angielskiego prawa, a sąd przysięgłych nazywał „bastionem wolności”5 6. Adwokat 
i sędzia Patrick Devlin porównywał rolę ławy przysięgłych do działalności usta
wodawcy będącego reprezentantem narodu, określając ją jako „światło wolności” 
lub „mały parlament”, stanowiący najlepszy przykład praktycznego przejawu de
mokracji partycypacyjnej7. Natomiast inny adwokat, Patrick Hastings, odwołując 
się do swojej bogatej praktyki prawniczej, podkreślał, że „dwunastu zwykłych an
gielskich mężczyzn i kobiet formułuje najlepszy trybunał, jaki cywilizacja kiedy
kolwiek stworzyła”8.

5 Pojęcie „ludność rodzima”będzie w tekście stosowane wymiennie z ludnością rdzenną oraz In
dianami, a także obecnie obowiązującą w Kanadzie nazwą First Nations. Należy jednak pamię
tać, że ludność rodzima Kanady obejmuje nie tylko Indian, ale również Metysów oraz Inuitów. 
Por. M. Kijewska-Trembecka, Współczesne wieloetniczne społeczeństwo Kanady, [w:] Kanada 
na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Kijewska-Trembecka, Kraków 2013, s. 161.
6 Por. W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England. Book Three, rozdz. 23, Lonang 
Library, [online] www.lonang.com/exlibris/blackstone/bla-323.htm, 30 V 2016.

7 P. Devlin, Trial by Jury, London 1966, s. 164.
8 Cyt. za: W. S. Martin, Role of a Jury in a Civil Case, [w:] Special Lectures of the Law Society of 
Upper Canada, Toronto 1959, s. 168.

http://www.lonang.com/exlibris/blackstone/bla-323.htm
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Wartość sądów przysięgłych doceniano również w państwach, w których in
stytucje te stały się naturalnym elementem nowego systemu prawnego bazującego 
w dużej mierze na zasadach i konkretnych rozwiązaniach systemu common law. 
Amerykańscy Ojcowie Założyciele od początku podkreślali istotną rolę sądów 
przysięgłych jako instytucji niezbędnych dla właściwego funkcjonowania powsta
jącej pod koniec XVIII wieku republiki. Zdaniem Tomasza Jeffersona ława przy
sięgłych miała być „jedyną kotwicą skonstruowaną przez człowieka, która mogła 
ograniczyć rząd do respektowania zasad konstytucji”9.Tymczasem Aleksander Ha
milton pisał o podobieństwie w postrzeganiu ławy przysięgłych przez wszystkich 
uczestników konwencji filadelfijskiej, jako „wartościowego czynnika ochrony wol
ności”, a nawet „najważniejszej ostoi wolnego rządu”10.

9 Cyt. za: R. D. Gorgoglione, Essays on Foundations of American Constitutional Government. 
By the Chains of the Constitution, [bmw] 2011, s. 488.
10 Por.A. Hamilton, Federalist no 83, [w:] Federalist Papers, ed. C. Rossi ter, New York 1961.
11 Por. R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, Kraków 2007, s. 28-29.
12 Por. R. N. Jonaka it, The American Jury System, New Haven 2003, s. 24.

Tak bardzo pozytywna ocena ławy przysięgłych w nowo powstałym państwie 
amerykańskim mogła o tyle dziwić, że nie wszystkie instytucje mające swoją ge
nezę w prawie angielskim były bezwarunkowo recypowane do nowych porządków 
prawnych. Wystarczy wziąć pod uwagę, że podstawowym celem wprowadzania 
w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej macierzystego ustroju i systemu 
prawnego była chęć gospodarczego i politycznego kontrolowania nowych tere
nów przez króla11. Jednak przewagą jury nad innymi rozwiązaniami kojarzonymi 
z Koroną brytyjską był fakt zasiadania w niej przedstawicieli lokalnych społeczno
ści, którzy w większym stopniu brali pod uwagę interes kolonii niż jakiekolwiek 
inne czynniki zewnętrzne. Co więcej, istnieją dowody, że w koloniach brytyjskich 
w Ameryce Północnej, a także Australii sądy przysięgłych od czasu do czasu orze
kały przeciwko brytyjskiej cenzurze, ograniczając w ten sposób obowiązywanie 
regulacji uderzających w mieszkańców kolonii12. Sytuacja taka nie miała jednak 
miejsca w koloniach znajdujących się na północ od Stanów Zjednoczonych, w któ
rych brytyjska jurysdykcja została potwierdzona poprzez recepcję niemal wszyst
kich istotnych elementów systemu prawno-politycznego Korony, z instytucją 
jury włącznie.

O wyraźnie angielskim dziedzictwie ławy przysięgłych świadczą zwłaszcza 
przemiany, do jakich doszło na terenach należących wcześniej do Francji, a więc 
funkcjonujących w ramach systemu prawa kontynentalnego, któremu instytucja 
sądów przysięgłych nie była znana. Najlepiej obrazuje to przykład Akadii podle
gającej prawu francuskiemu, która po przejęciu przez Brytyjczyków i przemiano
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waniu na Nową Szkocję stała się jednym z pierwszych terenów przyszłej Kanady, 
na którym rozwijało się prawo do procesu z udziałem przysięgłych13. Podobnie 
stało się w przypadku Quebecu, w którym po roku 1763 zaczęło obowiązywać pra
wo brytyjskie, i choć 11 lat później przywrócono na tym terenie francuskie prawo 
cywilne, w mocy pozostały uregulowania brytyjskie dotyczące prawa i procedury 
karnej. W ten sposób frankofońska część Kanady zyskała instytucję wywodzącą 
się z angielskiego common law, mającą aż do dzisiaj wpływ na przebieg postępo
wania karnego przed sądami prowincji14. Faktem jest, że we wszystkich czterech 
prowincjach konstytuujących w 1867 roku kanadyjską konfederację, a więc Ontario, 
Quebecu, Nowej Szkocji i Nowym Brunszwiku, lokalny wymiar sprawiedliwości 
działał w oparciu o proces karny z udziałem ławy przysięgłych15.

13 Szeroko na temat brytyjskiego dziedzictwa ławy przysięgłych w Kanadzie rozpisuje się 
R. B. Brown, A Trying Question. The Jury in Nineteenth-Century Canada, Toronto 2009.
14 Współcześnie dualizm prawa quebeckiego jest widoczny również w funkcjonowaniu ławy 
przysięgłych, ponieważ sądy cywilne w prowincji orzekają bez jej udziału. Szerzej na temat du
alizmu prawa Quebecu zob. Essays in the History of Canadian Law. Quebec and the Canadas, eds. 
G. B. Baker, D. Fyson,Toronto 2013.
13 Por. D. Stuart, R. J. Delisle,T. Quigley, Learning Canadian Criminal Procedure, Toronto 
2010, s. 884.
16 Ze względu na odmienną historię recepcji prawa brytyjskiego przez poszczególne kolonie 
należy stwierdzić, że prawo cywilne było implementowane na innych zasadach niż prawo karne, 
które nie różniło się od siebie w większości prowincji. Co więcej, od samego początku niektó
re prowincje ograniczyły funkcjonowanie ławy przysięgłych w sporach cywilnych. Szerzej zob. 
B. L askin, The British Tradition in Canadian Law, London 1969, s. 3-9, 42-48.
17 R. Schuller, N. Vidmar, Canadian CriminalJury,„Chicago-Kent Law Review”2011, t. 86, 
nr 2, s. 498.

Ustanowienie w koloniach brytyjskich sądów przysięgłych nie oznaczało 
jednak powszechnego dostępu obywateli do procesu z udziałem jury. Podstawo
wym problemem był ograniczony zasięg funkcjonowania tej instytucji, ponieważ 
nie występowała ona w każdym sądzie, rozstrzygając głównie spory karne, a nie 
cywilne. Ta ograniczona jurysdykcja rzeczowa spowodowana była pełną recepcją 
przepisów prawa karnego w koloniach, w przeciwieństwie do norm cywilnopraw
nych, które często rozwijały się odrębnie do pierwotnych uregulowań brytyjskich16. 
Innym problemem był ograniczony dostęp mieszkańców kolonii do służby w ła
wie przysięgłych, ze względu na obowiązujące zasady dopuszczające jako sędziów 
przysięgłych jedynie mężczyzn posiadających własność ziemską, a także z powodu 
znacznych odległości między miejscem procesu a miejscem zamieszkania poten
cjalnego sędziego17. Pomimo ograniczonego charakteru jury w przededniu ustano
wienia państwa kanadyjskiego i implementowania jego pierwszej konstytucji, lawa 
przysięgłych w sprawach karnych stanowiła ważny element procesu sądowego, 
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będąc źródłem, dzięki któremu obywatele mieli wpływ na funkcjonowanie wymia
ru sprawiedliwości.

Pomimo ponadstuletniej tradycji funkcjonowania  jury w koloniach brytyjskich 
przekształconych w momencie powstania Kanady w prowincje, instytucja ta nie 
doczekała się bezpośredniego odniesienia w ustawie zasadniczej przyjętej w 1867 
roku. Akt Konstytucyjny z 1867 roku (oryg. British North America Act - BNAA) był 
dokumentem dosyć obszernym, w którym zdefiniowano zasady ustroju politycz
nego, kompetencje organów władzy, relacje między rządem federalnym a rządami 
lokalnymi, jak również poruszono pewne kwestie dotyczące prawa cywilnego i pra
wa karnego. Jednak nawet wśród przepisów poświęconych organizacji wymiaru 
sprawiedliwości konstytucja milczała na temat zagadnień przedprocesowych, jak 
i przebiegu samego procesu, wyłączając te kwestie spod uregulowań o charakte
rze konstytucyjnym i nadając prawo do organizacji wymiaru sprawiedliwości przez 
prowincje18. Powyższa problematyka została unormowana dopiero pod koniec

18 Por. Sekcja 91 i 92 Aktu Konstytucyjnego z 1867 roku.
19 A. Morel, Certain Guarantees of CriminalProcedure, Section 11 f), [w:J The Canadian Charter 
of Rights and Freedoms., eds. G.-A. Beaudoin, E. R a tu shny, Toronto 1989, s. 510.
20 Patriacja konstytucji polegała na procesie uzyskania suwerenności przez Kanadyjczyków nad 
własną ustawą zasadniczą, poprzez ograniczenie wpływu Wielkiej Brytanii na przyjęcie i zmia
ny konstytucji. Por. M. Gabryś, Polityka wewnętrzna Kanady. Patriacja konstytucji, Quebec, 
rdzenni mieszkańcy, [w:] Kanada na przełomie..., s. 21-26.

XIX wieku przepisami Kodeksu karnego, który do dzisiaj stanowi jedno z ważniej
szych źródeł określających zasady procesu z udziałem ławy przysięgłych.

Prawo stanowione a ława przysięgłych

Wydawało się, że pominięcie lawy przysięgłych w konstytucji roku 1867 zostanie 
„naprawione” w kolejnych nowelizacjach ustawy zasadniczej, a na pewno znajdzie 
swoje odzwierciedlenie w ustawodawstwie parlamentu Kanady, który w połowie
XX wieku zainicjował prace legislacyjne nad stworzeniem katalogu praw i wol
ności obywatelskich. Jak jednak zauważa André Morel, do unormowań kanadyj
skiej Karty Praw z roku i960 {Bill of Rights}, ku zaskoczeniu wielu obserwatorów, 
nie wprowadzono gwarancji procesu z udziałem przysięgłych19. To, co pominięto 
w roku i960, stało się faktem na początku lat 80., kiedy w procesie określanym pa- 
triacją konstytucji20 Kanada przyjęła w 1982 roku Akt Konstytucyjny {Constitution 
Act 1982), w którym bardzo ważne miejsce zajęła Karta Praw i Wolności {Charter 
of Rights and Freedoms). Obok wyliczenia podstawowych gwarancji obywatelskich, 
których do tej pory brakowało na poziomie konstytucyjnym, ustanowiono konsty
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tucyjne prawo do ławy przysięgłych, które nadano „jakiejkolwiek osobie oskarżonej 
o przestępstwo zagrożone karą 5 lat pozbawienia wolności lub wyższą”21 22.

21 Charter of Rights andFreedoms, sekcja 11 (f).
22 Jedynym rodzajem przestępstw nieobjętych postanowieniami sekcji 11 (f) Karty Praw i Wol
ności są przestępstwa podlegające prawu karnemu wojskowemu.
23 W amerykańskiej konstytucji istnieje zapis, wedle którego „we wszystkich postępowaniach 
karnych [...] należy się proces z udziałem ławy przysięgłych”. Por. VI poprawka do konstytu
cji. Źródło: P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Kraków 2007, 
s. 127.
24 Por. D. M. Tanovich, D. M. Paciocco, S. S kurka, Jury Selection in Criminal Trials. Skills, 
Science, and the Law, Toronto 1997, s. 28.
23 Criminal Codę of Canada, art. 631(1 )-(5).
26 Zob. opinię większościową do orzeczenia Sądu Najwyższego USA w sporze Williams v. Flo- 
rida, [1970] 399 U.S. 78.

Należy podkreślić, że w ustawie zasadniczej pojawia się pojęcie offense, któ
re z perspektywy prawa karnego określa wszelkie rodzaje przestępstw, zarówno 
te cięższe (indictable offenses), jak i lżejsze (summary convictions)12. Interpretacja 
konstytucji sugeruje jednak, że prawo do procesu z udziałem przysięgłych nie jest 
zagwarantowane w każdej sprawie karnej, co jest odmienne do uregulowań gwa
rantowanych w VI poprawce amerykańskiej konstytucji23. Na dodatek orzecznic
two kanadyjskich sądów potwierdza ograniczoną rolęyary, zakładając w niektórych 
przypadkach obowiązek korzystania z sędziów przysięgłych (zabójstwo), w innych 
zaś nakazując proces z udziałem sędziego (drobne przestępstwa). W rezultacie ława 
przysięgłych w sprawach karnych występuje współcześnie w jedynie 10% sporów 
rozstrzyganych przed sądami I instancji24, co wskazuje na niewielką częstotliwość 
wykorzystywania jury przez oskarżonych.

Głównym źródłem o zasięgu ogólnokrajowym, w którym znajdują się odwo
łania do funkcjonowania ławy przysięgłych, jest kanadyjski Kodeks karny (Crimi
nal Code of Canada), który po raz pierwszy wszedł w życie w roku 1892 i od tego 
czasu był kilkukrotnie nowelizowany. W dokumencie tym od początku znalazły 
się istotne regulacje dotyczące działalności jury, jej składu, kompetencji oraz roli, 
jaką ma pełnić w procesie karnym. Na podstawie unormowań kodeksowych ława 
przysięgłych składa się z 12 członków25, co jest potwierdzeniem głębokich powią
zań historycznych między brytyjskimi instytucjami i ich kanadyjskimi odpowied
nikami. Jak wiadomo, zasada, w myśl której ława przysięgłych w sprawach karnych 
powinna liczyć 12 członków, została wprowadzona w angielskim systemie prawnym 
już pod koniec XIII wieku i przetrwała do czasów, gdy zakładano kolonie brytyjskie 
w Ameryce Północnej26. Pomimo stałej liczby wymaganych przysięgłych dopusz
cza się w pewnych okolicznościach, aby jury procedowała w składzie 10 członków, 
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o czym może zadecydować sędzia. Sytuacja taka ma jedynie miejsce w przypadku 
usunięcia jednego lub dwóch przysięgłych z ławy, a nie poprzez dokonanie wyboru 
mniejszej liczby jej członków27. Z drugiej strony odmienność rozwiązań kanadyj
skich od innych państw common law polega na tym, że prawo dopuszcza wybór 
nawet 14 przysięgłych, z których później 12, wskazanych przez sędziego, będzie 
decydowało o winie oskarżonego28.

27 Por. C. Granger, The CriminalJury Trialin Canada,Toronto 1996, s. 197-198.
26 Criminal Codę of Canada, art. 631(5) i n.
29 Ibidem, art. 626(1).
30 Dane na podstawie informacji znajdujących się na stronach Ministerstw Sprawiedliwości 
poszczególnych prowincji i terytoriów.
31 Ibidem, art. 626(2).
32 Ibidem, art. 638.
33 Ibidem, art. 645-672.

Nie da się ukryć, że kodeks w dosyć ogólnikowy sposób odnosi się do kwestii 
kwalifikacji członków jury, przyznając prowincjom prawo do definiowania zasad 
wyboru sędziów przysięgłych w procesach podlegających ich jurysdykcji29. Analiza 
regulacji obowiązujących w prowincjach wskazuje na pewne podobieństwa w kwa
lifikacjach kandydatów do sądów przysięgłych, jak konieczność ukończenia 18 roku 
życia, obywatelstwo kanadyjskie oraz czasowe zamieszkiwanie na terytorium okre
ślonej prowincji30. Tymczasem przepisy kodeksu karnego zakazują dyskryminacji 
ze względu na pleć podczas wyboru przysięgłych oraz podczas pełnienia przez nich 
służby31 32. Jak zatem widać, prawo stanowione szczebla federalnego w bardzo ogra
niczony sposób traktuje problem reprezentacji społecznej w sądach przysięgłych, 
chroniąc co prawda kobiety przed dyskryminacją, ale nie czyniąc tego bezpośred
nio względem pozostałych podmiotów, jak np. przedstawicieli mniejszości etnicz
nych czy rasowych. Pozostawienie w tym zakresie swobody prowincjom i teryto
riom przyczynia się do bardziej lub mniej świadomego wyłączania przedstawicieli 
poszczególnych mniejszości ze służby w sądach przysięgłych.

Kodeks reguluje wyłączanie poszczególnych kandydatów do jury w procesie 
ich wyboru, ale tylko od strony formalnej, precyzując sposób wykluczania prospek
tywnych przysięgłych na podstawie określonej przez strony procesowe przyczy
ny {challenge for cause) lub bez podania takiej przyczyny {peremptory challengesf1. 
W dalszej części dokumentu znajdują się natomiast unormowania odnoszące się 
do przebiegu procesu z udziałem jury, z których m.in. wynika konieczność przeka
zania przysięgłym instrukcji przez sędziego, a także zasad procedowania ławy po 
zakończeniu postępowania dowodowego33. Kodeks ujednolica również od strony 
formalnej kwestie związane z językiem, w jakim może procedować ława przysię
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głych, potwierdzając obowiązującą w postępowaniach przed kanadyjskimi sądami 
bilingualność, która również obejmuje procedowanie przed ławą przysięgłych* 33 34. 
W przypadku dwujęzyczności sędziego i przysięgłych oskarżonemu przysługuje 
możliwość wyboru, czy wiodącym językiem procedowania będzie angielski, czy 
francuski35.

Szerzej na temat zagadnień dotyczących języka procedowania przed kanadyjskimi sądami 
zob. Société des Acadiens v. Association of Parents, [1986] 1 S.C.R. 549.
33 Criminal Code of Canada, art. 530-533.
36 Na temat zasady precedensów w anglosaskim systemie prawa zob. M. Koszowski,y4«g7ara-
ska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą. Warszawa 2009. Zob. również
Common Law Theory., ed. D. E. Edlin, New York 2007.
37 Zob. m.in. O. Fitzgerald, Distant Echoes. Discussingjudicial Activism at Canadian and Ame
rican Supreme Court Nomination Hearings, „Constitutional Forum Constitutionnel” 2016, t. 25, 
nr 1, s. 37-47; K. Roach, Court on Trial. Judicial Activism or Democratic Dialogue, Toronto 2001.

Ława przysięgłych w orzecznictwie sądów

Oprócz unormowań konstytucyjnych oraz przepisów kodeksu karnego ważnym 
źródłem definiującym zasady procesu z udziałem ławy przysięgłych w sprawach 
karnych jest orzecznictwo kanadyjskich sądów. Zarówno federalna judykaty- 
wa, jak i sądy poszczególnych prowincji i terytoriów są nie tylko odpowiedzialne 
za rozstrzyganie sporów wynikających z naruszenia prawa, ale mają również 
kompetencje prawotwórcze, dzięki czemu mogą tworzyć wiążące precedensy36. 
Dodatkowo, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, kanadyjskie sądy mogą po
dejmować kontrolę konstytucyjności prawa (judicial review), co nie pozostaje bez 
znaczenia dla ich pozycji wśród pozostałych segmentów władzy. Jest to szczegól
nie widoczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego Kanady, który, zdaniem badaczy, 
stanowi jeden z najbardziej aktywnych sądów konstytucyjnych na świecie37 *. Z tej 
perspektywy nie jest zaskoczeniem, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat to wła
śnie władza sądownicza wzięła odpowiedzialność za interpretację konstytucyjnej 
pozycji ławy przysięgłych w Kanadzie.

Jedną z ważniejszych kwestii dotyczących funkcjonowania jury są okoliczno
ści, w jakich oskarżonemu przysługuje prawo do procesu z udziałem przysięgłych. 
O ile współcześnie Karta praw i wolności nadaje oskarżonym uprawnienie do 
decydowania, czy chcą mieć proces z udziałem ławy przysięgłych (jury trial), czy 
z samym sędzią (bench trial), to przed 1982 rokiem kwestie te były różnie regulo
wane w federalnym Kodeksie karnym oraz w aktach prawnych poszczególnych 
prowincji i terytoriów. Przykładowo, z przepisów Kodeksu karnego, znowelizo- 
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wanego w roku 1970, wynikało, że oskarżony o morderstwo nie tyle miał prawo, 
ale obowiązek skorzystania z ławy przysięgłych podczas procesu. Problem ten zo
stał podniesiony w sporze R. v. Turpin, w którym osoba oskarżona o morderstwo 
w prowincji Ontario nie chciała być sądzona przez jury, zwłaszcza że wspomnia
ny przepis kodeksu nie miał zastosowania do jednej z prowincji, Alberty, gdzie 
specjalne procedury zezwalały na wybór procesu z udziałem lub bez przysięgłych. 
Choć sądy niższych instancji uznały argumenty oskarżonej, to jednak Sąd Najwyż
szy je odrzucił, twierdząc, że przepisy Kodeksu karnego nie stoją w sprzeczności 
z Kartą praw i wolności. W opinii większościowej podkreślono, że rolą uregulowań 
konstytucyjnych jest nadanie uprawnienia dla osób będących podmiotem procesów 
karnych, którym taką możliwość ograniczono, natomiast kodeks, jako akt praw
ny bardziej szczegółowy, ma na celu doprecyzowanie zasad procedury karnej oraz 
funkcjonowania ławy przysięgłych38.

18 R. v. Turpin, [1989] 1 S.C.R. 1296.
19 R. v. Sawyer, [2001] 2 S.C.R. 344.
40 Criminal Code of Canada, art. 626(1).

Kanadyjska judykatywa sporo miejsca poświęciła w swoim orzecznictwie na 
zdefiniowanie pojęcia sprawiedliwego procesu toczonego przy udziale ławy przy
sięgłych. Przedmiotem apelacji do Sądu Najwyższego z sądów prowincji były 
często kwestie bezstronności przysięgłych, stanowiące fundament sprawiedliwe
go wyroku. Przykładowo w sporach R. v. Pan oraz R. v. Sawyer podnoszono za
rzuty, że członkowie jury byli uprzedzeni, podejmując decyzję na temat werdyktu 
skazującego, ponieważ konsultowali się z osobami trzecimi, dyskutując na temat 
procesu, co zagrażało chronionej przez prawo zasadzie tajności ławy (jury secrecy). 
W opinii większościowej Sąd Najwyższy podkreślił znaczenie swobodnego i bez
stronnego podejmowania decyzji na temat stopnia winy przez przysięgłych, jako 
jednej z najważniejszych gwarancji sprawiedliwego procesu. Wskazano jednak na 
znaczne ograniczenia roli sędziów w ocenie przebiegu obrad przysięgłych i sposo
bu, w jaki osiągają oni ostateczny werdykt, co stanowi fundament funkcjonowania 
tej instytucji w kanadyjskim prawie karnym39. W rezultacie podtrzymano decyzje 
sądów niższej instancji, uznając, że ingerencja sędziów w proces podejmowania 
decyzji przez przysięgłych naruszyłaby podstawowe gwarancje związane z prawem 
do ławy przysięgłych zapisane w Karcie praw i wolności.

Pomimo przekazania prowincjom prawa do determinowania sposobu ustala
nia składu ław przysięgłych w Kodeksie karnym40, zagadnienia właściwego pro
cesu wyboru przysięgłych często stanowiły przedmiot analizy przez kanadyjską 
judykatywę. Jednym z najgłośniejszych sporów w tym zakresie była sprawa R. v. 
Latimer dotycząca problemu zabójstwa z litości (mercy killing, jakiego miał do
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konać mieszkaniec prowincji Saskatchewan, rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy 
Kanady w 2001 roku. Jedną z istotnych kwestii w sporze było zbadanie legalności 
wyboru przysięgłych, którzy podjęli werdykt skazujący Roberta Latimera, a którzy 
zdaniem oskarżonego zostali dobrani do składu jury na podstawie ich stanowiska 
na temat aborcji i eutanazji. Sędziowie zgodzili się z argumentacją Latimera i pod
ważyli proces wyboru przysięgłych, uznając go za stronniczy i niesprawiedliwy41 42.

4‘ R. v. Latimer, [2001] 1 S.C.R. 3.
42 R. v. Lifchus, [1997] 3 S.C.R. 320.
43 R. v. Starr, [2000] 2 S.C.R. 144.
44 Pot. Apodaca 11. Oregon, [1972] 406 U.S. 404.
44 Ibidem.

W innym sporze, R. v. Lifchus, Sąd Najwyższy zajął się interpretacją standar
du dowodowego w procesie karnym, na podstawie którego wymagano, aby wyrok 
skazujący został podjęty ponad wszelką wątpliwość {beyond, reasonable doubt}. Od
wracając wyrok skazujący dla brokera, który został oskarżony o defraudację pie
niędzy swoich klientów, sędziowie podkreślili, że jedną z ważniejszych gwarancji 
sprawiedliwego procesu jest, obok zasady domniemania niewinności, konieczność 
poinformowania ławy przysięgłych na temat znaczenia standardu reasonable do
ubt1. Podobne konkluzje sąd przedstawił trzy lata później w przeczeniu w sporze 
R. v. Starr, w którym doprecyzowano, w jaki sposób standardy dowodowe powin
ny być prezentowane przez sędziego procesowego członkom ławy przysięgłych43 44. 
Zagadnienie to jest o tyle istotne dla analizy reprezentacji społecznej w sądach 
przysięgłych, że niekiedy pojawiają się argumenty uznające standard reasonable do
ubt jako nakaz orzekania przez juryvr sposób jednomyślny. Kwestia ta wzbudzała 
szczególnie wiele emocji w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, gdzie Sąd Naj
wyższy dopuścił niejednomyślne werdykty ławy przysięgłych w sprawach karnych 
jako spełniające standard beyond reasonable doubt*. Istotna jest argumentacja zwo
lenników jednomyślności ławy, podnosząca, że niebranie pod uwagę głosu każdego 
przysięgłego spowoduje ograniczone możliwości wpływania na ostateczny werdykt 
przez przedstawicieli mniejszości znajdujących się w składzie jury. Sąd skrytyko
wał takie podejście, podkreślając, że nikt nie powinien być wybierany na stanowi
sko sędziego przysięgłego z powodu reprezentowania konkretnej grupy społecznej, 
a orzekając, nie powinien kierować się czynnikami subiektywnymi, jak swoje po
chodzenie czy rasa45.

W świetle powyższej dyskusji należy zauważyć, że w Kanadzie istnieje obo
wiązek uzyskania jednomyślnego werdyktu skazującego przez ławę przysięgłych 
w sprawach karnych. Kwestia ta została uregulowana w Kodeksie karnym, a tak
że była przedmiotem orzecznictwa sądów, na mocy którego doprecyzowano, że 
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standard dowodowy „ponad wszelką wątpliwość” powinien być oparty na rozwa
dze i rozsądku przysięgłych, a nie na współczuciu czy uprzedzeniach46. W każdym 
procesie sędziowie mają obowiązek przekazywania członkom jury instrukcji doty
czących celów i zasad postępowania dowodowego, w treści których dużo miejsca 
zajmuje zdefiniowanie charakteru standardu dowodowego. Stosowanie standar
du reasonable doubt w kanadyjskim procesie karnym oznacza, że jeżeli nie uda się 
przysięgłym uzyskać jednomyślnego wyroku, sąd może zawiesić ławę (hung jury) 
i ogłosić ponowny proces z udziałem nowej ławy przysięgłych47.

46 Por. R. V. Lifebus, [1997] 3 S.C.R. 320.
47 Criminal Code of Canada, art. 653 (1).
48 Law Reform Commission of Canada, Report on Jury, [w:] The Jury in Criminal Trials, Ottawa 
1980, s. 5-7.
49 Ibidem, s. 5.

Zasada reprezentacji społecznej

Badania nad znaczeniem ławy przysięgłych w sprawach karnych, prowadzone 
w Kanadzie w latach 70. XX wieku, wskazują na istotną rolę tej instytucji w systemie 
prawnym oraz życiu społeczno-politycznym państwa. Na ich podstawie wykazano, 
że jury cieszy się wysokim poparciem społecznym, opierając się na stabilnych fun
damentach prawnych, a najważniejszym wyzwaniem na kolejne dekady powinno 
być uproszczenie procedur, według których ława funkcjonuje, ujednolicenie zasad 
działania ławy w całej Kanadzie, a także, co interesujące, konieczność kodyfikacji 
części uregulowań dotyczących tej instytucji48. Do najważniejszych funkcji kana
dyjskiej jury badacze zaliczyli decydowanie co do faktów sporu kolegialnie przez 
osoby mające różne doświadczenie i wiedzę, stanowienie zabezpieczenia przed 
stronniczym stosowaniem prawa przez władzę państwową, popularyzację zasad 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zwiększanie społecznego zaufania do 
państwa i systemu wymiaru sprawiedliwości oraz występowanie jako reprezentacja 
społeczeństwa gwarantująca sprawiedliwe wyroki w sprawach karnych49. Jak zatem 
widać, argument reprezentatywności jury stanowił jeden z najistotniejszych czyn
ników determinujących sprawiedliwe i bezstronne wyroki sądowe, co nie oznacza 
jednak, że kanadyjski wymiar sprawiedliwości gwarantuje wszystkim równy dostęp 
do służby w sądach przysięgłych.

Ława przysięgłych jest bez wątpienia instytucją, która doskonale obrazuje re
lacje społeczne, a zwłaszcza pozycję poszczególnych grup w społeczeństwie, co jest 
widoczne w historii Kanady. Nie jest zaskoczeniem, że na samym początku funk
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cjonowania tej instytucji na ziemiach kanadyjskich była ona zastrzeżona jedynie 
dla mężczyzn posiadających własność ziemską’0. Choć czynnik własności przestał 
mieć z biegiem czasu znaczenie, to jednak minęło wiele czasu, zanim dopuszczono 
kobiety do sprawowania roli przysięgłych. Stało się to dopiero w połowie XX wie
ku, najpierw w prowincji Manitoba, później w kolejnych, choć jeszcze w latach 
70. na terenie Quebecu obowiązywały przepisy zakazujące udziału kobiet w pra
cach juryf Nadanie kobietom w większości prowincji prawa do uczestniczenia 
jako sędziowie przysięgli w procesach karnych nie oznaczało jednak zapewnienia 
im właściwej reprezentacji w ławach, gdzie w większości przypadków dominowali 
mężczyźni. Problem ten stał się przedmiotem analizy sądów poszczególnych pro
wincji, jak np. Ontario, gdzie w 1972 roku w sporze R. v. Catizone obrona twierdzi
ła, że wybór przysięgłych z pośród 70 osób, z których jedynie trzy były kobietami, 
był niesprawiedliwy. Choć decyzja sądu nie wprowadziła wiążącej reguły prawnej, 
w myśl której kobiety miałyby być traktowane w procesie wyboru przysięgłych na 
równi z mężczyznami, to jednak zwrócono uwagę na dyskryminacyjne działania 
systemu selekcji kandydatów do jury w większości prowincji* 52. Dopiero wejście 
w życie Karty praw i wolności oraz nowelizacje Kodeksu karnego spowodowały, 
że kobiety uzyskały większy dostęp do członkostwa w sądach przysięgłych. Po
twierdzeniem zmiany prawa i sposobu jego interpretacji było orzeczenie R. v. Ne- 
poose z roku 1988, w którym sąd w Quebecu uznał, że ponaddwukrotna przewaga 
mężczyzn w stosunku do kobiet w procesie wyboru kandydatów na przysięgłych 
narusza gwarancję sprawiedliwego procesuS3.

’° R. v. Blake Brown, s. 20.
11 Quebec Jury Act, R.S. 0^1971, c. 15.
52 R. v. Catizone, [1972] 23 C.R.N.S. 44 (Ont. Co. Ct.).
” R. v. Nepoose, [1988] 85 Alta. L.R. 2d8 (Alta QB.).
'4 Criminal Code of Canada, art. 670(a): „irregularity in the summoning or empanelling the jury”.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia funkcjonowania kanadyjskiej ławy przy
sięgłych z perspektywy reprezentacji mniejszości rasowych i etnicznych. Począw
szy od lat 70., pojawiały się procesy sądowe, w których podważano skład jury ze 
względu na wadliwy sposób wyboru kandydatów na przysięgłych skutkujący od
rzucaniem przez prokuraturę przedstawicieli mniejszości rasowych lub etnicznych. 
W zdecydowanej większości tych sporów sędziowie stawali po stronie prokuratury, 
ze względu na brak przesłanek wskazujących na nieprawidłowości w samym pro
cesie wyboru przysięgłych. Źródłem takiej interpretacji były postanowienia Ko
deksu karnego, na podstawie których należało udowodnić przyczynienie się przez 
jedną ze stron do dyskryminujących działań podczas procesu kwalifikacji kandy
datów do ławy przysięgłych54. Pierwszym sporem dotyczącym funkcjonowania 
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jury, w którym podnoszono zarzuty dyskryminacji ze względu na rasę, była sprawa 
R. v. Bradley and Martin rozstrzygana w 1973 roku przez Sąd Najwyższy Ontario. 
Dwaj czarnoskórzy oskarżeni podważali wybór przysięgłych z powodu pominięcia 
jakiegokolwiek przedstawiciela ich rasy w procesie wstępnej selekcji kandydatów 
na przysięgłych. Sąd nie przychylił się do argumentacji oskarżonych, uznając, że 
sytuacja taka była efektem istniejących procedur kwalifikowania kandydatów do 
ławy, a nie bezpośrednich działań prokuratury55.

” R. v. Bradley and Martin, [1973] 23 C.R.N.S. 33 (Ont. S.C.).
;6 R. v. Diabo, [1974] 30 C.R.N.S. 75 (Que. C.A.).
17 Szerzej na ten temat zob. C. Petersen, Institutionalized Racism. The Needfor Reform of the 
CriminalJury Selection Process, „McGill Law Journal” 1993, t. 38, s. 147-179. Zob. również spra
wy R. v. Nahdee, [1994] 26 C.R. 4th 109 (Ot. Gen. Div.) oraz R. v. Born With A Tooth, [1993] 
10 Alta. L.R. 3dl (Alta. QB.).

Inny przykład stanowi spór R. v. Diabo, w którym oskarżony, mieszkaniec re
zerwatu indiańskiego znajdującego się na terenie prowincji Quebec, podważał pro
cedurę wyboru przysięgłych ze względu na brak przedstawicieli ludności rodzimej 
wśród kandydatów do jury. Jednak na mocy prawa obowiązującego w prowincji 
sędziami przysięgłymi mogli być jedynie mieszkańcy municypalitetów (municipa
lities), te zaś nie obejmowały rezerwatów indiańskich. Sąd Apelacyjny nie zna
lazł podstaw do zmiany wyroku skazującego, ponieważ, zdaniem sędziów, czynnik 
geograficzny determinujący zasady wyboru do ław przysięgłych nie miał na celu 
dyskryminacji konkretnych mniejszości, czego również nie można było udowod
nić prokuraturze56. Podobnych spraw w latach 80. i 90. było bardzo wiele i nawet 
pojedyncze orzeczenia, w których sędziowie argumentowali, że systematyczne wy
kluczanie przedstawicieli konkretnej grupy społecznej z udziału w kwalifikacjach 
do ławy przysięgłych jest niesprawiedliwe, nie zmieniły faktu dyskryminowania 
w tym zakresie mniejszości etnicznych, a szczególnie rdzennej ludności Kanady57. 
Dopiero w ostatnich latach problem braku sprawiedliwej reprezentacji First Na
tions w sądach przysięgłych przykuł uwagę kanadyjskiej opinii publicznej w związ
ku ze sprawą R. v. Kokopenace.

R. v. Kokopenace

W roku 2007 na terenie rezerwatu Grassy Narrows w prowincji Ontario doszło 
do morderstwa, a w wyniku postępowania dochodzeniowo-śledczego aresztowano 
i oskarżono mieszkańca rezerwatu Clifforda - Kokopenace. Rok później odbył się 
proces sądowy, podczas którego Kokopenace został uznany przez ławę przysię
głych winnym popełnienia przestępstwa, ale w składzie jury nie znalazł się żaden 
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przedstawiciel ludności rodzimej. Co więcej, na podstawie listy potencjalnych kan
dydatów na przysięgłych w okręgu, w którym był sądzony Kokopenace, okazało się, 
że reprezentanci First Nations stanowią niewiele ponad 4% wszystkich kandyda
tów58. Kokopenace odwołał się do wyższej instancji i w 2013 roku Sąd Apelacyjny 
Ontario odwrócił wyrok skazujący, uznając jego argumentację za zasadną. Zdaniem 
dwóch z trzech sędziów prowincja naruszyła gwarantowaną w Karcie praw i wol
ności zasadę równego dostępu do służby w ławie przysięgłych dla mieszkańców re
zerwatów. Sąd orzekł, że ustawodawstwo Ontario dotyczące funkcjonowania ławy 
przysięgłych (Juries Act) w ograniczonym zakresie brało pod uwagę reprezentantów 
First Nations jako kandydatów do ławy przysięgłych. Podkreślono, że błędy zostały 
popełnione na samym początku procesu wyboru przysięgłych, kiedy tworzono listy 
potencjalnych przysięgłych, co miało wpływ na późniejszy brak kwalifikacji ludno
ści rodzimej do sądów przysięgłych na terenie prowincji’9 60.

,8 Z. Rita, R. v. Kokopenace. Missed Opportunity of Action, The Court.ca, 1 IX 2015, [online]
http://www.thecourt.ca/2015/09/r-v-kokopenace-missed-opportunity-for-action , 30 IV 2016. 
” R. v. Kokopenace, [2013] ONCA 389.
60 Ibidem.
61 C. Eberle, R. Kokopenace (2013). Manslaughter Conviction Overturned Due to Lack of Abo
riginal Jurors, Centre for Constitutional Studies of University of Alberta, 7 XI 2013, [on
line] http://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/constitutional-issues/the-charter/legal- 
rights-sections-7-14/724-r-v-kokopenace-2013-manslaughter-conviction-overturned-due-to- 
lack-of-aboriginal-jurors, 30 IV 2016.

Wydając orzeczenie, Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na fakt, że konstytucyjne 
prawo do reprezentatywnej ławy przysięgłych nie oznacza konieczności zapew
nienia w każdym procesie konkretnej liczby przedstawicieli poszczególnych grup 
społecznych, co współgra z argumentacją przedstawioną w latach 70. przez Sąd 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do standardu beyond reasonable 
doubt. Sędziowie w Ontario podkreślili jednak, że rolą władzy ustawodawczej i wy
konawczej jest jednak zapewnienie jak najbardziej sprawiedliwego sposobu wyboru 
przysięgłych, który brałby pod uwagę jak najszerszą reprezentację społeczeństwa. 
Zdaniem sędziów ma to zwłaszcza znaczenie dla przedstawicieli mniejszości, które 
były w historii dyskryminowane i przez to niedowartościowane, jak choćby First 
Nations?1.

Jak zauważa Christine Eberle, orzeczenie Sądu Apelacyjnego Ontario może 
być uznawane za przełomowe, nie tylko ze względu na samą decyzję sędziów, ale 
użytą przez nich argumentację sięgającą z jednej strony do wątków historycznych, 
z drugiej zaś do współcześnie obserwowanego braku należytej reprezentacji lud
ności rodzimej w systemie wymiaru sprawiedliwości61. Co istotne, decyzja ta zbie
gła się z ogłoszeniem raportu na temat partycypacji przez First Nations w ławach 

http://www.thecourt.ca/2015/09/r-v-kokopenace-missed-opportunity-for-action
http://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/constitutional-issues/the-charter/legal-rights-sections-7-14/724-r-v-kokopenace-2013-manslaughter-conviction-overturned-due-to-lack-of-aboriginal-jurors
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przysięgłych na terenie Ontario, jednoznacznie wskazującego na daleko idące nie
równości społeczne w funkcjonowaniu procedury karnej w prowincji. Autor rapor
tu, sędzia Frank Iacobucci, definiuje szereg czynników leżących u podstaw braku 
właściwej reprezentacji rdzennych mieszkańców w sądach przysięgłych Ontario, co 
z pewnością jest aktualne w odniesieniu do wielu innych kanadyjskich prowincji. 
Wspomina on między innymi na różnice w sposobie interpretacji zasad prawa kar
nego oraz procedur rozstrzygania sporów, jako główny powód podając historyczną 
izolację mieszkańców rezerwatów od reszty społeczeństwa62. Pomimo oczywistych 
wniosków wypływających z raportu oraz logicznej argumentacji przedstawionej 
przez Sąd Apelacyjny Ontario, rząd prowincji odwołał się od decyzji z roku 2013 
i dwa lata później spór trafił na wokandę Sądu Najwyższego Kanady.

62 First Nations Representation on Ontario Juries. Report on the Independent Review Conducted by 
the Honourable Frank Iacobucci, Ministerstwo Sprawiedliwości Ontario, II 2013, [online] https:// 
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/pubs/iacobucci/First_Nations_Representation 
_OntarioJuries.html, 30 IV 2016.
63 J. De Villa, Aboriginal Underrepresentation in Jury Roll Construction. Her Majesty the Queen 
v. Kokopenace,TYie Court.ca, 25 XI 2014, [online] http://www.thecourt.ca/2014/ll/aborigin 
al-underrepresentation-in-jury-roll-construction-her-majesty-the-queen-v-kokopenace, 30 IV 
2016.
M R. v. Kokopenace, [2015] 2 S.C.R. 398.

W oczekiwaniu na decyzję najwyższej instancji sądowniczej wielu obserwato
rów spodziewało się, że po raz pierwszy w historii sąd przyzna historyczną rację 
dotyczącą braku reprezentacji First Nations w ławach przysięgłych uwypukloną 
w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego Ontario oraz potwierdzoną raportem Iacobuc- 
ciego63. Tymczasem głosami 7:2 sędziowie opowiedzieli się przeciwko uznaniu ja
kichkolwiek błędów po stronie rządu prowincji w procesie wstępnej kwalifikacji 
potencjalnych kandydatów do ławy przysięgłych w sprawach karnych. Odwracając 
decyzję sądu niższej instancji, sędziowie stwierdzili, że prawo do procesu z udzia
łem ławy przysięgłych nie jest sposobem na naprawianie nierówności społecznych, 
lecz gwarancją, że proces karny będzie bezstronny. Uznali oni, że główną rolą pań
stwa w procesie ustalania zasad kwalifikacji na kandydatów do sądów przysięgłych 
jest brak dyskryminacji konkretnych grup, zamiast promowania i zachęcania ich 
przedstawicieli do służby jako przysięgli. Dlatego rząd prowincji nie tylko nie na
ruszył konstytucyjnej zasady reprezentatywnej ławy przysięgłych, ale zastosował 
we właściwy sposób obowiązujące na terenie prowincji uregulowania, poprzez lo
sowy wybór członków jury orzekających w procesie Kokopenace’a64.

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/pubs/iacobucci/First_Nations_Representation
http://www.thecourt.ca/2014/ll/aborigin
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Stopień demokratyczności kanadyjskiej jury

Sędzia Claire L‘Heureux-Dube stwierdziła kiedyś, że konstytucyjne prawo do pro
cesu z udziałem ławy przysięgłych jest „bez znaczenia, jeśli nie ma gwarancji, że 
[jury] będzie wykonywało swoją pracę w sposób bezstronny, reprezentując, na ile to 
możliwe, jak największą część społeczeństwa”65. Nie ma wątpliwości, że dla właści
wego funkcjonowania ławy przysięgłych powinna ona być zarówno bezstronna, jak 
i reprezentatywna. O ile problem bezstronności jest trudniejszy do kontrolowania 
przez państwo, ponieważ często decyzje poszczególnych przysięgłych są rezulta
tem ich własnych doświadczeń i poglądów, to w kwestii właściwej reprezentacji 
egzekutywa i legislatywa mają o wiele więcej do powiedzenia. Z jednej strony rolą 
ustawodawcy staje się ustanowienie przepisów w taki sposób, aby nie pomijano 
żadnych grup społecznych, a zwłaszcza przedstawicieli mniejszości systematycznie 
pomijanych w procesie wyboru kandydatów do jury. Z drugiej strony rolą władzy 
wykonawczej, w tym szczególnie prokuratury, jest przeprowadzanie procesu kwa
lifikacji do sądów przysięgłych bez świadomego dyskryminowania reprezentan
tów tych mniejszości. Oczywiście z formalnego punktu widzenia pierwotne jest 
stworzenie odpowiedniego ustawodawstwa, a wtórne jego wprowadzanie w życie 
w konkretnych procesach sądowych, ale wydaje się, że zarówno na szczeblu fede
ralnym, jak i w prowincjach zbyt wolno postępuje proces dostosowywania prawa 
do potrzeb społecznych.

65 Por. R. и Sherratt, [1991] 1 S.C.R. 509.
66 Szerzej na ten temat zob. Por. J. G as til [et al.], The Jury and Democracy: How Jury Delibera
tion Promotes Civic Engagement and Political Participation, Oxford 2010.
67 Por. R. v. Sherratt, [1991] 1 S.C.R. 509.

W badaniach nad amerykańską ławą przysięgłych czasami pojawiają się ar
gumenty, że aktywny udział obywateli w jury zwiększa ich świadomość społeczną 
i polityczną, a także służy potwierdzeniu demokratycznego charakteru tej insty
tucji66. Warto w tym kontekście przywołać wypowiedź sędzi L’Heureux-Dube, 
według której ława przysięgłych „zapewnia środki, za pomocą których opinia 
publiczna zwiększa swoją wiedzę na temat systemu wymiaru sprawiedliwości, 
a także, poprzez uczestnictwo obywateli, społeczne zaufanie do tego systemu”67. 
Bez wątpienia jury stanowi jeden z najsilniejszych argumentów potwierdzających 
demokratyczny charakter procesu sądowego w systemie common law, aktywizu
jąc rocznie setki tysięcy ludzi do służby w wymiarze sprawiedliwości w Kanadzie, 
a miliony w Stanach Zjednoczonych. W obydwu tych państwach problem braku 
sprawiedliwej reprezentacji społecznej w ławach przysięgłych stanowił przyczynek 
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do podjęcia dyskusji publicznej, a w dalszej perspektywie - do zmian w prawie 
zmierzających do wyrównania szans niedowartościowanych mniejszości.

Demokracja kanadyjska nie była jednak tworzona w państwie głębokich po
działów rasowych, które zdeterminowały niemal całą historię społeczną i polityczną 
Stanów Zjednoczonych. Umiejętność zorganizowania się i walki Afroamerykanów 
o lepszą pozycję społeczną, w tym o reprezentację w lawie przysięgłych, przyniosła 
skutek, ale trudno porównywać to z problemami rodzimej ludności Kanady. Jest ich 
nie tylko kilkukrotnie mniej, ale mają mniejsze możliwości i ograniczone narzędzia 
oddziaływania na opinię publiczną i polityków, aby reformować prawo i zmieniać 
sposób myślenia. Pomimo że w ostatnich dwóch dekadach zrobiono więcej dla 
poprawy ich prawnego i społecznego statusu niż kiedykolwiek wcześniej68, reformy 
nie objęły jednak systemu wymiaru sprawiedliwości. Jest to o tyle istotna płaszczy
zna dla First Nations, że to właśnie za pomocą prawa karnego i procesu karnego 
niesprawiedliwe traktowano reprezentantów rodzimej ludności Kanady w historii. 
Do tego nawiązywały obserwacje poczynione przez sędziego Iacobucciego w jego 
raporcie, który już 20 lat wcześniej wskazywał na konieczność przeprowadzenia 
gruntownej reformy procesu wyboru przysięgłych, aby zwiększyć reprezentację ka
nadyjskich Indian69.

68 Szerzej na ten temat zob. M. Gabryś, op. city M. Kijewska-Trembecka, op. cit. Zob. 
również M. Paluszkiewicz-Misiaczek, Aboriginal Peoples in the Canadian Military, [w:] 
Indigenous Perspectives of North America. A Collection of Studies, eds. E. Sepsi,J. Nagy,M. Vas- 
sanyi, Cambridge 2014, s. 387-404.
69 First Nations Representation...

Bardziej reprezentatywna ława przysięgłych nie musi faktycznie oznaczać 
bardziej sprawiedliwego wyroku, ale na pewno zwiększa społeczne poczucie spra
wiedliwości, ograniczając argumenty niezadowolonej z wyroku strony, że główną 
przyczyną niepowodzenia w sądzie byli niesprawiedliwie dobrani przysięgli. Jak 
wykazano, kanadyjski Kodeks karny z jednej strony bardzo szczegółowo odnosi 
się do zagadnień formalnych związanych z wyborem jury, z drugiej zaś unika defi
niowania, jak przeprowadzać procedurę wyboru kandydatów do ławy przysięgłych, 
pozostawiając uregulowania w tym zakresie prowincjom. Co więcej, jedyny przepis, 
który wprost zakazuje dyskryminowania jakiejkolwiek grupy społecznej w sądach 
przysięgłych dotyczy kobiet, co niewątpliwie potwierdza, że w sferze równoupraw
nienia osiągnęły one większe sukcesy niż ludność rodzima. Dlatego cała nadzieja 
kanadyjskich Indian, Metysów i Inuitów pozostaje w orzecznictwie sądów, które 
przy okazji rozstrzygania konkretnych sporów mogą podjąć się procesu interpre
tacji określonego prawa i zbadania jego zgodności z konstytucją. Nadzieja ta bled
nie jednak w konfrontacji z rzeczywistością, jeśli dokona się analizy argumentów 
przedstawianych przez strony sporu R. v. Kokopenace.
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Zarówno dla prokuratury, jak i obrony lawa przysięgłych decydująca o losach 
oskarżonego w procesie karnym powinna być przede wszystkim bezstronna, na
tomiast strony różniły się co do argumentacji, w jaki sposób ten pożądany obiek
tywizm osiągnąć. I tu docieramy do sedna problemu związanego z względnością 
pojęcia sprawiedliwości dla stron kontradyktoryjnego procesu, co szczególnie jest 
widoczne w procesie wyboru przysięgłych. Jak bowiem zapewnić „sprawiedliwą” 
lawę przysięgłych, jeżeli prokuratura i obrona mają zupełnie inne wyobrażenie na 
temat tego, kto w takiej ławie powinien się znaleźć? Wydaje się, że kluczową rolę 
musi odegrać sędzia, stojący na straży bezstronności i reprezentatywności jury, cze
go źródła odnajdujemy w Karcie praw i wolności oraz uregulowaniach Kodeksu 
karnego. Sędzia nie może jednak sam zdecydować o tym, kto będzie kandydatem 
do ławy przysięgłych, a jedynie o tym, czy odrzucanie przez strony poszczegól
nych kandydatów nie ma podstaw dyskryminacyjnych. To od władzy wykonaw
czej i ustawodawczej danej prowincji zależy, w jaki sposób dokonuje się wstępnej 
selekcji kandydatów do jury i to w tej sferze powinno się dokonać gruntownych 
reform, rezygnując z dotychczasowych uregulowań ograniczających dostęp do ławy 
przysięgłych reprezentantom ludności rodzimej Kanady.

„Ten, kto karze przestępcę, jest prawdziwym panem społeczeństwa”70, pisał 
w latach 30. XIX wieku Alexis de Tocqueville, analizując wpływy amerykańskie
go jury na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. To samo twierdzenie można 
przełożyć na współczesną kanadyjską ławę przysięgłych w sporach karnych, choć 
statystyki wyraźnie wskazują na mniejszą częstotliwość wykorzystywania tej in
stytucji w Kanadzie niż w Stanach Zjednoczonych. Nie zmienia to jednak faktu, 
że dla wielokulturowego społeczeństwa Kanady istotne jest, by w tych 10% proce
sów karnych, które mają miejsce każdego roku z udziałem ławy przysięgłych, była 
ona jak najbardziej reprezentatywna i orzekała w sposób bezstronny. Umożliwienie 
większego udziału First Nations w procesie wyboru kandydatów do sądów przysię
głych może tylko zwiększyć społeczną legitymację kanadyjskiej ławy przysięgłych 
w sporach karnych i tym samym jej demokratyczny charakter.

0 A. de Tocqueville, Democracy in America, [ed. R. D. Heffner], New York 1984, s. 127.
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