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I. Вступ: Що таке відновне 
правосуддя і що воно 

означає для неповнолітніх 
порушників?

С
уть відновного правосуддя полягає 
у тому, що воно розглядає злочин 
не як акт проти держави, а пору-

шення проти особистості чи громади. 
В той час, як концепція злочину як 
правопорушення проти держави перед-
бачає покарання порушника, в тому 
числі – ув’язнення або навіть смертний 
вирок, завдання відновного правосуддя 
полягає у тому, щоб жертва чи громада, 
що постраждала внаслідок протиправ-
них дій, отримала від порушника певну 
реституцію: у грошовій формі, у формі 
громадської роботи (загального харак-
теру), громадські послуги що відповіда-
ють характеру порушення, самоосвіту 
для попередження рецидивізму та дуже 
часто – каяття. Порушники отримують 
можливість розповісти про те, чому 
вони пішли на злочин, як він вплинув 
на їхнє життя. Вони отримують шанс, 
щоб виправити свою помилку – у мак-
симально допустимий спосіб – працю-
ючи з жертвою та/або у громаді.

Таким чином, ознаками відновного 
правосуддя є наступні: це прогресив-
на модель, яка зосереджується на від-
критому вирішенні проблем та спри-
яє реінтеграції порушника у суспіль-
ство взамін покарання чи “помсти”; 

порушник несе відповідальність без-
посередньо перед жертвою чи грома-
дою, яка постраждала внаслідок його 
протиправних дій; громада зобов’язує 
порушника взяти на себе пряму/осо-
бисту відповідальність за максимально 
можливу компенсацію жертві її збит-
ків; громада отримує можливість без-
посередньо долучитися до підтримки 
жертви і надавати порушникам мож-
ливість “повернутися” до громади.

Історія свідчить, що відновне право-
суддя було найпоширенішою формою 
правосуддя, а зміни у парадигмі юсти-
ції відбулися тільки за часів Генріха I, 
сина Вільяма Завойовника, який, після 
завоювання норманами Британії, видав 
низку законів, де порушники визнача-
лися, як особи, які коїли злочини не 
проти інших осіб, а проти “миру коро-
ля”, тобто держави (царства, королів-
ства). Таким чином, злочин більше не 
вважався дією, згубною для людини, а 
розглядався як порушення проти дер-
жави.

Що стосується застосовності прин-
ципів відновного правосуддя до дітей, 
то слід пам’ятати, що суспільству необ-
хідно зважати на цілу низку чинни-
ків соціальної несправедливості, які 
впливають на дітей, і зосередитися на 
розробці програм та ініціатив, які, з 
одного боку – “лікують” цей травма-
тичний досвід, а з другого – розширю-
ють життєвий вибір і життєві перспек-
тиви дітей. І найголовніше: необхідно 
не просто “карати” неповнолітнього 
правопорушника, а примусити його чи 
її якимось чином “відновити” згаяне: 
допомогти жертві, компенсувати збит-
ки громаді, викликані злочином, та – і 
це найголовніше – допомогти поруш-
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никові самому “відновитися” і повернутися до 
законослухняного життя в громаді.

II. Поточна ситуація у середовищі 
української молоді: чинники, що 

штовхають молодих людей на 
правопорушення

За даними статистики, в Україні мешкає близь-
ко 47 млн громадян, причому кількість насе-
лення країни поступово зменшується через 
цілу низку соціально-економічних проблем. 
Соціальні, економічні та політичні трансфор-
мації, які тривають в Україні ось уже чотир-
надцять років, мають негативний вплив на 
найбільш уразливі категорії населення, насам-
перед – на родини з низьким рівнем доходів 
та на дітей. Нестача державних ресурсів мала 
серйозні наслідки: в країні виник загрозливий 
дефіцит соціальної інфраструктури та соці-
ального забезпечення для надання допомоги 
збіднілим родинам та дітям з цих сімей якраз 
тоді, коли вони найбільше потребували такої 
підтримки. Процеси трансформації суспіль-
ства, що тривають і досі, болюче вдарили і по 
дорослим, однак найбільш згубного їх впливу 
зазнали діти, які вимушені стикатися (якщо 
іще не зазнали) з: a) принизливою бідністю; б) 
домашнім насильством та жорстоким ставлен-
ням у сім’ї; в) безпритульністю; г) розпадом 
родин; ґ) сексуальною та трудовою експлуата-
цією; д) ВІЛ/СНІДом. Статистика підтверджує 
цю безрадісну реальність: в Україні офіційно 
зареєстровано 6 тис. сімей, де батьки були 
позбавлені батьківських прав; 82 000 родин і 
153 000 дітей були зареєстровані як “уразливі”. 
Більше того, в країні зареєстровано 35 тис. без-
притульних дітей, а більшість “дітей вулиці” 
походить з уразливих сімей та таких інститу-
цій, як сімейні притулки.

Отож, відносні переваги та недоліки віднов-
ного правосуддя як альтернативи карального 
правосуддя слід обмірковувати і оцінювати на 
тлі вищеописаної ситуації.

III. Ситуація навколо ювенальної 
юстиції в Україні: перестороги щодо 

дотримання прав людини
Руйнація існуючої інфраструктури для вирішен-
ня проблем, що їх створювали неповнолітні пра-
вопорушники, означала, поміж іншим, неспро-
можність країни розробити нові, вдосконалені 
засоби для вирішення проблеми злочинів, скоє-
них дітьми. Це, в свою чергу, стало додатковим, 

каузативним чинником, який загострив і без 
того глибоку проблему, яку український уряд 
так і не зміг вирішити. Таким чином, маємо 
хибне коло самовідновних моделей реагування, 
які у ситуації з ювенальною юстицією або під-
тримують статус-кво, або навіть погіршують її 
(див. Додаток 1). З цієї точки зору загальною 
метою усіх сторін, які так чи інакше опікуються 
питаннями ювенальної юстиції в Україні, має 
стати процес розриву хибного кола карного 
правосуддя і перехід до доброчесного кола 
відновного правосуддя (див. Додатки 1 та 2). 
Ситуація, що склалася, яскраво ілюструє само-
відновну природу хибних моделей системи юве-
нальної юстиції в Україні. 

Однією з головних цілей правової та судо-
вої реформи, розпочатої 1992 р. в Україні, 
було створення “судів для розгляду сімейних 
справ та справ неповнолітніх”. Однак, цю 
частину реформи – як і кілька інших – так 
і не вдалося втілити в життя, і сьогодні ста-
тистичні дані та матеріали судових справ 
свідчать, що відсутність системи ювенальної 
юстиції, спрямованої на попередження зло-
чинності, стала однією з причин загострення 
соціальних проблем серед молоді України. 
Статистика підліткової злочинності в Україні 
підтверджує цю тезу: у 1992 р. 11 629 підлітків 
(у віці між 14 та 18 років) були звинувачені у 
скоєні злочинів, з них 2 851 були ув’язнені. У 
2004 р. кількість злочинів, скоєних підлітка-
ми, зросла до 21 806, а 4 384 з неповнолітніх 
злочинців було ув’язнено, тобто цей показник 
за 12 років виріс удвічі. Понад 50 відсотків 
цих підлітків вчинили крадіжку; 25 відсотків 
були засуджені за грабіж чи розбій, а 10 від-
сотків – за серйозні фізичні напади. Кожного 
третього підлітка було засуджено на строк від 
одного до трьох років; половину всіх непо-
внолітніх правопорушників було засуджено 
на строк від трьох до п’яти років; майже 18 
відсотків з них опинилися у в’язниці на строк 
понад п’яти років. Починаючи з 2002 р. дедалі 
більше неповнолітніх злочинців отримували 
вироки на позбавлення волі від 10 до 15 років: 
це нове і дуже тривожне явище, яке у мину-
лому майже не спостерігалося. Це свідчить 
про те, що підлітки готові йти на більш важкі 
злочини, а також про дедалі більшу розпо-
всюдженість модальності покарання в україн-
ській системі ювенальної юстиції. 

Крім того, діти у віці від 11 до 14 років, які за 
законом ще не несуть кримінальної відповідаль-
ності за віком, скоюють дедалі більше соціально 
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небезпечних правопорушень. Наприклад, якщо 
в 1994 р. кількість злочинів, скоєних цією гру-
пою неповнолітніх порушників, становила 1 551, 
то у 2004 р. вона дорівнювала 3 287. Деяких з 
цих дітей суди спрямовують у спеціальні школи, 
однак близько 80 відсотків порушників зазвичай 
повертаються до своїх сімей для соціальної реа-
білітації, причому цим процесам мають сприяти 
спеціальні соціальні служби. На жаль, рішення 
судів виконуються вкрай рідко через нестачу 
таких державних соціальних служб. Це ставить 
під сумнів ефективність судів і всієї системи від-
новного правосуддя. 

Через недоліки та прогалини у чинному зако-
нодавстві, а також у результаті недостатньо-
го впровадження реформи системи ювеналь-
ної юстиції, в Україні сьогодні немає окремої 
судової системи для забезпечення особливих 
правових потреб дітей і молоді. Як показує 
практика, така ситуація має негативний вплив 
на кількох рівнях: по-перше, судово-правова 
система, працюючи з потенційними молодими 
правопорушниками чи молодими людьми, які 
уже скоїли злочин, схиляється до покарання, а 
не до попередження чи реабілітації; по-друге, 
представники правоохоронних органів, зважа-
ючи на обмеженість варіантів дій, що їх пропо-
нує система ювенальної юстиції, також дедалі 
більше схиляються до покарань чи ув’язнення. 
По-третє, працівники органів правосуддя майже 
не отримують спеціалізованого та постійного 
навчання щодо особливостей розгляду справ 
неповнолітніх; і по-четверте, справи неповно-
літніх передаються до розгляду до звичайних 
судів: за статистикою, попереднє утримання під 
вартою до суду може тривати від кількох місяців 
до кількох років. 

Проблема ускладнюється ще й тим фактом, 
що провадження ювенальної юстиції досить без-
системно розподілене між різноманітними адмі-
ністративними та судовими органами, які діють 
без належної координації. У центрах для утри-
мання під вартою неповнолітніх правопоруш-
ників порушення прав людини є типовим яви-
щем: підлітки позбавлені таких прав, як право 
на медичний догляд, право на освіту, право на 
доступ до засобів особистого розвитку тощо. 
Тому більш, ніж очевидною є потреба допомогти 
українській владі організувати та забезпечити 
діяльність послуг у сфері ювенальної юстиції 
у скоординований, погоджений та ефективний 
спосіб з особливим наголосом на принципи від-
новного правосуддя. 

IV. Права людини у провадженні 
ювенальної юстиції в Україні: 

Стандарти ООН та рекомендації 
Комітету ООН з прав дитини

IV. 1. Регуляторні засади ювенального пра-
восуддя в Україні

Україна вже здійснила перші кроки назустріч 
впровадженню міжнародних правових положень 
та стандартів для введення в країні системи юве-
нальної юстиції, орієнтованої на забезпечення 
прав людини. Зокрема, ще у 2001 р. Верховною 
Радою України була ухвалена низка нових зако-
нів: Закони України “Про охорону дитинства”, 
“Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, 
“Про попередження насильства в сім’ї”, а також 
новий Кримінальний кодекс України. Хоча ці 
документи є дуже важливими і такими, що від-
повідають принципам відновного правосуддя 
і стандартам ООН щодо прав дитини, існує 
поширена думка (яку, між іншим, поділяють 
представники Комітету ООН з прав дитини), 
що в українському законодавстві стосовно юве-
нального правосуддя існують значні прогалини, 
особливо у сфері моніторингу та впровадження 
відповідних правових положень. 

Наприклад, Закон України “Про попереджен-
ня насильства в сім’ї” зосереджується на кон-
кретних питаннях, які стосуються домашнього 
насильства, однак наголос у ньому зроблено на 
механізмах адміністративного контролю (зокре-
ма, з боку правоохоронних органів), а не на 
відповідних судових механізмах, гарантованих 
Конституцією України. Найновіші міжнародні 
практики також не охоплено. 

Стаття 3 Закону України “Про охорону дитин-
ства” гарантує рівний доступ до безкоштовної 
юридичної допомоги, необхідної для захисту 
прав дитини. Однак на практиці це право не реа-
лізується через відсутність реальних механізмів 
(включаючи фінансування), що б дозволяли 
дітям (або їхнім батькам чи опікунам) скориста-
тися ними. 

Новий Кримінальний кодекс України повніс-
тю відповідає міжнародним стандартам. Розділ 
XV, зокрема, присвячений питанням криміналь-
ної відповідальності та покаранням неповноліт-
ніх, обумовлено виправні роботи, умовні вироки, 
поєднані з обов’язковою освітою, та дострокове 
звільнення як покарання. На жаль, незважаючи 
на існування таких правових положень, спеці-
альних судів у справах неповнолітніх створено 
не було; жоден суддя в країні не спеціалізується 
на таких справах. Кількість юристів, соціальних 

Права людини у реформуванні системи ювенальної юстиції ...
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працівників, громадських активістів та службов-
ців, які працюють у сфері ювенальної юстиції, є 
дуже обмеженою. Типові ситуації, як, наприклад, 
тривалі періоди між арештом та інформуванням 
сім’ї затриманого, між затриманням та бесідою з 
суддею (72 години), а також тривалість досудо-
вого розслідування (18 місяців) є дуже напруже-
ними для дитини і абсолютно невиправданими з 
юридичної точки зору. 

Питання соціальної адаптації у сенсі створен-
ня умов для дитини, що сприятимуть зниженню 
уразливості дитини, зміцнюватимуть її опір до 
кримінальної поведінки та запобігатимуть ско-
єнню злочинів, є надзвичайно важливим. Однак 
його, як правило, ігнорують.

2004 р. Пленум Верховного Суду України 
ухвалив дві постанови: “Про застосування 
судами законодавства про відповідальність за 
втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 
антигромадську діяльність” та “Про практику 
застосування судами України законодавства у 
справах про злочини неповнолітніх”. Слід зазна-
чити, що деякі положення у цих документах 
відображають певні позитивні зміни у бік впро-
вадження міжнародних стандартів ювенального 
правосуддя. Вони передбачають: 
– посилення кримінальної відповідальності 

за втягнення неповнолітніх у кримінальну 
діяльність; 

– різні підходи до неповнолітніх та дорослих 
при розгляді судових справ; 

– необхідність зосередження більшої уваги на 
соціально-психологічні чинники злочину; 

– заходи, що підсилюють роль відновного пра-
восуддя; 

– посилення співпраці з недержавними органі-
заціями.
Загалом недоліки системи ювенальної юсти-

ції в Україні можна підсумувати так:
– дії щодо взяття під варту превалюють над 

заходами, що не передбачають взяття під 
варту; 

– в країні поширені каральні практики, а позбав-
лення волі не застосовується як остання мож-
лива дія, як це передбачено міжнародними 
стандартами; 

– діти отримують диспропорційно довгі вироки 
за відносно дрібні правопорушення; 

– утримання під вартою до суду є явним пору-
шенням міжнародних стандартів; 

– не існує системи судів, які б займалися 
виключно справами неповнолітніх; 

– центри для утримання під вартою неповноліт-
ніх функціонують таким чином, щоб карати 

неповнолітніх правопорушників, а не переви-
ховувати їх, що сприятиме їхній реінтеграції; 

– існує гострий дефіцит заходів на основі гро-
мади, спрямованих на соціальну реабілітацію 
малолітніх порушників; 

– ключові гравці у системі ювенальної юстиції, 
насамперед судді, працівники правоохорон-
них органів та соціальні працівники, не отри-
мують спеціальних навичок та знань з питань 
ювенальної юстиції у постійний та система-
тичний спосіб; 

– система ювенальної юстиції є швидше реак-
тивною, а не активною: вона потребує інкор-
порування ефективної системи превентивних 
заходів. 

IV. 2. Стандарти ООН та рекомендації органів 
ООН з моніторингу дотримання прав людини 

Усі міжнародні засадні документи щодо 
захисту і дотримання прав людини давно визна-
ють дитину як особливого суб’єкта захисту через 
саму природу дитинства, через уразливість 
дитини до жорстокого ставлення та експлуа-
тації, та через відсутність окремих політичних 
платформ, які б наголошували на їхніх особли-
вих потребах та правах. У Загальній декларацій 
прав людини йдеться про таке: “материнство та 
дитинство дають право на особливий догляд та 
допомогу”, а також “всі діти, народжені у шлюбі 
чи поза шлюбом, мають користуватися однако-
вим соціальним захистом” (ст. 25(b)). 

Конвенція ООН про права дитини (КПД)1 
була одностайно ухвалена усіма членами 
Організації Об’єднаних Націй у 1989 р. і сьогод-
ні вважається найбільш успішним і прийнятним 
“інструментом” забезпечення дотримання прав 
людини. Майже одностайна ратифікація цього 
документа дарує йому безпрецедентну легітим-
ність в якості засобу для забезпечення позитив-
них змін у житті дітей.

Оскільки відновне правосуддя можна визна-
чити, як підхід, що враховує усі інтереси дитини, 
жертви порушення та громади як свій найголо-
вніший пріоритет (на відміну від застосуван-
ня покарання як головного пріоритету), схоже 
положення можна побачити у ст. 3(1) Конвенції 
ООН про права дитини, у якій йдеться:

“В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, 
здійснюються вони державними чи приватними 
установами, що займаються питаннями соці-
ального забезпечення, судами, адміністративни-
ми чи законодавчими органами, першочергова 

м  Див.: резолюцію ГА ООН № 44/25 від 20 листопада 1989 р.
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увага приділяється якнайкращому забезпечен-
ню інтересів дитини”.

Іншим важливим положенням Конвенції 
ООН про права дитини, яке сприяє застосуван-
ню принципів відновного правосуддя до непо-
внолітніх правопорушників, є ст. 12, яка забез-
печує право дитини “бути почутою”. Відповідно 
до цієї статті, 

“1. Держави-сторони забезпечують дитині, 
здатній сформулювати власні погляди, право 
вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, 
що торкаються дитини, причому поглядам дити-
ни приділяється належна увага згідно з її віком 
і зрілістю.

2. З цією метою дитині, зокрема, надаєть-
ся можливість бути заслуханою в ході будь-
якого судового чи адміністративного розгляду, 
що торкається дитини, безпосередньо або через 
представника чи відповідний орган у порядку, 
передбаченому процесуальними нормами націо-
нального законодавства”.

Що стосується винесення вироку та знахо-
дження неповнолітніх”, Правило 14(2) з набору 
“Пекінських правил”2 вказує таке:

“Розгляд справи у суді повинен відповідати 
інтересам неповнолітнього і здійснюватися в 
атмосфері розуміння, що дозволить неповноліт-
ньому брати в ньому участь і вільно висловлю-
вати свою точку зору”.

Члени Комітету з прав дитини у своїх висно-
вках та спостереженнях до другого періодичного 
звіту України (CRC/C/15/Add.191, 9 жовтня 
2002 р.), зазначили, що законодавство України 
стосовно Конвенції “носить швидше деклара-
тивний характер і повністю не виконується”, і 
рекомендували керівництву держави “перегля-
нути, внести поправки і поновити, де це необ-
хідно, законодавство з тим, щоб забезпечити 
його повну відповідність правам, визначеним у 
Конвенції, а також зміцнити механізми впрова-
дження усіх законодавчих актів, що мають від-
ношення до Конвенції”. 

Розглядаючи особливу проблему проваджен-
ня ювенальної юстиції в Україні, Комітет при-
вітав ухвалення у 1995 р. Закону України “Про 
органи і служби у справах неповнолітніх та спе-
ціальні установи для неповнолітніх”, який ство-
рив базу для соціального захисту та поперед-
ження злочинності щодо дітей, а також передба-
чив створення підрозділів кримінальної міліції 
у справах неповнолітніх. Однак Комітет наразі 
висловив своє глибоке занепокоєння наявністю 
наступних прогалин та пробілів у сфері прова-
дження ювенальної юстиції в Україні: 

a) відсутність спеціалізованих судів у справах 
неповнолітніх та відсутність суддів у справах 
неповнолітніх, незважаючи на наявність у 
національному законодавстві правових поло-
жень щодо створення таких структур; обме-
жена кількість фахових юристів, соціальних 
працівників, освітян з числа громадських 
активістів та наглядових органів, що працю-
ють у цій сфері; 

b) тривалі періоди між арештом та інформуван-
ням сім’ї затриманого; тривалий період між 
затриманням та бесідою з суддею (72 години); 
а також тривалість досудового розслідування 
(18 місяців); 

c) утримання дітей у віці від 11 до 18 років в ізо-
ляції у спеціальних приймальних центрах, які 
знаходяться під юрисдикцією окремого мініс-
терства, а також незадовільні умови перебу-
вання у таких центрах та інших закладах, де 
перебувають діти, позбавлені волі; 

d) неналежний рівень освіти та навчання, що 
надається у виправних та інших закладах, а 
також нестача соціальних та психологічних 
реабілітаційних послуг.
Комітет надав Українській державі наступні 

рекомендації:
a) Забезпечити повне виконання стандартів 

ювенальної юстиції, зокрема статей 37, 40 
та 39 Конвенції, Мінімальних стандартних 
правил Організації Об’єднаних Націй щодо 
відправлення правосуддя стосовно неповно-
літніх (“Пекінські правила”), та Керівні прин-
ципи Організації Об’єднаних Націй для попе-
редження злочинності серед неповнолітніх 
(Керівні принципи, прийняті в Ель-Ріяді)3.

b) Застосовувати утримання під вартою (вклю-
чаючи утримання під вартою до суду) тільки 
як засіб дії останньої можливості і на макси-
мально короткий термін, який ні в якому разі 
не може перевищувати строку, передбаченого 
законом.

c) У світлі положень ст. 39, здійснювати належні 
заходи для сприяння відновленню та соціаль-
ній реінтеграції дітей, охоплених системою 
ювенальної юстиції, включаючи надання від-
повідної освіти та сертифікації для приско-
рення їхньої реінтеграції.

2  Див.: “Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних 
Націй щодо відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх” 
(“Пекінські правила”). Ухвалено резолюцією ГА ООН № 40/33 
від 29 листопада 1985 р.

3 Див.: “Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй для 
попередження злочинності серед неповнолітніх” (Керівні прин-
ципи, прийняті в Ель-Ріяді) – Резолюція ГА ООН № 45/112 від 
14 грудня 1990 р.

Права людини у реформуванні системи ювенальної юстиції ...
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d) Користуватися допомогою, що її пропонують, 
зокрема, Управління Верховного комісару 
ООН з прав людини, Центр ООН із запо-
бігання внутрішній злочинності, міжнародна 
мережа ювенальної юстиції (the International 
Network on Juvenile Justice) та ЮНІСЕФ.

IV. 3. Цілі ювенальної юстиції 
Загальновизнаною ціллю системи юве-

нальної юстиції, яку задекларовано в усіх 
відповідних міжнародних положеннях щодо 
захисту прав людини є реабілітація та соці-
альна реінтеграція дитини. Про це недво-
значно вказується у ст. 40(1) Конвенції ООН 
про права дитини:

“1. Держави-сторони визнають право кож-
ної дитини, яка, як вважається, порушила кри-
мінальне законодавство, звинувачується або 
визнається винною в його порушенні, на таке 
поводження, що сприяє розвиткові у дитини 
почуття гідності та значущості, зміцнює в ній 
повагу до прав людини й основних свобод інших 
та при якому беруться до уваги вік дитини і 
бажаність сприяння її реінтеграції та вико-
нання нею корисної ролі в суспільстві” (кур-
сив наш. – А. С.).

Після розгляду та аналізу звітів, що їх 
надали держави-члени, Комітет з прав дити-
ни висловив своє занепокоєння щодо існу-
вання дуже незначної кількості закладів та 
програм, спрямованих на фізичне та психо-
логічне відновлення та соціальну реінтегра-
цію неповнолітніх1, “нестачі реабілітаційних 
заходів та освітніх закладів для неповнолітніх 
правопорушників”4, а також “розміщенням 
“потенційних правопорушників” у центрах 
для утримання під арештом замість того, щоб 
спрямовувати їх до установ, де вони отри-
муватимуть догляд, який сприятиме їхній 
реабілітації”5. 

Відповідно до Правила 5.1 “Пекінських 
правил”, “система ювенальної юстиції спря-
мована в першу чергу на забезпечення бла-
гополуччя неповнолітнього і забезпечення 
того, щоб будь-які міри впливу на неповно-
літніх правопорушників завжди були спів-
відносними як з особливостями особистості 
правопорушника, так і з обставинами право-
порушення”6. Коментарі до даного документа 
виокремлюють два головних і “найважливі-
ших завдання ювенальної юстиції”7. Перше 
завдання полягає у “забезпеченні благопо-
луччя неповнолітнього”, і, більше того – це 
головний пріоритет тих правових систем, де 

справи неповнолітніх розглядаються сімей-
ними судами чи адміністративними органа-
ми”, а й “тих судових систем, які дотриму-
ються моделі кримінального переслідування”, 
аби вони сприяли “уникненню застосування 
виключно каральних санкцій”8.

Другим завданням є “принцип співвіднос-
ності”, який тут розглядається як “засіб для 
стримування важкості правопорушення”, що 
у цьому конкретному контексті означає, що 
“відповідь на дії молодих правопорушників 
має ґрунтуватися не тільки на ступені важко-
сті правопорушення, а й з урахуванням осо-
бливостей особистості”, таких, як “соціаль-
ний статус, ситуація в сім’ї, шкода, якої було 
завдано внаслідок правопорушення та інші 
чинники, які визначають особливості особис-
тості”9. Такі особливості “повинні впливати 
на співвідносність дій у відповідь (напри-
клад, урахування бажання правопорушника 
компенсувати збитки, завдані жертві, чи її 
або його бажання повернутися до повноцін-
ного та корисного життя)”10. Підсумовуючи 
Коментарі, Правило 5 “закликає до застосу-
вання виключно справедливих дій у відпо-
відь на будь-яке конкретне правопорушення 
чи злочин, скоєний неповнолітнім. Численні 
аспекти, поєднані у цьому Правилі, можуть 
сприяти застосуванню двох підходів: нові та 
інноваційні види дій у відповідь є такими ж 
бажаними, як і заходи з попередження будь-
якого невиправданого розширення мережі 
офіційного соціального контролю за непо-
внолітніми”11.

У статті 10(3) Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права, який, на 
думку багатьох, є найпоширенішим у світі 
міжнародним інструментом для забезпечення 
прав людини, також зазначається, що “пені-
тенціарною системою передбачається режим для 
ув’язнених, істотною метою якого є їх виправ-
лення і соціальне перевиховання (курсив наш. 
– А. С.)12. Як зазначається у заяві Комітету 
ООН з прав людини, “жодна пенітенціарна 

4  Див.: Документ ООН CRC/C/84, “Звіт про Двадцяту Сесію”, 
11-29 січня, 1999 р., параграф 126.

5  Див.: Документ ООН CRC/C/84, “Звіт про Двадцяту Сесію”, 
січень 1999 р., параграф 184.

6  Див.: “Пекінські правила”, там само.
7  Див.: Документ ООН ST/HR/1/Rev.4 (vol. I/Part 1) Human 

Rights – A Compilation of International Instruments, vol. I (First 
Part), Universal Instruments, p. 360. /(“Зб. міжнародних інстру-
ментів”. – Т. 1 (частина перша), “Універсальні інструменти”. 
– Ст. 360. 

8  Там само. 
9  Там само.
10  Там само.
11  Там само.
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система не повинна бути виключно караль-
ною; така система повинна постійно шукати 
шляхи до перевиховання та соціальної реабі-
літації в’язня” (курсив наш. – А. С.)13.

Таким чином, згідно з положеннями між-
народного законодавства про права люди-
ни, загальною метою системи ювенальної 
юстиції є сприяння реабілітації та соціальної 
реінтеграції дитини, включаючи формуван-
ня у дитини відчуття гідності та цінності 
її особистості, а також виховання поваги до 
фундаментальних прав інших людей.

V. Заходи з метою активізації 
реформування системи ювенальної 
юстиції з урахуванням принципів 

відновного правосуддя
З усього вищенаведеного чітко зрозуміло, що 
міжнародні закони у сфері забезпечення прав 
людини та найостанніші розробки загалом вка-
зують на т. зв. виправні заходи як на альтер-
нативу утримання під арештом та ув’язнення. 
У суто юридичному сенсі виправні заходи засто-
совуються до правопорушень кримінального 
характеру, які є викресленими в спеціальному 
законодавстві і не стосуються злочинів та/або 
порушень закону, виписаних у Кримінальному 
кодексі. Прикладом може слугувати один з роз-
ділів закону про захист довкілля, який передба-
чає застосування компромісних покарань, якщо 
державний орган та порушник дійдуть до від-
повідної згоди. У цьому випадку кримінальна 
відповідальність особи щодо скоєного правопо-
рушення анулюється14.

Свідчення, зібрані як на міжнародному, так 
і на національному рівні, вказують на той 
факт, що більшість правопорушень, скоєних 
неповнолітніми, є зазвичай менш серйозними, 
і застосування формальних процедур у роз-
гляді таких справ може бути як непотрібним, 
так і згубним. Лише дуже незначний відсоток 
більш серйозних порушень заслуговують на 
формальні процедури, і тому у деяких країнах 
були ініційовані великомасштабні експери-
менти у цій галузі, наприклад: a) введення 
інституту адміністративних трибуналів і про-

вадження “дитячих слухань”; б) формальні 
зустрічі між суддями та родинами неповноліт-
ніх правопорушників; в) запрошення звичай-
них громадян на судові слухання поза межами 
судів без застосування будь-яких каральних 
дій; г) програми посередництва, де жертва та 
правопорушник намагаються спільно подола-
ти наслідки правопорушення без застосування 
до неповнолітнього порушника формальних 
судових процедур; ґ) накладання “покарання” 
у вигляді соціальної роботи, де робота соці-
альних служб з молодим порушником, який 
визнає свій злочин, може стати підставою для 
скасування кримінального переслідування 
– зазвичай на певних умовах, на які погоджу-
ється правопорушник.

Інший аргумент на користь відновного прин-
ципу випливає з т. зв. підходу на основі свідчень, 
суть якого полягає у “перевірці реальності” того, 
наскільки успішними є ті чи інші програми або 
заходи з точки зору ефективності соціальної 
реабілітації, а також – їхня економічна ефектив-
ність у сенсі витрат часу та ресурсів з боку гро-
мади на досягнення соціальної реабілітації одного 
неповнолітнього правопорушника. 

Усі дані та свідчення, зібрані серед соціаль-
них працівників, політиків, правопорушників та 
членів їхніх родин, свідчать, що каральні санкції 
є менш ефективними і більш витратними. Вони 
можуть зашкодити молодому правопорушнико-
ві. Вони можуть назавжди “викинути” молодого 
порушника з суспільства і заважатимуть його чи 
її реінтеграції до суспільства, як це вимагається 
міжнародними стандартами.

Стикаючись з дилемою “каральні заходи ver-
sus відновлювання”, приклади, описані вище, 
вимагають чіткого розмежування: якщо сер-
йозність правопорушення є незначною, то до 
неповнолітнього порушника слід застосовувати 
менш формальні міри, які не передбачають утри-
мання під вартою. А що стосується порушників, 
які скоюють більш серйозні порушення, то до 
них варто застосовувати більш формальні міри, 
які інколи включають й утримання під вартою. 
Такий подвійний паралельний підхід слугуватиме 
лакмусовим папірцем для визначення типу захо-
дів, що будуть застосовані до неповнолітнього 
правопорушника.

Щоб переорієнтувати життя неповноліт-
ніх правопорушників, потрібно шукати нові 
шляхи, які б поєднували жорстку підзвітність 
з інтегрованими схемами перевихованням на 
основі наукових досліджень; які б визнавали 
важливість родини як жертви, так і поруш-

12  Див.: Резолюцію ГА ООН № 2200 A (XXI) від 16 грудня 
1966 р.

13 Загальний коментар № 21 до “Збірника Загальних коментарів 
Організації Об’єднаних Націй” (United Nations Compilation of 
General Comments), стр. 143, параграф 10.

14 Див. Fishery Conservation and Management Act of 1976 (Закон 
США про охорону та ведення рибного промислу) – Public Law 
94-265, прийнятий 13 квітня 1976 р.; 16 U.S.C. 1801-1882; 90 
Stat. 331; поправки та зміни внесено цілою низкою наступних 
законів і зареєстровано: U.S. Code, sect. 34(7) of Chapter 425.
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ника, а також враховували інтереси громад, 
де ті мешкають. Посередництво між жертвою 
та порушником, громадські служби, високо 
інтенсивні випробувальні програми/програми 
соціальної роботи15, програми для підтримки 
сімей та батьківства, програми розвитку гро-
мад, програми “турботлива громада” та проекти 
“безпечне довкілля/громада” мають стати пер-
шочерговим завданням і отримувати належне 
фінансування. 

Що стосується утримання під вартою до суду, 
то українській системі ювенальної юстиції слід 
ретельно проаналізувати та інтегрувати такі 
заходи, як перебування вдома під наглядом, змен-
шення строку перебування під вартою та уже 
згадувані обхідні заходи. 

Загалом найважливішим кроком є розроб-
ка загальної стратегії, яка чітко визна-
чатиме стратегічне бачення майбутньо-
го реформи ювенальної юстиції в Україні. 
ЮНІСЕФ, як агенція системи ООН, що спе-
ціалізується на поширенні та забезпеченні 
прав і добробуту дітей, може відігравати роль 
координатора і створити з цією ціллю спеці-
альний орган (наприклад, Міжвідомчий коор-
динаційний комітет з ювенальної юстиції), 
який складатиметься з ключових урядових та 
неурядових гравців і вироблятиме стратегічні 
формулювання щодо майбутнього ювеналь-
ної юстиції, заснованій на принципах віднов-
лювання. 

Елементами таких формулювань можуть 
стати наступні дії та програмні компоненти (чи 
ключові фактори успіху – КФУ):

1. Ключовий фактор успіху 1: Точна, об’єк-
тивна та всебічна оцінка поточної ситуації у 
сфері ювенальної юстиції. Це дозволить акуму-
лювати дані про інформаційні потреби учасни-
ків, визначити потенційні джерела інформації 
та виявити перешкоди для процедури збору 
інформації.

Види діяльності для підтримки цього КФУ: 
–  отримання згоди з боку української влади 

щодо головних деталізованих показників у 
сфері ювенальної юстиції, аби запровадити їх 
у національну систему статистики; 

–  проведення якісного опитування, яке дозво-
лить виявити головні потенційні зони для 

втручань серед ключових цільових груп, 
включаючи дітей; 

–  проведення порівняльного кількісного дослі-
дження, яке дозволить вимірювати ефектив-
ність та результати проекту.

2. Ключовий фактор успіху 2: Нала год-
ження партнерських стосунків, ініціювання 
та залучення нових учасників до міжвідомчої 
співпраці, в тому числі – ініціювання створен-
ня постійно діючої Міжвідомчої координаційної 
ради, яка працюватиме з питаннями ювенальної 
юстиції. Діяльність включатиме в себе:
–  організацію публічних заходів, в тому числі 

– “круглих столів”, громадських слухань/
дебатів, семінарів та конференцій на націо-
нальному рівні та на рівні громад; 

–  створення Міжвідомчого дорадчого комітету 
за участю, з-поміж інших, шведських/між-
народних експертів у сфері ювенальної юсти-
ції;

–  визначення та розповсюдження моделей 
“історії успіху”. 
Щоб забезпечити прозорість та взаємодопов-

нюваність усіх зусиль, ЮНІСЕФ, як координа-
ційний орган, залучить у ці процеси українських 
та міжнародних експертів з питань ювенальної 
юстиції, а також міжнародні організації, орга-
нізації громадянського суспільства та засоби 
масової інформації. 

3. Ключовий фактор успіху 3: Розробка 
комплексної довгострокової національної стра-
тегії щодо шляхів створення дієвої і стабільної 
системи ювенальної юстиції в Україні та її офі-
ційне ухвалення Урядом України. 

Діяльність щодо підтримки такої стратегії 
може включати в себе:
– технічну підтримку та консультації для 

Міжвідомчої координаційної ради;
–  надання урядові юридичних, дорадчих та 

судових послуг щодо системи ювенальної 
юстиції з урахуванням принципів відновного 
правосуддя; 

–  обробка та обмін міжнародного досвіду щодо 
створення довгострокових стратегій системи 
ювенальної юстиції з урахуванням принципів 
відновного правосуддя та реінтеграції.
 Для забезпечення операційної спроможності 

Міжвідомчої координаційної ради, можна ство-
рити цілу низку міжвідомчих робочих груп, 
які розроблятимуть вузькоспеціалізовані дов-
гострокові стратегії реформування системи 
ювенальної юстиції із залученням різних гілок 

15 Підсумкові спостереження Комітету з прав дитини: Україна 
надала окремі коментарі щодо необхідності більшої кількості 
“….соціальних працівників, освітян з числа громадських акти-
вістів та наглядових органів, що працюються у цій сфері”. – Там 
само. 
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влади (в тому числі – законодавчу, виконавчу і 
судову). Діяльність в рамках цього ключового 
фактору успіху передбачає активну участь моло-
ді, організацій громадянського суспільства та 
представників засобів масової інформації. 

4. Ключовий фактор успіху 4: Врегу лю-
вання та доведення регуляторних засад дер-
жавної політики щодо системи ювенальної 
юстиції до стандартів ООН та найкращого сві-
тового досвіду. Цієї мети можна досягти шляхом 
розробки державної політики та довгострокової 
стратегії на основі наявних ресурсів.

Діяльність на підтримку цього ключового 
фактору успіху матиме на меті: 
– визначення прогалин у національному законо-

давстві щодо системи ювенальної юстиції; 
– внесення змін до національного законодавства 

з тим, щоб воно відповідало загальноприйня-
тим міжнародним нормам та стандартам;

– створення відповідного базису для розробки 
і просування законопроекту про ювенальну 
юстицію;

5. Ключовий фактор успіху 5: Розвиток 
потенціалу судочинців (насамперед – суддів 
у справах неповнолітніх), службовців право-
охоронних органів та соціальних працівників 
на національному та місцевому рівнях з метою 
підвищення рівня знань і компетенції у сфері 
ювенальної юстиції.

 Діяльність у підтримку цього ключового 
фактору успіху включає: 
– організацію навчань з питань ювенальної 

юстиції для суддів у справах неповнолітніх, 
офіцерів правоохоронних органів та соціаль-
них працівників у відповідності до ст. 44 
Декларації ООН про основні принципи пра-
восуддя для жертв злочинів і зловживання 
владою”; та

–  створення “Практичного кодексу для належ-
ного провадження справ за участю дітей-
жертв”, як це передбачено у вищезгаданому 
документі.
Дана стаття містить огляд деяких з найваж-

ливіших міжнародних принципів забезпечен-
ня прав людини, що стосуються дотримання 
прав дитини у провадженні судових процесів 
та реформуванні системи ювенальної юстиції. 
Така система правосуддя повинна відштов-
хуватися від того факту, що діти – це осо-
бистості, які мають власні права та володіють 
правами та обов’язками, які і адміністративна, 
і судова влада повинна поважати. Більше того, 

діти мають особливі права, потреби та інте-
реси, на які теж слід зважати. Таким чином, 
реформування ювенальної юстиції повинно 
весь час керуватися домінуючими принципа-
ми недискримінації, найпершими інтересами 
дитини, право дитини на життя та розвиток, 
а також право дитини бути вислуханою: якщо 
усі ці права належним чином застосовувати-
муться до неповнолітніх правопорушників, то 
це призведе до дій у відповідь, які ґрунтувати-
муться на відновлювальних, а не на каральних 
принципах.

Однак, для того, щоб втілити принципи від-
новлювання у життя дітей в Україні, державі слід 
включити усі відповідні положення міжнарод-
них правил до національної системи законодав-
ства, а також забезпечити належне навчання та 
фінансову підтримку фаховим юристам, право-
охоронним органам та інституціям з соціальної 
роботи, надавши, таким чином, їм можливість 
отримати потрібні знання та оволодіти нави-
чками з тим, щоб виконувати свої професійні 
обов’язки відповідно до законодавства.

З усіх вище перерахованих рекомендацій 
найвагомішою є рекомендація щодо ство-
рення координаційного органу, який би роз-
робляв та впроваджував в Україні страте-
гію ювенальної юстиції на засадах принципів 
відновлювання та дотримання прав людини. 
Ініціатива щодо створення та координації 
цього органу повинна виходити від ЮНІСЕФ, 
і автор приводить цілу низку аргументів на 
користь цієї організації в структурі ООН, 
яка опікується забезпеченням прав та потреб 
дитини. ЮНІСЕФ може надати стратегічний 
базис для скоординованого та погодженого 
впровадження реформи ювенальної юстиції 
і забезпечити максимально ефективний роз-
поділ наявних (на жаль, обмежених!) ресур-
сів. І, нарешті, передумовою для досягнення 
будь-яких тривалих і вагомих результатів 
ПОВИНЕН стати розвиток потенціалу та 
розробка навчальних програм для підвищен-
ня знань та вдосконалення навичок усіх парт-
нерів-виконавців.

Права людини у реформуванні системи ювенальної юстиції ...
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Додаток 2

Коло відновної системи ювенальної юстиції

Права людини у реформуванні системи ювенальної юстиції ...




