
76   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

П
редставлене нижче дослідження 
присвячене аналізу практики судо-
вих та правоохоронних органів по 

впровадженню відновного правосуддя 
(процедури медіації між потерпіли-
ми та правопорушниками) в Англії, 
Бельгії та Німеччині. Робота має на 
меті провести аналіз європейського 
законодавства/досвіду з питань впро-
вадження відновного правосуддя та 
дослідити підхід до роботи з неповно-
літніми та дорослими правопорушни-
ками у вказаних країнах. За результа-
тами проведеного дослідження подано 
рекомендації відносно впровадження 
програм відновного правосуддя у зако-
нодавство України. Слід додати, що в 
даному дослідженні використовуються 
як термін “відновне правосуддя”, так 
і “медіація”, як найбільш поширений 
вид програм відновного правосуддя. 

1. Англія та Уельс
1.1. Відновне правосуддя у спра-

вах щодо неповнолітніх
Англія та Уельс (далі – Англія) 

стала однією з перших країн у Європі, 
яка почала застосовувати новий підхід 
до злочину та його наслідків – віднов-

не правосуддя. Протягом 80–90-х років 
ХХ ст. програми відновного правосуд-
дя застосовувались на рівні місцевих 
громад і не регулювалися жодними 
нормативно-правовими актами. Тоді 
сформувався один з основних механіз-
мів застосування програм відновного 
правосуддя як альтернативи кримі-
нальному процесу, який використову-
ється і зараз. Ось в чому полягає його 
суть. Головним і найбільш поширеним 
реагуванням поліції на злочин, вчи-
нений неповнолітнім, було винесен-
ня попередження (caution). Спільно 
з соціальними службами поліція роз-
робила механізм т. зв. “попередження 
плюс”, який мав на меті сприяти попе-
редженню вчинення злочинів неповно-
літнім у майбутньому. Цей механізм 
полягав в тому, що неповнолітній зло-
чинець одержував від поліції поперед-
ження, в якому зазначалися певні дії, 
яких він мав вчинити. Наприклад, це 
могло бути лікування від алко- або 
нарко- залежності, відшкодування 
шкоди потерпілому і т. д.

Відсутність законодавчого регулю-
вання відновного правосуддя не пере-
шкоджала не тільки поліції, а й судам 
застосовувати вищевказаний механізм 
на стадії між визнанням особи винною 
у вчиненні злочину та призначенням 
покарання1 або під час виконання пока-
рання, не пов’язаного з ув’язненням2.

Першими законами, що закріпили 
відновне правосуддя на національному 
рівні, стали Акт “Про злочини і безпо-
рядки” (Crime and Disorder Act) 1998 р. 

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ СУДОВИХ 
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
З ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
МЕДІАЦІЇ В АНГЛІЇ, БЕЛЬГІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ
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1  В англо-саксонській системі права визнання особи 
винною і призначення покарання судом є окре-
мими стадіями судового процесу і за часом вони 
відбуваються в різні дні; як правило, між ними 
проходить 2-3 тижні або навіть місяці. 

2  Miers D., Willemsens J., Mapping Restorative Justice. 
Development in 25 European Countries. – Leuven: 
The European Forum for Victim-Offender Mediation 
and Restoratives Justice, 2004. – PP. 47-48.
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та Акт “Про правосуддя у справах неповнолітніх 
та свідчення у карних справах” (Youth Justice and 
Criminal Evidence Act) 1999 р. Вони запровадили 
п’ять нових заходів з елементами відновного 
підходу для неповнолітніх: остаточне поперед-
ження (final warning), наказ про відшкодування 
шкоди (reparation order), наказ про план дій 
(action plan order), наказ про нагляд (supervision 
order) та наказ про передання справи (referral 
order). За винятком остаточного попередження, 
всі інші заходи призначає суд. Остаточне попе-
редження прийшло на зміну “попередженню 
плюс”, яке існувало раніше. Неповнолітні право-
порушники3, що вперше вчинили злочин, квалі-
фікований як нетяжкий, скеровуються поліцією 
до Служби по роботі з неповнолітніми право-
порушниками (Youth Offending Team), де молода 
особа проходить через певну програму, покли-
кану змінити її поведінку. Ці програми можуть 
містити елементи прямої відшкодування шкоди 
потерпілому або громаді. В разі успішного про-
ходження неповнолітнього через таку програму, 
поліція таку справу не передає в прокуратуру.

В Англії програми відновного правосуддя 
застосовуються на різних стадіях кримінально-
го процесу. Медіацію або сімейну конференцію 
може бути проведено після порушення кримі-
нальної справи, але до судового розгляду справи. 
Крім цього, суд може призначити проведення 
програми відновного правосуддя після визнання 
особою винною, але до присудження покарання. 
В Англії суд може призупинити винесення пока-
рання максимум на 6 шість місяців, щоб поба-
чити чи підсудний відшкодував або, принай-
мні, почав відшкодовувати шкоду. Покарання не 
призначається до кінця відстрочки і очікується, 
що воно не буде пов’язане з позбавленням волі4. 

У червні 2003 р. Міністерство внутрішніх 
справ Великобританії опублікувало консуль-
таційний документ щодо стратегії подальшого 
впровадження відновного правосуддя5, а навесні 
2005 р. уряд Великобританії прийняв інструкції 

з відновного правосуддя для Служб по роботі 
з неповнолітніми правопорушниками з метою 
заохочення їх використовувати відновне право-
суддя у своїй роботі. 

1.2. Відновне правосуддя у справах щодо 
дорослих

В Англії та Уельсі Акт “Про правосуддя в кри-
мінальних справах” (Criminal Justice Act) 2003 р. 
надав Королівській прокурорській службі впер-
ше право розглядати можливість альтернативи 
переслідування у справах дорослих злочинців. 
Це право реалізується шляхом винесення умов-
ного попередження (сonditional сaution). В акті 
зазначається, що умовне попередження – це 
попередження, що виноситься правопорушни-
ку відносно вчиненого злочину і містить певні 
умови, які додаються до нього”6. Якщо правопо-
рушник не виконує поставлених йому умов, тоді 
кримінальна справа буде поновлена і поперед-
ження скасовано. 

2. Бельгія
2.1. Відновне правосуддя у справах щодо 

неповнолітніх
Перший досвід медіації між потерпілими 

та правопорушниками у Фландрії7 датується 
кінцем 1987 р. Ініціатором застосування від-
новного правосуддя стала неприбуткова орга-
нізація Ойкотен (Oikoten), яка спільно з про-
курором м. Льовена і ювенальним судом шукала 
новий спосіб реагування на злочинність серед 
неповнолітніх. На основі їх співпраці була роз-
роблена модель, яка надала молодим людям 
можливість взяти відповідальність за скоєне і 
виправити шкоду шляхом відновного право-
суддя. З 2003 р. медіація у справах, де є непо-
внолітній правопорушник, поширені в 13 з 14 
районних судах Фландрії і передаються вони 
прокурором чи судом місцевим службам медіа-
ції. Медіація у справах неповнолітніх не є зако-
нодавчо-врегульована. У випадку передання 
справи на медіацію суди та прокуратура керу-
ється статтею загального характеру закону “Про 
захист неповнолітніх” 1965 р., який дозволяє 
передати неповнолітнього під нагляд соціаль-
ної служби за певних умов8. Станом на грудень 
2003 р. у Фландрії існувало 11 служб медіації, 
які працюють з неповнолітніми, що повністю 
забезпечують фламандські районні судді. Вони 
одержують справи на медіацію від прокурора і 
від ювенального судді9.

Як і у Фландрії, перші програми відновного 
правосуддя у Валлонії були започатковані у 80-х 

3  Хоча слово offender прекладається на українську мову як зло-
чинець або кривдник, у даному дослідження ми будемо вико-
ристовувати термін правопорушник. 

4  Aertsen I., Mackay R., Pelican C., Willemsens J, Wright M. 
Rebuilding Community Connections – Mediation and Restorative 
Justice in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2004. 
– Р. 24. 

5  http://www.homeoffice.gov.uk
6  Акт “Про правосуддя в кримінальних справах”. – Ст. 22.
7  Відповідно до Конституції Бельгія складається з трьох культур-

них громад (фламандська, французька та німецька) та з трьох 
економічних регіонів (Фландрія, Валлонія та Брюссель). Усіма 
питаннями правосуддя відає федеративний уряд.

8  Там само.
9  Miers D., Willemsens J. Mapping Restorative Justice. Development 

in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for 
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. – 
Р. 24-25.
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роках ХХ ст. Циркулярний лист Міністерства 
Французької громади, яке відповідальне за 
допомогу неповнолітнім, надав дозвіл у 2001 р. 
громадським організаціям проводити медіацію 
на вимогу судді або прокурора у справах щодо 
неповнолітніх. У Циркулярному листі було 
визначено процес медіації і сформульовано пра-
вила, які стосуються принципу добровільності 
процедури та певних правових гарантій10. 

З листопада 2000 по листопад 2002 рр. у 
Валлонії проводився пілотний проект з віднов-
них конференцій, на підставі якого ювенальний 
суддя передавав справу щодо злочину вчинено-
го неповнолітнім до цього проекту. В основному 
суддя передавав серйозні справи (наприклад, 
такі, як напад) для проведення відновної конфе-
ренції. Критерієм для відбору справи було те, що 
правопорушник не заперечував того, що сталося. 
Причому конференція відбувалася, навіть якщо 
потерпілий не бажав брати участь у ній. Типовим 
результатом конференції була т. зв. “декларація 
намірів”, яка потім надсилалася судді. Якщо 
суддя затверджував угоду, досягнуту на кон-
ференції, то він оголошував вирок, після якого 
угода виконувалась на практиці. Після 6 місяців 
після прийняття угоди суддя перевіряв як вона 
виконується. Якщо вона не виконувалась, то 
суддя надсилав неповнолітнього знов на від-
новну конференцію або застосовував до нього 
інший захід. 

У Французькій громаді станом на грудень 
2003 р. працювало 6 служб медіації, які забез-
печували 8 з 13 районних судів11. У 2002 р. у 
Валлонії на медіацію за участю неповнолітніх 
правопорушників було передано 369 справ12. 

Значним кроком вперед у впровадженні меді-
ації у Бельгії стало прийняття 15 травня 2006 р. 
закону щодо молоді, який розповсюджується на 
всю територію країни. Хоча закон зосереджено 
на ідеї захисту молоді, він надає достатньо мож-
ливостей для застосування відновного право-
суддя. Це видно навіть із самої назви закону, яка 
називається “Про захист молоді, переслідування 

молодих людей, що вчинили злочин, та відшко-
дування спричиненої шкоди”13.

У Циркулярному листі Міністра юстиції 
зазначається, що медіація і сімейні конференції 
запроваджуються у бельгійське законодавство 
і застосовуватимуться на практиці з 1 квітня 
2007 р. 

Відповідно до вказаного закону медіація 
може бути ініційована прокурором або суддею. 
Якщо прокурор ініціює медіацію, то він може її 
запропонувати неповнолітньому, його батькам 
або потерпілому. В такому випадку він надсилає 
копію своєї пропозиції медіатору, який повинен 
повторно звернутися до сторін у випадку, якщо 
вони не надали відповідь протягом восьми днів. 
Але існує кілька умов для проведення медіації: 
коли є серйозні ознаки вини; коли молода люди-
на не заперечує фактів; коли визначено потерпі-
лого; коли сторони погоджуються взяти участь у 
медіації. У разі досягнення угоди між сторонами 
під час медіації, прокурор не може її відхилити, 
якщо тільки вона не суперечить суспільному 
порядку. Коли всі пункти угоди ретельно вико-
нані, прокурор повинен взяти її до уваги під час 
винесення свого рішення. 

На рівні молодіжних (ювенальних) судів 
суддя може запропонувати медіацію на підго-
товчій стадії. Із закону не зовсім зрозуміло чи 
суддя може також запропонувати сімейну кон-
ференцію, але сучасна практика свідчить про 
наявність такої можливості. Закон визначає, що 
суддя може запропонувати медіацію або сімей-
ну конференцію на стадії прийняття рішення, 
якщо усі умови дотримані. Умови такі ж самі 
як і на рівні передачі справи на медіацію проку-
рором. Закон не розрізняє суттєвої різниці між 
медіацією і сімейною конференцією, оскільки 
обидва процеси орієнтовані на відшкодування 
шкоди. Єдина різниця полягає в тому, що сімей-
на конференція може включати “усіх відповід-
них осіб”. На практиці у сімейній конференції 
можуть брати участь адвокат правопорушника 
та поліцейський. Тим не менш у законі згаду-
ється про угоду, яка може бути досягнута під 
час медіації, а також про договір і декларацію 
намірів щодо сімейної конференції. Не зовсім 
зрозуміло, у чому полягає різниця між угодою 
(спрямованою на відшкодування матеріальної 
шкоди) та декларацій намірів (відшкодування 
матеріальної шкоди, відшкодування шкоди сус-
пільству та профілактика рецидивізму). 

Суддя може відхилити угоду тільки тоді, 
якщо вона суперечить суспільному порядку. 
Коди ж угода досягнута, то суддя повинен вра-

10  Miers D., Willemsens J. Mapping Restorative Justice. Development 
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for 
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. – 
Р. 23.

11  Miers D., Willemsens J. Mapping Restorative Justice. Development 
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for 
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. – 
Р. 24-25.

12  Miers D., Willemsens J. Mapping Restorative Justice. Development 
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for 
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. – 
Р. 30.

13  Vanfraechem I. (2007). New youth law in Belgium incorporates 
restorative justice, 8 (1) Newsletter of the European Forum for 
Victim-Offender Mediation and Restorative Justice. – Р. 5.
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хувати її наслідки під час винесення рішення 
по справі. Якщо угоди не було досягнуто, це не 
повинно мати негативний вплив на молодого 
правопорушника. 

З одного боку, включення відновного право-
суддя до законодавства у справах молоді є зна-
чним кроком вперед. Це підсилить розвиток та 
формування практики. З другого боку, поєднан-
ня філософії захисту молоді та відновного пра-
восуддя може призвести до певних відхилень від 
таких принципів, як нейтральність, конфіден-
ційність та добровільність. Однак забезпечення 
якісної практики буде мати вирішальне значен-
ня у тому, що принципи відновного правосуддя 
дотримані14. 

2.2. Відновне правосуддя у справах щодо 
дорослих

Хоча медіація у справах неповнолітніх бере 
свій початок у 80-х роках, перший офіційний 
пілотний проект з медіації у кримінальних 
справах щодо дорослих було започатковано 
Генеральним прокурором Фландрії 1 жовтня 
1991 р. у 7 районних судах, що відносяться до 
апеляційного суду м. Гента. Цей проект одер-
жав позитивну оцінку від адвокатів, потерпілих, 
правопорушників та засобів масової інформації і 
згодом на пропозицію федерального уряду бель-
гійський парламент 10 лютого 1994 р. прийняв 
закон “Про регулювання процедури медіації у 
кримінальних справах”15. Закон ввів нову статтю 
у Кримінально-процесуальний кодекс Бельгії, 
який дозволив прокурору закривати криміналь-
ні справи за певних умов і зробив медіацію аль-
тернативою кримінальному процесу. 

Крім медіації на етапі попереднього розслі-
дування справи, коли прокурор передає справу 
на програму відновного правосуддя, існує ще 
три види медіації: медіація на етапі порушення 
справи поліцією, “Медіація для виправлення 
шкоди” та медіація у в’язницях. Навесні 1993 р. 
дослідницька група з пінології та віктимології 
Католицького університету Льовена ініціювала 

дослідницький проект під назвою “Медіація для 
виправлення шкоди”, який було спрямовано на 
потерпілих від серйозних насильницьких злочи-
нів. Власне, це дослідження стало основою для 
практики з медіації у Льовені між потерпілими 
та дорослими правопорушниками ще до вине-
сення судового рішення по справі. Згодом на 
підставі наказу федерального міністра юстиції 
подібні проекти були ініційовані у 8 з 13 фла-
мандських районах. 

За рішенням федерального уряду з червня 
2000 р. по всій Бельгії почали розвивати від-
новно орієнтовану систему в’язниць. Відтепер 
кожна з тюрем Бельгії має координатора з від-
новного правосуддя, який допомагає провести 
медіацію, у тому числі у справах про тяжкі зло-
чини, такі, як згвалтування і вбивство16. 

У 2005 р. в Бельгії було прийнято закон “Про 
медіацію”17 від 22 червня 2005 р., відповідно 
до якого процес медіації у серйозних справах 
(“Медіація для виправлення шкоди”) може бути 
розпочатий на прохання особи, що має безпо-
середній інтерес у кримінальній справі, і це про-
хання може бути подано протягом усього кри-
мінального процесу. Медіація після винесення 
вироку або виконання покарання не виключа-
ється. Великий вплив на прийняття цього закону 
мала Рекомендація R(99)19 Ради Європи “Про 
медіацію в кримінальних справах”18, яка стиму-
лювала країни-учасниці розвивати медіацію між 
потерпілими і правопорушниками у криміналь-
ному процесі, та Основоположне Рішення Ради 
Європейського Союзу від 15 березня 2001 р. 
“Про місце жертв у кримінальному процесі”19. 

3. Німеччина
3.1. Відновне правосуддя у справах щодо 

неповнолітніх
Медіація між потерпілими та неповнолітніми 

правопорушниками існувала як відшкодування 
шкоди або вибачення у законі “Про ювенальну 
юстицію”, прийнятого ще у 1953 р. У 1990 р. 
законодавець посилив вплив медіації на під-
ставі доповнень до вищевказаного закону і від-
тоді суддям ювенального суду та прокурорам 
надано право офіційно передавати відповідні 
справи на медіацію та закривати кримінальні 
справи в разі успішного закінчення медіації20. 
Як і у Бельгії, медіація в Німеччині стала аль-
тернативою кримінальному переслідуванню. 
Наприклад, у Бранденбурзі прокурор передає 
справу на медіацію або в незалежну службу 
медіацію, або спеціальним медіаторам, які допо-
магають ювенальним судам. Причому це могло 

14  Vanfraechem I. (2007). New youth law in Belgium incorporates 
restorative justice, 8 (1) Newsletter of the European Forum for 
Victim-Offender Mediation and Restorative Justice. – Р. 5-6.

15  Закон розповсюджується на всю територію Бельгії.
16  Miers D., Willemsens J., Mapping Restorative Justice. Development 

in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for 
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. – 
Р. 24.

17  http://www.suggnome.be
18  Рекомендація №R (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів Ради 

Європи 15 вересня 1999 р. // Відновне правосуддя в Україні. 
– № 1-2, 2005.

19 Основоположне Рішення Ради Європейського Союзу, http://
www.commonground.org.ua

20  Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice 
Work. – Leuven: Leuven University Press, 2000. – Р. 257.
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статися як до офіційного пред’явлення обви-
нувачення, так і після. В разі успішної медіації 
по справі щодо нетяжкого злочину, прокурор 
може закрити кримінальну справу. У випадку 
вчинення тяжкого злочину або, якщо у списку 
правопорушника вже не один злочин, прокурор 
повинен розслідувати справу і передати її в суд, 
звертаючи увагу суду на наслідки медіації21. 
Поліція передає дуже мало справ на медіацію.

Згідно зі ст. 10 закону “Про ювенальну юсти-
цію”, суддя може призначити медіацію як час-
тину заходів виховного характеру. Однак, це як 
і наказ про реституцію або вибачення, може не 
співпадати з бажанням правопорушника взяти 
на себе відповідальність за вчинене. На практиці 
такі санкції передбачені ст. 10, але застосовують-
ся вони не часто – лише у 2% справ, в той час як 
медіація застосовується набагато частіше22. 

3.2. Відновне правосуддя у справах щодо 
дорослих

Що стосується дорослих правопоруш-
ників, то основні положення (ст. ст. 153 та 
153а Кримінально-процесуального кодексу 
Німеччини) відносно передачі справ на медіа-
цію подібні до положень щодо неповнолітніх. 
Головна відмінність між передачею справ на 
медіацію справ щодо неповнолітніх та дорослих 
є те, що злочин вчинений дорослим має бути 
або нетяжким або середньої тяжкості (справи, 
у яких покарання може призначатися у вигляді 
штрафу або ув’язнення від 1 місяця до 5 років), 
в той час як медіація між потерпілим і неповно-
літнім правопорушником може проводитись і по 
тяжким злочинам. У справах вчинення нетяжко-
го злочину прокурор може сам закрити спра-
ву, якщо правопорушник відшкодував шкоду 
потерпілому або досяг примирення внаслідок 
медіації. У випадках вчинення більш тяжкого 
злочину суд за поданням прокурора може закри-
ти кримінальну справу, якщо і відшкодування 
шкоди, і примирення були досягнуті під час 
медіації. 

Стаття 46 Кримінального кодексу Німеччини 
регулює призначення покарання і містить дві 

можливості для проведення медіації. В першо-
му випадку під час медіації сторони заключають 
угоду, умовою якої є відшкодування шкоди і 
щире розкаяння правопорушника. Потерпілий 
може знизити відшкодування до мінімуму, 
але вибачення перед потерпілим є обов’язко-
вою вимогою для правопорушника. В другому 
випадку правопорушник повинен відшкодувати 
тільки матеріальну шкоду в повному обсязі і 
визнати наслідки скоєного, однак ця компен-
сація повинна бути значною і зроблена вна-
слідок особистих зусиль правопорушника. Далі 
суд може враховувати наслідки медіації під час 
винесення вироку і зменшити покарання під-
судному. Дані положення розповсюджуються на 
всі злочини, вчинені проти особи23. 

Що стосується статистики, то загальна кіль-
кість справ, переданих на медіацію (щодо дорос-
лих та неповнолітніх правопорушників) збіль-
шилась з 2100 у 1989 р. до 9100 у 1995 р. 
На даний час на медіацію передається близько 
20000 справ на рік.

Висновок
На підставі проведеного аналізу розвитку 

програм відновного правосуддя в Англії, Бельгії 
та Німеччині можна зробити певні висновки та 
надати деякі рекомендації. Програми відновно-
го правосуддя зародилися в усіх вище вказаних 
країнах на рівні пілотних проектів, які поступо-
во знаходили законодавче закріплення. Однією 
з “колисок” програм відновного правосуддя 
стала ювенальна юстиція, де поліція, прокуро-
ри і судді вбачали у новому підході до злочину 
і покаранню важливий виховний елемент, що 
сприяє попередженню злочинності.

Бельгія та Німеччина мають континенталь-
ну систему права, як і Україна, і тому їх запо-
зичений досвід більше відповідає нагальним 
потребам нашої держави в сфері відновного пра-
восуддя, аніж досвід Англії. Досвід обох країн 
показує, що законодавче закріплення відновного 
правосуддя стимулює розвиток програм при-
мирення. Першими кроками є внесення змін до 
матеріального та процесуального права, а потім 
прийняття закону, який визначає, що таке від-
новне правосуддя (медіація), основні принципи 
ведення програми відновного правосуддя та ста-
тус медіатора. 

В Україні рекомендується, в першу чергу, 
внести необхідні зміни до Кримінального та 
Кримінально-процесуального кодексів, які б 
визначили, що таке відновне правосуддя (меді-
ація), хто, кому і на якій стадії кримінального 

21  Hartmann A., Kerner H. Victim-Offender Mediation in Germany // 
Newsletter of the European Forum for victim-Offender Mediation 
and Restorative Justice. – Leuven: Volume 5, Issue 3, 2004. – Р. 2-
3.

22  Miers D., Willemsens J., Mapping Restorative Justice. Development 
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for 
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. – 
Р. 67-68.

23  Miers D., Willemsens J., Mapping Restorative Justice. Development 
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for 
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. – 
Р. 68.
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процесу може передавати справу на медіацію. 
Це б дозволило органу досудового слідства або 
прокурору в ході досудового слідства, а також 
суду за власною ініціативою або ініціативою чи 
згодою потерпілого і обвинуваченого направити 
справу до медіатора або організації, яка надає 
послуги з проведення програм відновного пра-
восуддя (медіації). Там же можна визначити 
коло справ, щодо яких можливе призначення 
програми відновного правосуддя.

З метою проведення якісної програми від-
новного правосуддя та уникнення роботи на 
статистику, доцільно також надати достатньо 
часу для її підготовки і проведення. Як свідчить 
досвід Бельгії та Англії, на це може надаватися 
в середньому від 1 до 6 місяців. Оскільки кримі-
нальне судочинство України побудовано на про-
цесуальних строках, рекомендується, щоб строк 
відведений на програму відновного правосуд-
дя (медіацію) зараховувався до процесуальних 
строків та була визначена його верхня межа.

У Бельгії, в Німеччині і частково в Англії від-
новне правосуддя стало не тільки доповненням, 
а й альтернативою кримінальному пересліду-
ванню. Поліція або прокурор можуть закрити 
кримінальну справу у разі успішно проведеної 
програми відновного правосуддя і виконання 
сторонами (зокрема, правопорушником) усіх 
умов угоди, досягнутої під час зустрічі. На підста-
ві вищевказаного пропонується переглянути від-
повідні норми Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України, щоб надати 
прокурору право самостійно вирішувати питан-
ня про застосування програм відновного право-
суддя (медіації) та звільняти обвинуваченого 
від кримінальної відповідальності та закривати 
кримінальну справу у зв’язку з його примирен-
ням із потерпілим по певним категоріям справ. 

Вважаємо, що аналіз досвіду Англії, Бельгії 
та Німеччини (як успіху, так і невдач) та між-
народних документів таких, як Рекомендація 
R(99)19 Ради Європи “Про медіацію в кримі-
нальних справах”24 і Основоположне Рішення 
Ради Європейського Союзу “Про місце жертв у 
кримінальному процесі”25 сприятиме швидкому 
і якісному впровадженню програм відновного 
правосуддя в правову систему України та роз-
будови справедливого і гуманного суспільства в 
нашій державі.      

24  Рекомендація № R (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів Ради 
Європи 15 вересня 1999 року// Відновне правосуддя в Україні. 
– № 1-2, 2005.

25 Основоположне Рішення Ради Європейського Союзу, http://
www.commonground.org.ua
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