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Вступ
Цей посібник є одним із серії практич-
них інструментів, розроблених УНЗ 
ООН, для підтримки країн у впрова-
дженні принципу верховенства права та 
розвитку реформи кримінального пра-
восуддя. Його можна використовувати 
у різноманітних середовищах, у тому 
числі як частину проектів УНЗ ООН – 
проектів технічної допомоги та розвит-
ку потенціалу. Він ознайомлює читача 
з програмами та процесами відновного 
правосуддя. Ще один ресурс – Посібник 
з основних принципів та перспективних 
практик, альтернативних ув’язненню, 
– доступний в УНЗ ООН. 

Цей посібник пропонує, у форматі 
швидкого ознайомлення, огляд основ-
них міркувань щодо впровадження 
практик, котрі сприяють свідомому залу-
ченню сторін до розв’язання наслідків 
скоєного правопорушення, що базуєть-
ся на підходах відновного правосуддя. 
Він фокусує увагу на низці заходів та 
програм, що втілюють цінності віднов-
ного правосуддя та є гнучкими у своїй 
адаптації до систем кримінального пра-
восуддя й доповнюють їх з урахуванням 

змінних правових, соціальних та куль-
турних обставин. Він підготовлений для 
використання працівниками системи 
кримінального правосуддя, недержав-
ними організаціями та громадами, які 
працюють разом над удосконаленням 
шляхів боротьби зі злочинністю та кон-
фліктами у їхніх громадах. Матеріали, 
запропоновані у посібнику, спрямовані 
на різноманітні аудиторії й, відтак, для 
окремих читачів одні розділи можуть 
видатись цікавішими за інші. 

Віденська декларація про злочинність 
та правосуддя: відповіді на виклики ХХІ 
століття (2000) – заохотила «розвиток 
політики, процедур та програм відновно-
го правосуддя, які сприяють врахуван-
ню прав, потреб та інтересів потерпілих, 
правопорушників, громад та усіх інших 
сторін»1. У серпні 2002 р. Економічна і 
соціальна Рада ООН прийняла резолю-
цію із закликом до держав-членів, які 
впроваджують програми відновного 
правосуддя, спиратися на Основні при-
нципи застосування програм відновного 
1 Віденська декларація про злочинність та право-

суддя: відповіді на виклики ХХІ століття, Десятий 
Конгрес ООН з профілактики злочинності та 
поводження з правопорушниками, Відень, 10-17 
квітня 2000 р., A/CONF. 184/4/Rev. 3, абзац 29.
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** Цей Посібник видано у Нью-Йорку у 2006 р. Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (Відень) у 
Серії посібників з кримінального правосуддя. ISBN 10: 92-1-133754-2; ISBN 13: 978-92-1-133754-9.
Посібник підготували для Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) Айвон Дандуранд 
(Yvon Dandurand), декан дослідницького факультету Університету-коледжу Фрейзер Валлей, Канада; 
старший співробітник Центру реформування кримінального законодавства та політики кримінального 
правосуддя, та Курт Т. Гріфітс (Curt T. Griffiths), професор Школи кримінології Університету ім. Саймона 
Фрейзера, Канада. 
Посібник переглянуто на засіданні експертної групи в УНЗ ООН у Відні 30-31 січня 2006 р. УНЗ ООН 
висловлює щиру подяку за значний внесок експертам, які брали участь у цьому засіданні: Айво Аерцен 
(Ivo Aertsen), Хазем Алі (Hazem Aly), Еліас Карранза (Elias Carranza), Борбала Фелледжі (Borbala Fellegi), 
Кіттіпонг Кіттаярак (Kittipong Kittayarak), Пол МакКолд (Paul McCold), Чайно Обіагву (Chino Obiagwu), 
Кріста Пелікан (Christa Pelikan), Енн Скелтон (Ann Skelton), Адам Стейплтон (Adam Stapleton), Павел 
Стерн (Pavel Stern), Деніел Ван Несс (Daniel Van Ness) та Мартін Райт (Martin Wright). 
УНЗ ООН також висловлює вдячність Канадському Урядові за сприяння та підтримку у розробленні 
цього посібника. На завершення варто зазначити, що Міжнародний центр реформування кримінального 
законодавства та політики кримінального правосуддя був провідним партнером у підтримці зусиль УНЗ 
ООН у сфері впровадження ідей відновного правосуддя. 
Переклад здійснено Українським Центром Порозуміння у 2008 р. за фінансової підтримки Швейцарської 
агенції з розвитку та співробітництва.
Перекладач – Світлана Філь, магістр соціальної роботи, координатор проекту «Підтримка реформи систе-
ми кримінальної юстиції України: впровадження прийомів медіації в діяльність органів прокуратури».
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правосуддя у кримінальних справах (далі – Основні 
принципи), розроблені експертною групою (див. 
Додаток ІІ). У 2005 р. декларація Одинадцятого 
Конгресу ООН з профілактики злочинності та 
поводження з правопорушниками (2005) спонука-
ла держав-членів визнати важливість подальшого 
розвитку політики, процедур та програм віднов-
ного правосуддя, що передбачають альтернативи 
судовому звинуваченню2, 3.  

Програми відновного правосуддя можуть бути 
використані для зменшення навантаження на сис-
тему кримінального правосуддя, з метою вилучен-
ня справ із цієї системи та її забезпечення низкою 
конструктивних санкцій. 

Посібник намагається інтегрувати досвід, набу-
тий у процесі реалізації та оцінювання дієвості 
нових моделей та програм. Не використовуючи 
наказової мови, він скеровує обговорення цих 
питань у контекст розробки міжнародних норма-
тивних рамок задля розвитку програм, що вико-
ристовують залучаючий та відновний підхід. Його 
головна мета полягає у сприянні всім, хто залуче-
ний до програм відновного правосуддя, прийма-
ти обґрунтовані рішення у процесі розроблення, 
реалізації та оцінювання відповідної програми.

Упровадження програм відновного право-
суддя, як доповнення до системи кримінально-
го правосуддя, супроводжувалось розробкою 
заходів безпеки для їх учасників та зусиль задля 
покращення результатів програм із застосуван-
ням відновного підходу та профілактики пра-
вопорушень. У 2002 р. Економічна і соціальна 
Рада ООН прийняла резолюцію, що містила 
низку Основних принципів застосування програм 
відновного правосуддя у кримінальних справах. 
Ці принципи пропонують важливе керівництво 
для осіб, відповідальних за прийняття рішень, 
громадських організацій та працівників кримі-
нального правосуддя, що залучені до розробки 
програм відновного правосуддя як відповіді на 
правопорушення у їхніх громадах. Основні при-
нципи забезпечили базу для цього посібника та 
представлені у Додатку ІІ.

Ця книга містить сім розділів. Перший розділ 
пропонує огляд основних концепцій, а також цін-

2 Бангкокська декларація – Взаємодії та відгуки: стратегічне 
партнерство у профілактиці правопорушень та кримінально-
му правосудді, Одинадцятий Конгрес ООН з профілактики 
злочинності та поводження з правопорушниками, 18-25 квітня 
2005 р., абзац 32. 

3 Також зауважте, що 2001 р. Європейський Союз видав рамкову 
резолюцію, котра визначала, що держави-члени мають запрова-
дити медіацію у кримінальних справах та забезпечити чинність 
відповідних юридичних документів до 2006 р. Див.: Рамкову 
резолюцію Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001 р. 
щодо визначення статусу потерпілих у кримінальних справах, 
ст. 10. 

ностей та цілей правосуддя, що ґрунтується на 
відновних принципах та принципах залучення. 
Другий розділ розглядає застосування відновних 
програм, у той час як третій фокусує увагу на 
питанні законодавчих рамок для таких програм. 
Решту розділів присвячено різноманітним аспек-
там впровадження успішної програми відновного 
правосуддя. Відповідно, тут розглянуто питання 
розробки та реалізації програми, управління про-
грамою та активізацію ресурсів у громаді, а також 
питання оцінки та здобутків конкретної програми. 
Наголос зроблено на представленні інформації та 
прикладів, що стануть у нагоді в процесі розроб-
лення нових програм у різноманітних соціальних, 
культуральних та правових контекстах. 

1. Відновне правосуддя
У багатьох країнах незадоволення та розчаруван-
ня в офіційній системі правосуддя чи відродження 
інтересу до збереження й посилення звичаєвого 
права й практик традиційного правосуддя при-
вели до виникнення альтернативних відповідей 
на правопорушення й порушення соціального 
порядку. Чимало з цих альтернативних підходів 
забезпечують участь сторін конфлікту, а також 
часто й інших представників громади, у процесі 
розв’язання конфлікту та усунення його наслідків. 
Програми відновного правосуддя ґрунтуються на 
переконанні в тому, що сторони конфлікту мають 
бути активно залучені до його розв’язання та 
пом’якшення його негативних наслідків. Певною 
мірою такі програми також ґрунтуються на бажан-
ні повернутись до практики прийняття рішень, 
що стосуються певної громади, самою громадою, 
а також її посиленні та розвитку. Такі підходи 
також розглядають як заходи з підтримки мир-
ного розв’язання конфліктів, задля забезпечен-
ня толерантності та залучення сторін конфлікту, 
сприяння виникненню поваги до відмінностей 
між людьми та розвитку таких практик, коли сама 
громада відповідальна за прийняття рішень, що 
стосуються її життя.

Нові та вже діючі форми відновного правосуд-
дя пропонують громадам деякі дієві засоби для 
вирішення конфліктів. Вони залучають до цього 
не тих осіб, котрі не мають до ситуації жодного 
стосунку, а тих, хто безпосередньо залучений 
до неї або ж на кого ця ситуація мала прямий 
вплив. Участь громади у цьому процесі більше 
не є абстрактною, але радше дуже прямою та кон-
кретною. Ці процеси спеціально адаптуються до 
конкретних ситуацій, коли сторони конфлікту 

Програми відновного правосуддя
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добровільно беруть участь у його розв’язанні й 
кожна з них має змогу бути повністю та безпеч-
но залученою у процес діалогу й перемовин. Цей 
посібник фокусує увагу на використанні програм 
відновного правосуддя у кримінальних справах, 
проте варто також зазначити, що відновні процеси 
використовуються задля розв’язання конфлік-
тів та усунення їхніх наслідків у безлічі інших 
контекстів та умов, у тому числі в школах та на 
робочих місцях. 

У багатьох країнах ідея залучення громади має 
визначальну підтримку й консенсус4. У багатьох 
країнах, що розвиваються, практики відновного 
правосуддя застосовуються в межах традицій-
них практик й звичаєвого права. Застосування 
їх у такий спосіб може призвести до того, що ці 
підходи слугуватимуть зміцненню існуючої пра-
вової системи. Проте базовим завданням право-
суддя, що ґрунтується на принципах залучення, 
є знаходження шляхів для ефективної активіза-
ції громадянського суспільства, водночас забез-
печуючи захист прав та інтересів потерпілих і 
правопорушників. 

Відновний процес 

Визначення: Відновний процес – це будь-який процес, 
у якому потерпілий та правопорушник і, де доцільно, 
будь-які інші особи чи члени громади, що зазнали впли-
ву від скоєного правопорушення, разом беруть активну 
участь у вирішенні його наслідків, в основному, з допо-
могою фасилітатора/медіатора.

Відновне правосуддя – це підхід до вирішення 
проблеми, що, у своїх різноманітних формах, залу-
чає потерпілого, правопорушника, їхнє соціальне 
оточення, організації, що займаються питаннями 
правосуддя, та представників громади. Програми 
відновного правосуддя ґрунтуються на базово-
му принципі про те, що злочинна поведінка не 
лише порушує закон, але також завдає шкоди 
потерпілим й усій громаді. Будь-які зусилля з 
подолання наслідків злочинної поведінки мають, 
коли можливо, залучати не лише постраждалі 
сторони, а й правопорушника, водночас надаючи 
допомогу й підтримку, необхідну потерпілому й 
правопорушнику.

Відновне правосуддя є процесом вирішен-
ня правового конфлікту шляхом фокусуван-
ня уваги на відновленні заподіяної потерпілим 
шкоди, породження у правопорушниках почуття 
відповідальності за їхні дії та, часто також, залу-
чення громади до розв’язання цього конфлікту. 
Участь сторін складає важливу частину процесу, 
що робить наголос на побудові стосунків, при-
миренні та розробленні угод між потерпілими та 
4 Faget, 2003. – С. 39.

правопорушниками щодо бажаних результатів та 
відшкодувань. Процеси відновного правосуддя 
можуть бути адаптовані до різноманітних куль-
туральних контекстів та потреб різних громад. 
Через них потерпілий, правопорушник та грома-
да відновлюють деякий контроль над процесом. 
Більше того, процес як такий може часто зміню-
вати відносини між громадою та системою пра-
восуддя в цілому.

1.1. Визначення ключових понять 

Відновне правосуддя – це спосіб реагування 
на злочинну поведінку шляхом урівноваження 
по треб громади, потерпілих та правопорушни-
ків. Це концепція, що перебуває у постійному 
розвитку й породила різноманітні тлумачення у 
різних країнах, щодо яких не завжди існує пов-
ний консенсус. Також, через труднощі у точному 
перекладі цієї концепції різними мовами, часто 
використовують безліч різноманітних термінів. 

Є чимало термінів, що покликані описати рух за 
відновне правосуддя. Це, з-поміж інших, такі тер-
міни, як: «общинне правосуддя» (communitarian 
justice), «усунення заподіяної шкоди» (making 
amends), «позитивне правосуддя» (positive 
justice), «правосуддя, що робить наголос на від-
новленні стосунків» (relational justice), «компен-
саційне правосуддя» (reparative justice), «право-
суддя в громаді» (community justice) та «відновне 
правосуддя» (restorative justice)5. 

У цьому посібнику поняття «програми віднов-
ного правосуддя» (restorative justice programmes) 
використовується так само, як і в Основних при-
нципах: «це будь-яка з програм, що використовує 
відновні процеси та намагається досягти віднов-
них результатів, тобто результатів, що відновлю-
ють справедливість». Наголос у цьому понятті 
виразно падає на використання процесів, що 
забезпечують активну участь сторін конфлікту 
у його розв’язанні, з метою досягнення бажаних 
цілей. «Відновний процес» (restorative process) 
визначається як «будь-який процес, у якому 
потерпілий та правопорушник і, де доцільно, 
будь-які інші особи чи члени громади, що зазна-
ли впливу від скоєного правопорушення, разом 
беруть активну участь у вирішенні його наслідків, 
в основному, з допомогою фасилітатора/медіато-
ра». Відновне правосуддя надає однакової важли-
вості як результатам, так і самому процесу. Особи, 
залучені до процесу, мають статус «сторін». 
В Європі та в багатьох інших частинах світу цей 
5 Miers, 2001. – С. 88. 
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процес називають «медіацією» (mediation) – як 
техніку, що є спільною для багатьох моделей і що 
відрізняє цей процес від судового розгляду6.

Програма відновного правосуддя 

Визначення: «Поняття «програми відновного право-
суддя» означає будь-яку з програм, що використовує 
відновні процеси та намагається досягати результатів, 
що відновлюють справедливість».

Відповідно до Основних принципів, «відновний 
результат» (restorative outcome), — це угода, укла-
дена в результаті відновного процесу. Угода може 
включати перенаправлення до програм компен-
сації матеріальних збитків, усунення заподіяної 
шкоди (reparation), реституції (restitution) та 
громадських робіт, «спрямованих на задоволення 
індивідуальних та колективних потреб і відпові-
дальності сторін, а також досягненні реінтегра-
ції потерпілого та правопорушника». У випадках 
серйозних правопорушень це може також поєд-
нуватися з іншими заходами. 

Відновний процес 

Визначення: Відновний процес – це будь-який процес, 
у якому потерпілий та правопорушник і, де доцільно, 
будь-які інші особи чи члени громади, що зазнали впли-
ву від скоєного правопорушення, разом беруть активну 
участь у вирішенні його наслідків, в основному, з допо-
могою фасилітатора/медіатора. 

1.2. Характеристики програм відновного 

правосуддя 

Характеристики програм відновного правосуддя 
є такими: 

Гнучке реагування на обставини правопо-
рушення, правопорушника та потерпілого, 
що дає змогу розглядати кожний випадок 
індивідуально;
Реакція на правопорушення, що демонструє 
повагу та рівність кожної особи, породжує 
розуміння й сприяє соціальній гармонії через 
зцілення/відновлення справедливості для 
потерпілого, правопорушника та громад;
У багатьох випадках — життєздатна альтерна-
тива офіційній системі кримінального право-
суддя та притаманній їй стигматизації наслід-
ків для правопорушників;
Підхід, що може бути використаний паралель-
но із традиційними процесами кримінального 
правосуддя та санкціями;
Підхід, що об’єднує в собі розв’язання пробле-
ми та врахування самих причин конфлікту;

6 Див.: Рада Європи (1999). Рекомендація № RR (99) 19 Комітету 
Міністрів державам-членам щодо використання медіації у 
кримінальних справах.











Підхід, що враховує заподіяну шкоду та 
по треби потерпілих;
Підхід, що заохочує правопорушника збагнути 
причини та наслідки його/ її поведінки та усві-
домлено взяти на себе відповідальність за це;
Гнучкий та змінний підхід, що може бути 
адаптований до умов, правових традицій, 
принципів та основоположної філософії 
чинної національної системи кримінального 
правосуддя;
Підхід, що здатний розглядати багато різних 
видів правопорушень та правопорушників, у 
тому числі низку дуже серйозних злочинів;
Відповідь на правопорушення, що особливо 
доречна для ситуацій, куди залучені непов-
нолітні правопорушники і в яких важливою 
ціллю втручання є навчання правопорушників 
деяким новим цінностям та навичкам;
Реакція, що визнає роль громади як основної 
місцини у процесі профілактики та реагування 
на правопорушення та соціальний безлад.

1.3. Базові припущення/ передумови 

Програми відновного правосуддя ґрунтуються 
на декількох базових припущеннях: (a) що дії 
у відповідь на скоєне правопорушення мають 
компенсувати максимальний обсяг заподіяної 
потерпілому шкоди; (b) що правопорушники 
мають усвідомити той факт, що їхня поведінка 
не є прийнятною та що вона спричинила справж-
ні наслідки для потерпілого та громади; (c) що 
правопорушники можуть та мають прийняти від-
повідальність за свої дії; (d) що потерпілі повинні 
мати можливість висловити свої потреби та брати 
участь у визначенні найкращого способу для від-
шкодування правопорушником заподіяної шкоди 
та (e) що громада бере на себе відповідальність 
участі у цьому процесі. 

1.4. Цінності та цілі процесу 

Є принаймні чотири вирішальні складові, що 
забезпечують досягнення цілей у повноцінному 
відновному процесі: (a) потерпілий, якого/яку 
можна ідентифікувати; (b) добровільна участь 
потерпілого; (c) правопорушник, який/яка бере 
відповідальність за свою злочинну поведінку 
та (d) непримусова участь правопорушника. 
У більшості відновних процесів намагають-
ся досягти позитивно-виразної інтерактивної 
динаміки між залученими сторонами конфлікту. 
Метою є створення несуперницької, незагрозли-
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вої атмосфери, в якій можна обговорювати інте-
реси й по треби потерпілого, правопорушника, 
громади та суспільства.

Цінності процесу 

• Участь та наснаження учасників

• Повага до всіх учасників

• Надання переваги тим результатам, що досягнуті 
у результаті згоди/консенсусу, а не «призначеним 
зверху»

• Зобов’язання учасників положенням тієї угоди, що 
досягнута обопільно у ході процесу

• Гнучкість та відповідність процесу й результатів

• Наснаження громади

Цілі програм відновного правосуддя та харак-
тер результатів, що їх передбачають досягти, при-
вели до визначення низки процесуальних цін-
ностей, які різною мірою відображені у кожній 
із різноманітних форм відновного правосуддя. 
Процес характеризується поважним ставленням 
до всіх сторін. Він також активізує участь та, пев-
ною мірою, наснаження усіх залучених сторін. 
Він працює якнайкраще, коли лишається прозо-
рим та передбачуваним, але водночас гнучким та 
відповідним до індивідуальних обставин кожної 
ситуації. Він сприяє визначенню спільних резуль-
татів, а не «призначених зверху», та пов’язаний 
із породженням щирих зобов’язань з боку сторін 
щодо виконання тієї угоди, якої вони обопільно 
досягли. 

Цілі процесу охоплюють таке:
Потерпілі, що погодились брати участь у про-
цесі, можуть робити це у безпечній атмосфері 
та виходити з процесу задоволеними;
Правопорушники розуміють, який саме вплив 
їхні дії мали на потерпілого та інших осіб, 
беруть на себе відповідальність за наслідки 
своєї поведінки та зобов’язуються надати 
відшкодування;
Сторони досягають згоди щодо гнучких 
подальших заходів, що роблять наголос 
на компенсуванні завданої шкоди та, де 
можливо, також працюють і з причинами 
правопорушення;
Правопорушники дотримуються своїх 
зобов’язань щодо компенсування завданої 
шкоди та намагаються враховувати чинники, 
що призвели до їхньої поведінки;
І потерпілий, і правопорушник розуміють 
динаміку, що призвела до виникнення конк-
ретного інциденту, набувають відчуття пев-
ного завершення ситуації та реінтегруються 
у громаду.











1.5. Завдання 

Якщо говорити більш конкретно, то практики від-
новного правосуддя погоджуються з тим, що те, 
що справді робить цю особливу відповідь на пра-
вопорушення «відновною», — це навіть не так спе-
цифічна практика та процес, а радше дотримання 
низки широких завдань, що забезпечують спільну 
основу для участі сторін у процесі реагування на 
кримінальний випадок та його наслідки.

Завдання програм відновного правосуддя фор-
мулювались різноманітними способами, проте 
змістовно вони містять такі ключові елементи:

(а) Підтримка потерпілих, надання їм права 
голосу, заохочення їх висловлювати свої потре-
би, надання їм можливості брати участь у про-
цесі розв’язання конфлікту та пропонування їм 
допомоги. Приблизно протягом останніх двох 
десятиліть до систем кримінального правосуддя 
лунали заклики щодо більш прямого фокусуван-
ня на потребах та інтересах потерпілих. У 1985 р. 
Генеральна Асамблея прийняла Декларацію про 
основні принципи щодо правосуддя для потерпі-
лих від правопорушень та зловживання владою, 
які стверджували, що «неформальний механізм 
для вирішення спорів, у тому числі медіація, 
арбітражний суд та звичаєве право чи місцеві 
практики мають бути використані, де доцільно, 
з метою примирення та надання відповідного 
відшкодування потерпілим»7. Ми тепер знаємо 
значно більше про потреби потерпілих від право-
порушень та шляхів того, як система криміналь-
ного правосуддя може задовольнити ці потреби 
(наприклад, потреба в інформації, участі, вислов-
ленні почуттів, емпатії, компенсуванні заподіяної 
шкоди, відновлення почуття контролю й безпеки 
тощо). Водночас, все ще трапляються часті скарги 
на те, що офіційний процес кримінального пра-
восуддя ігнорує потреби й бажання потерпілих. 
На противагу цьому, процес відновного право-
суддя часто настільки точно пристосовується до 
конкретної ситуації, що може врахувати чимало 
найважливіших потреб потерпілих від злочинів. 
Зокрема, формальний процес правосуддя не при-
значений для того, щоб дати змогу потерпілим 
описати характер та наслідки правопорушення, 
й залишає їх наодинці зі своїми запитання щодо 
поведінки правопорушника. Модель відновного 
правосуддя забезпечує підтримку такому процесу, 
де погляди й інтереси потерпілих мають важливе 
значення, де вони можуть взяти активну участь 
та відчути щирість і повагу, а також отримати від-
шкодування й задоволення своїх потреб. Шляхом 
7 Резолюція Генеральної Асамблеї 40/34 від 29 листопада 1985 р., 

абзац 7.
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участі у процесі прийняття рішення потерпілі 
мають право голосу у визначенні належного виду 
компенсування завданої шкоди та здатні вжити 
кроків до завершення справи.  

Завдання відновного правосуддя 

• Відновити порядок і мир у громаді та відновити зруй-
новані стосунки

• Викривати неприйнятність злочинної поведінки та 
знову стверджувати громадські цінності

• Забезпечувати підтримку потерпілим, надавати їм 
право голосу, уможливлювати їхню участь у процесі 
та врахування їхніх потреб

• Заохочувати всі задіяні сторони брати відповідаль-
ність, зокрема самих правопорушників

• Визначати такі результати, що сприятимуть від-
новленню заподіяної шкоди та працюватимуть на 
перспективу

• Попереджувати рецидивізм шляхом заохочення змін 
у правопорушниках та допомагати їм реінтегруватися 
у громаду 

(b) Відновлення стосунків, зруйнованих у ході пра-
вопорушення, частково шляхом знаходження кон-
сенсусу щодо того, як найкраще розв’язати ситу-
ацію. Насправді, часто відбуваються обговорення 
того, що в реагуванні на правопорушення фокус 
має бути не тільки на самому кримінальному 
випадку, а радше на тих стосунках, котрі зазнали 
впливу чи були зруйновані. Активізація громади 
деколи попереджає подальшу потенційну шкоду. 
Ключовою ознакою відновного правосуддя є те, 
що реакція на злочинну поведінку фокусується 
не лише на правопорушнику та самому правопо-
рушенні. Примирення, розв’язання конфлікту та 
відновлення стосунків розглядають як головні 
методи для досягнення справедливості та під-
тримки потерпілого, правопорушника та в інте-
ресах усієї громади. Це також може сприяти у 
визначенні основних причин злочину та розвитку 
стратегій профілактики правопорушень.  

(с) Викриття неприйнятності злочинної поведінки 
та утвердження громадських цінностей. Викриття 
неприйнятності певної поведінки — це завдан-
ня процесу відновного правосуддя, так само, як і 
впродовж віків це було фундаментальною ціллю 
кримінального права. Проте, спосіб, у який така 
поведінка викривається, є відмінним. Таке викрит-
тя досягається у більш гнучкій манері, беручи до 
уваги не лише відповідні правила, а й індивіду-
альні обставини правопорушення, потерпілого та 
правопорушника. Воно призначене бути позитив-
ним викриттям у рамках більш широкого процесу, 
аніж просто фокус конкретного втручання. Як 
саме виглядатиме це викриття і як воно застосо-
вуватиметься у відновному процесі — достатньо 
відрізнятиметься між собою залежно від конкрет-

ної програми, проте воно лишається невід’ємною 
частиною процесу. Вочевидь, у випадку гострої 
невідповідності між цінностями певної громади, 
задекларованими у відновному процесі, та цін-
ностями, закладеними у чинному законі, можуть 
виникати деякі труднощі.

(d) Заохочення прийняття відповідальності усіма 
залученими сторонами, особливо — правопорушни-
ками. Відновний процес покликаний полегшити 
процес прийняття відповідальності правопоруш-
ником за свою поведінку та її наслідки. Відновний 
процес відходить від простого оцінювання рівня 
правової провини й намагається визначити від-
повідальність за конфлікт та його наслідки. Те, 
що надзвичайно заохочується, — це активне виз-
нання та прийняття особистої відповідальності за 
правопорушення та його наслідки, на противагу 
простому пасивному визначенню міри покарання 
іншими особами. Інші ж особи, які або відіграли 
певну роль у самому конфлікті, або ж сприяли 
виникненню обставин, що призвели до конфлікту, 
також заохочуються до прийняття відповідаль-
ності за свою участь в інциденті. Це має ефект 
розширення меж процесу над конкретним інци-
дентом між потерпілим та правопорушником. 
Спосіб перетворення цієї відповідальності на 
конкретні дії, зокрема вибачення та забезпечен-
ня відповідного відшкодування, визначається у 
ході самого процесу, а не шляхом автоматичного 
застосування деяких загальних правових правил. 
У найкращому випадку процес може підвести 
правопорушника не лише до прийняття відпові-
дальності, а й до переживання когнітивних та емо-
ційних змін та покращення його чи її стосунків із 
громадою та, залежно від конкретних обставин, 
із потерпілим та родиною потерпілого.

(е) Визначення таких результатів, що сприяти-
муть відновленню заподіяної шкоди та працюва-
тимуть на перспективу. Замість того, щоб наго-
лошувати на тих правилах, що були порушені, а 
також на мірі покарання, що має бути покладе-
на на правопорушника, відновні підходи нама-
гаються робити акцент, перш за все, на людях, 
які постраждали від правопорушення. Процес 
відновного правосуддя не обов’язково відкида-
тиме всі форми покарання (наприклад, штраф, 
ув’язнення, пробацію), проте його стійкий фокус 
лишатиметься на досягненні таких результатів, 
що сприятимуть відновленню заподіяної шкоди 
та працюватимуть на перспективу. Результат, що 
сприятиме відновленню заподіяної шкоди і якого 
намагаються досягти у відновному процесі, — це 
компенсування, наскільки це можливо, шкоди, 
заподіяної у ході злочину, шляхом забезпечення 

Програми відновного правосуддя
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правопорушника можливістю надати потерпілому 
усвідомлене відшкодування. Відновне правосуддя 
ґрунтується на принципах відновлення стосунків 
та прагне досягти результатів, що задовольняти-
муть широку групу зацікавлених сторін.

(f) Зменшення рівня рецидивізму шляхом заохо-
чення змін у правопорушниках та допомага їм 
реінтегруватися у громаду. Безперечно, у віднов-
ному процесі чільне місце посідає продемонс-
трована у минулому поведінка деяких осіб та її 
наслідки; проте, водночас, майбутня поведінка 
правопорушника посідає тут не менш важливе 
місце. Адже зобов’язання, що їх бере на себе пра-
вопорушник, стосуються його чи її майбутньої 
поведінки, тому зазвичай це є суттєвою скла-
довою тієї угоди, котру випрацювали сторони 
конфлікту під час медіації чи інших відновних 
процесів. Зміни або «реформування» особистості 
правопорушника шляхом відновного процесу, а 
також попередження рецидивізму є обґрунтова-
ними завданнями процесу. Вимога до того, що 
правопорушники усвідомлюють та приймають 
відповідальність за наслідки своїх дій, виразно 
призначена для впливу на майбутню поведінку 
правопорушника. І, звичайно, громада та визна-
чені законом установи мають відігравати свою 
роль у цьому процесі.

(g) Визначення чинників, що призводять до пра-
вопорушень, та інформування уповноважених пред-
ставників, відповідальних за стратегію зниження 
рівня злочинності. Відновний процес носить від-
критий характер та заохочує чесну дискусію щодо 
передумов правопорушення у дусі пояснення, а 
не виправдовування. Якщо, скажімо, у процесі 
з’ясується, що правопорушники є вихідцями 
з територій із певною соціальною проблемою, 
по трібно буде вжити відповідних заходів для 
вирішення цієї проблеми.  

2. Застосування відновних підходів
Цей розділ посібника представляє інформа-
цію щодо основних видів програм відновного 
правосуддя, у тому числі програм медіації між 
потерпілим та правопорушником, проведення 
конференцій у громаді та сімейних конферен-
цій, проведення «кіл правосуддя» та пробації з 
відшкодуванням збитків. Він також містить обго-
ворення місцевих та звичаєвих форумів право-
суддя, а також головних характеристик існуючих 
програм кримінального правосуддя. 

Як наголошується в Основних принципах, про-
грами відновного правосуддя не замінюють, а 

радше доповнюють існуючі програми криміналь-
ного правосуддя. Відновне втручання може бути 
застосоване на будь-якому етапі процесу кримі-
нального правосуддя, хоча у деяких випадках 
виникає потреба й у внесенні відповідних змін до 
законодавства. Загалом, у рамках системи кримі-
нального правосуддя є чотири основні моменти, 
на яких ініціювання процесу відновного право-
суддя може бути успішним: (а) на етапі розгляду 
справи правоохоронними органами/поліцією (до 
висунення звинувачення); (b) на етапі висунення 
звинувачення (тобто після висунення звинува-
чення, але зазвичай до розгляду справи в суді); 
(с) на етапі слухання справи в суді (або на етапі 
попереднього розгляду справи у суді чи винесен-
ня вироку) та (d) на етапі відбуття покарання (як 
альтернатива ув’язненню, як частина або ж на 
додаток до вироку, що не передбачає позбавлення 
волі, під час перебування у місцях позбавлення 
волі або ж по звільненні з них). У деяких краї-
нах застосування відновних втручань можливе 
паралельно з етапом висунення звинувачення. 
Наприклад, у Бельгії медіацію можливо засто-
совувати й на етапі, коли державний прокурор 
уже прийняв рішення щодо висунення підоз-
рюваному звинувачення8. На будь-якому з цих 
етапів службовцям системи можна пропонувати 
використовувати свої дискреційні повноваження 
й направляти правопорушника до програми від-
новного правосуддя (Див. малюнок І). 

Також у деяких випадках відновний процес 
можна ініціювати замість того, аби у першу чергу 
розглядати певне правопорушення чи конфлікт 
у системі кримінального правосуддя. Це прий-
нятно, наприклад, для випадків застосування 
програм медіації чи інших відновних процесів 
у школах, з метою розв’язання дрібних поведін-
кових проблем, що мають місце у громадському 
житті школи. Аналогічним чином відновні про-
грами можуть також функціонувати у громадсь-
ких центрах медіації.

Зрештою, представники правоохоронних 
органів можуть також часто неформально засто-
совувати принципи відновного правосуддя у 
процесі прийняття рішень, коли вони здійсню-
ють відповідне втручання на вулицях, у ситуаціях 
дрібного порушення правопорядку чи конфліктів, 
або ж у певному середовищі, такому, як школи.  

В основному, більш серйозні випадки направ-
ляються до процесу відновного правосуддя піз-
8 Див.: Бельгійська медіація у програмі відновлення, що при-

значена для більш серйозних злочинів. Медіацію проводить 
незалежний медіатор/посередник, і коли угоду укладено, вона 
може бути додана до офіційної справи правопорушника й роз-
глядатися як частина процесу винесення вироку. (Aertsen, et al., 
2004: 24). 
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ніше, через систему кримінального правосуддя9. 
Застосування всебічного підходу до реалізації 
програм відновного правосуддя, у рамках націо-
нальної системи, зазвичай забезпечує наявність 
низки програм, призначених для направлення 
до них на різних етапах процесу кримінального 
правосуддя. 

2.1. Основні види програм 

Існуючі програми відрізняються значним різ-
номаніттям. Вони покривають широкий спектр 
процесів, зосереджених навколо відновного під-
ходу. Частково це відбувається завдяки існуван-
ню різноманітних тлумачень конфлікту та різ-
них бачень щодо того, як цей конфлікт можна 
розв’язати та владнати10. Основними категорія-
ми програм є: (а) медіація між потерпілим та 
правопорушником (victim-offender mediation); 
(b) проведення конференцій у громаді та сімей-
них конференцій (community and family group 
conferencing); (с) проведення «кіл правосуддя» 
(circle sentencing); (d) проведення кіл примирен-
ня (peacemaking circles) та (e) пробації з відшко-
дуванням збитків та громадські ради й засідання 
(reparative probation and community boards and 
panels). Основні характеристики кожної з моде-
лей представлені тут коротко і підсумовані у таб-
лицях наприкінці цього розділу.

9 Див.: Latimer and Kleinknecht, 2000.
10 Міжнародний огляд програм правосуддя. Див.: Miers, 2001; та 

огляд європейських програм. Див.: Miers and Willemsens, 2004.

2.2. Різновиди програм кримінального 

правосуддя 

Різні характеристики існуючих програм можна 
розташувати вздовж низки континуумів (див. 
Таблицю 1). Діючі програми значно відрізняють-
ся між собою за ступенем формальності; своїм 
відношенням до системи кримінального право-
суддя; способом управління ними; рівнем залу-
чення до процесу різних сторін або ж головними 
цілями, які вони переслідують. Погляд, що викла-
дається у цьому посібнику, пропагує — завжди 
— встановлення рівноваги з метою відповідності 
тим умовам, у яких ця програма розробляється 
(наприклад, обмеження в чинному законодавстві, 
обмежена підтримка від службовців кримінально-
го правосуддя, культуральні труднощі, обмежена 
громадська підтримка, обмежені засоби). 

Також значна відмінність полягає й у тому, 
якою мірою представники системи криміналь-
ного правосуддя беруть участь у відновних про-
цесах. Наприклад, роль таких фахівців у прове-
денні «кіл правосуддя», за винятком офіційного 
виконання правових завдань (як-от зачитування 
прокурором звинувачення, закликання суддею до 
порядку у залі), обмежена. У той час як проку-
рори висловлюють рекомендації суду щодо роз-
глядуваного звинувачення, а судді надають своє 
правове бачення, як вимагає того статут, основна 
частина службовців стає членами кола, висловлю-
ючи власні погляди щодо конкретного правопо-
рушення, правопорушника та потерпілого, коли 
доходить їхня черга говорити. 

Малюнок І

Програми відновного правосуддя та система кримінального правосуддя

Програми відновного правосуддя



КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

72   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

Також немає однозначної згоди щодо складо-
вих «справжнього» підходу відновного право-
суддя; це переважно справа вибору, що має бути 
ретельно зроблений на стадії розроблення нової 
програми чи стратегії. Обговорення суперечнос-
тей та неузгодженостей, що точиться навколо 
суттєвих складових ознак програм відновного 
правосуддя, див. у Додатку ІІІ.

Значну частину програм відновного правосуд-
дя реалізують громадські організації. Є програми, 
що реалізуються в межах суду, у межах діяльності 

правоохоронних органів, а також програм, що їх 
впроваджують у громаді неприбуткові організації. 
Поки державні установи намагаються залучати 
відповідних фахівців, програми, що реалізуються 
у громаді, покладаються на навчених волонтерів 
із самої громади.

Незважаючи на те, що програми відновного 
правосуддя відрізняються низкою ключових 
аспектів, є також чимало спільного в їх реалізації. 
Це можна побачити нижче, в описі деяких запро-
понованих програм.

Таблиця 1

Різновиди характеристик діючих програм 

Положення програми відносно системи кримінального правосуддя 

Поза межами формальної системи, як альтер-
натива офіційній реакції на правопорушення 

Частина офіційної про-
грами

Інтегрована у реакцію системи пра-
восуддя на правопорушення 

Формальність 
Дуже неформальна Неформальна певною мірою Дуже формальна

Положення програми стосовно застосування покарання 
Процес відбувається додатково до 
визначення й відбування міри покарання 

Покарання — один із результатів 
процесу 

Процес та його результати 
заміняють покарання

Залучення суду
Не використовує судовий 
процес 

Використовує елементи 
судового процесу 

Є за змістом судовим процесом 

Залучення адвоката
Адвокат не 
залучений 

Роль адвоката обмежена (наприклад, з метою забезпечення 
інформованої свідомої згоди правопорушника) 

Адвокат залучений 

Залучення представників системи кримінального правосуддя 
Не 
залучені

Обмежений рівень залучення фахівців системи кримі-
нального правосуддя (наприклад, перш за все, з 
метою направлення до програми) 

Програмою управляють представ-
ники системи кримінального право-
суддя 

Участь громади 
Повноцінна 
участь громади 

Залучені лише члени родини або ж 
маленький елемент громади 

Обмежена 
участь громади 

Участь громади 
практично відсутня 

Участь потерпілого 
Центральний 
учасник 

Один із багатьох 
учасників 

Непряме 
залучення 

Використовують «замінника» 
потерпілого («surrogate» victim)

Незначна участь 
або ж її відсутність 

Надання підтримки потерпілому від правопорушення 
Підтримка потерпілому не 
надається або ж вона незначна 

Надання деякої підтримки Головний наголос — на забезпеченні 
потерпілого необхідною підтримкою 

Механізм реалізації програми 
Незалежною НДО або громадським 
сектором

Громадським сектором із фінансуванням та/
або ж за вказівкою від державної установи

Державною установою 
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Найкращі практики та процес ретельних кон-
сультацій має супроводжувати всі рішення, що 
приймаються у процесі розроблення програми. 
Часто також варто враховувати, що представлен-
ня відновних програм у конкретному соціальному, 
правовому чи культуральному середовищі має від-
буватися поступово або ж навіть багаторазово, почи-
наючи із запровадження у систему кримінального 
правосуддя більш помірних ініціатив, що матимуть 
потенціал набуття успішного досвіду, посилення 
ресурсів громади, остаточного розвіювання наяв-
них сумнівів та підготовки кожного члена громади 
до більш серйозних та сміливих змін.

2.3. Медіація між потерпілим 
та правопорушником 

Програми медіації між потерпілим та правопоруш-
ником (т. зв. програми примирення між потерпі-
лим та правопорушником) були серед найперших 
ініціатив у сфері відновного правосуддя. Ці програ-
ми призначені враховувати потреби потерпілих від 
правопорушень, водночас, забезпечуючи відпові-
дальність правопорушників за скоєне. Ці програми 
можуть реалізовувати як державні установи, так і 
неприбуткові організації, і переважно вони обме-
жені розглядом справ, що представляють собою 
менш серйозні порушення. Направлення можуть 
здійснюватися з боку правоохоронних органів, 
прокурорів, судів та пробаційних служб. Програми 

можуть застосовуватися на етапі до висунення 
звинувачення, після висунення звинувачення на 
етапі попереднього розгляду справи у суді та на 
етапі після відбуття покарання, й передбачають 
добровільну участь потерпілого та правопоруш-
ника. Програми також можуть запропонувати про-
цес на етапі до винесення вироку, рекомендації з 
якого матимуть значення для характеру вироку. 
Коли процес відбувається до винесення вироку, 
результати медіації зазвичай представляються на 
розгляд прокурора чи судді. Процес медіації між 
потерпілим та правопорушником може також 
успішно використовуватись на етапі перебування 
правопорушника у місцях позбавлення волі й може 
стати частиною його/ її реабілітаційного процесу 
навіть у тих випадках, коли правопорушники від-
бувають довгострокові вироки.

Процес медіації найімовірніше досягне своїх 
цілей у повному обсязі, якщо потерпілі та пра-
вопорушники зустрічаються віч-на-віч, можуть 
висловити свої почуття напряму одне одному та 
відшукати нове розуміння ситуації. З допомогою 
професійного фасилітатора вони можуть досяг-
ти такої домовленості (угоди), що сприятиме їм 
обом у завершенні інциденту належним чином. 
У дійсності фасилітатор зазвичай зустрічається 
з обома сторонами завчасно до їхньої спільної 
зустрічі та може їм допомогти підготуватися до 
неї належним чином. З-поміж іншого, це роблять 

Таблиця 2

Спільні ознаки програм відновного правосуддя 

Потерпілі від правопорушень мають можливість: 

• Бути напряму залученим у розв’язання 
ситуації та визначенні наслідків 
правопорушення 

• Отримати відповіді на свої 
запитання щодо правопорушення та 
правопорушника

• Висловити свої почуття щодо наслідків 
правопорушення

• Відновити своє першопочаткове 
положення чи отримати відповідне 
відшкодування

• Почути вибачення
• Відновити, де доцільно, стосунки із 

правопорушником
• Завершити справу

Правопорушники мають можливість: 

• Визнати відповідальність за 
правопорушення та усвідомити його 
наслідки для потерпілого 

• Висловити емоції (навіть покаяння) щодо 
скоєного

• Отримати підтримку для компенсування 
шкоди, завданої потерпілому, родині, 
собі

• Покрити завдану шкоду
• Принести вибачення потерпілому
• Відновити стосунки із потерпілим, якщо 

це доцільно
• Завершити справу 

Фокус на реабілітації правопорушника 
Практично не існує Один із багатьох аспектів процесу Головний наголос на реабілітації правопорушника 

та попередженні рецидивізму 

Фокус на забезпеченні відшкодування 
Центральний та суттєвий 
наголос на забезпеченні від-
шкодування 

Заходи з відшкодування містяться у 
результатах угоди, проте їх наявність 
носить переважно випадковий характер 

Фокус на забезпеченні відшкодуван-
ня для потерпілого обмежений 

Програми відновного правосуддя
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і заради того, щоб упевнитись, що зустріч із пра-
вопорушником не завдасть значної шкоди потер-
пілому і що сам правопорушник справді визнає 
свою відповідальність та щиро прагне повторної 
зустрічі з потерпілим. Якщо влаштування осо-
бистої зустрічі для потерпілого та правопоруш-
ника є можливим, то нерідкісною практикою 
при цьому є супроводження одного з них або ж 
обох друзями чи іншими зацікавленими особа-
ми. Водночас, останні не завжди беруть участь у 
обговореннях. Нарешті, всупереч усім перевагам 
фасилітованої зустрічі віч-на-віч, безпосередній 
контакт між потерпілим та правопорушником не 
завжди можливий або ж бажаний з боку потерпі-
лого. Відтак, непрямі процеси медіації, де фасилі-
татор зустрічається зі сторонами послідовно й 
окремо, також набули широкого застосування.

Є три основні вимоги, що мають бути дотри-
мані перед практичним застосуванням медіації 
між потерпілим та правопорушником:

Правопорушник має приймати або ж не 
відкидати свою відповідальність за скоєне 
правопорушення;
Як потерпілий, так і правопорушник, мають 
добровільно прагнути цієї зустрічі;
Як потерпілий, так і правопорушник мають 
бути переконані, що для них залучення у цей 
процес буде безпечним.

У процесі медіації між потерпілим та правопо-
рушником потерпілим часто надають необхідну 
допомогу й підтримку, а також забезпечують їхню 
максимальну участь у процесі визначення санк-
цій чи формулювання висновків у відповідній 
угоді. Вони також мають право розповісти право-
порушнику про те, який саме вплив на них мало 
скоєне правопорушення, та дізнатися додаткову 
інформацію про це правопорушення. У найбільш 
можливій мірі, процес медіації веде до відшкоду-
вання та деякої форми компенсації збитків потер-
пілого. Процес медіації не завжди передбачає 
безпосередній контакт між правопорушником та 
потерпілим. Коли ж є прямий контакт, зазвичай 
потерпілий має право висловлюватися першим, 
що також є засобом певного її наснаження.

Медіатор допомагає обом сторонам досягти 
угоди, яка б ураховувала потреби обох сторін та 
забезпечувала розв’язання конфлікту. Коли про-
цес медіації відбувається перед винесенням виро-
ку, угода про примирення, досягнута в процесі 
медіації між потерпілим та правопорушником, 
може бути направлена до суду та врахована у ході 
винесення вироку або ж в умовах судового наказу 
про направлення на пробацію.
11 Ouředníčková, L., Pilný, O., Rabiňáková, D., Štern, P. Передмова 

до чеського видання: Riskin, L. L., Arnold, T., Keating, J. M. 
Mediace aneb jak řešit konflikty (Медіація з розв’язання конф-
ліктів). Прага: Facia, 1996. – С. 7-10.







Роль Центру пробації та медіації Чеської Республіки у 
досудових та судових процесах 

У Чеській Республіці Центр пробації та медіації залучається 
до досудових та судових процесів із метою досягнення, за 
допомогою медіації, ефективних та просоціальних вирішень 
конфліктів, що стосуються скоєння правопорушень. Медіація 
може здійснюватися лише за добровільної згоди обох сторін. 
Медіаторів навчають навичкам ефективного проведення 
перемовин. Вони допомагають сторонам конфлікту визна-
чити шляхи його врегулювання та знайти обопільно при-
йнятне рішення щодо розв’язання ситуації. Їхнє завдання 
полягає у керуванні процесом перемовин; створенні умов, 
що дають змогу знайти порозуміння між учасниками та пого-
дити таке вирішення конфлікту, яке б ураховувало інтереси 
обох сторін. Медіатори ані оцінюють конфлікт, ані визнача-
ють форму його розв’язання11. 

Працівники служби пробації та медіації (далі – СПМ) на етапі 
до винесення вироку також беруть участь у розробці звітів, 
що описують поточну життєву ситуацію звинуваченого клієн-
та та його/ її мотивацію для проходження процесу або ж для 
співпраці у розв’язанні кримінальної справи, по якій він/ 
вона проходить. Змістовна структура такого звіту про осо-
бистість та обставини життя підсудного допомагає, з одного 
боку, працівникам СПМ сфокусуватися на співпраці з клієн-
том з певних ключових питань, а з другого боку — вона також 
надає можливість державному прокурору та судді легко 
знайти потрібну для них інформацію. Відштовхуючись від 
інформації, зазначеної у формі оцінки ризику з боку право-
порушника, працівник СПМ пропонує подальші шляхи спів-
праці з клієнтом та, імовірно, форми відповідних зобов’язань, 
обмежень, можливостей щодо задоволення запитів зі здійс-
нення клієнтом громадських робіт тощо.

Працюючи зі звинуваченою особою, працівник СПМ роз-
криває нові питання, що стосуються розв’язання наслідків 
скоєного правопорушення та відновлення порушених між-
особистісних відносин. Головна мета для звинуваченого 
клієнта полягає в тому, щоб усвідомити усі можливі юридичні 
й соціальні наслідки вчиненого правопорушення, а також 
бути готовим до свідомого їх вирішення. Активна участь зви-
нуваченого клієнта та клієнта-потерпілого, що проходять по 
судовій справі з державним звинуваченням, у процесах, що 
їх пропонує СПМ, може свідчити про готовність обох сторін 
прийняти судове рішення справи та брати участь у його 
виконанні: підсудний — шляхом відбуття традиційних або 
ж альтернативних видів покарання, а потерпілий — шля-
хом прийняття того виду й обсягу відшкодування, на який 
він/вона погодились. Роль працівника СПМ у роботі зі зви-
нуваченою особою на етапі до винесення вироку полягає у 
розкритті можливих причин скоєння правопорушення та у 
пошуку шляхів усунення цих причин у майбутньому (напри-
клад, шляхом участі у реабілітаційній програмі, залучення до 
подальшого навчання, до пошуку роботи, через розв’язання 
іншого конфлікту у сім’ї тощо).

1 2

Вивчення випадку
Медіація між потерпілим та 
правопорушником12

Після приблизно двох годин часом гарячкового й емоційного 
діалогу медіатор відчув, що правопорушник та потерпіла 
почули історії одне одного та усвідомили важливі факти 
щодо впливу правопорушення на їхні життя та дізнались 
щось важливе одне про одного. Вони погодились, що пра-
вопорушник, чотирнадцятирічний хлопець, заплатить 200 $ 
як відшкодування для покриття збитків, нанесених у ході 
незаконного вторгнення у будинок потерпілої. Водночас, 
він муситиме відшкодувати потерпілій вартість вкраденого 
відеомагнітофону, оціненого у 150 $. 

12 Bazemore and Griffiths, 1997. – С. 25.
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Розклад виплати відшкодування буде розроблено протягом 
решти часу на цій зустрічі. Правопорушник також декіль-
ка разів приніс свої вибачення потерпілій та погодився на 
відпрацювання певного часу громадських робіт у їдальні, 
що спонсорується церквою потерпілої. Потерпіла, сусідка 
правопорушника середнього віку, зазначила, що вона відчу-
вала меншу злість та менше страху після відвертої розмови 
з правопорушником та усвідомлення деяких фактів щодо 
нього та щодо самого правопорушення, і дякувала медіатору 
за те, що медіація була проведена в одному з приміщень її 
церкви. 

2.4. Проведення конференцій у громаді 
та сімейних конференцій 

Ця модель, у своїй сучасній формі, була запро-
ваджена у національне законодавство та засто-
совувана у процесах ювенальної юстиції у Новій 
Зеландії з 1989 р., забезпечивши водночас її най-
більш систематичну інституціалізацію з усіх існу-
ючих підходів відновного правосуддя. Більшість 
випадків регулюють представники правоохорон-
них органів через повідомлення про можливість 
проходження програм відновного правосуддя 
(«відновне попередження»/«restorative caution») 
та шляхом проведення сімейних конференцій під 
контролем правоохоронних органів чи представ-
ників суду. Це базується на багатовікових тради-
ціях винесення санкцій та вирішення конфліктів 
у маорі, місцевих туземців Нової Зеландії. Ця 
модель тепер широко застосовується у модифі-
кованій формі як підхід ініціювання, з боку пра-
воохоронних органів, запровадження альтерна-
тивних видів покарання у Південній Австралії, 
Південній Африці, Ірландії, Лесото, а також у 
деяких містах штатів Міннесота, Пенсильванія 
та Монтана у США.

Кожен процес конференції має голову чи 
фасилітатора. Фокус процесу конференції є 
ширшим за звичайний фокус програм медіації. 
Він передбачає спільну зустріч сімей та друзів 
як потерпілого, так і правопорушника, а також 
часом інших членів громади, з метою участі у 
професійно фасилітованому процесі задля виз-
начення бажаних результатів для сторін конф-
лікту, опрацювання наслідків правопорушення 
та пошуку відповідних шляхів попередження 
подібної поведінки правопорушника у майбут-
ньому. Повноваження й завдання сімейної кон-
ференції полягають у наданні правопорушни-
ку можливості подивитися «в очі» наслідкам 
скоєного правопорушення, розробити план 
відшкодування збитків, а у серйозніших випад-
ках (у новозеландській моделі) — визначити 
потребу у більш жорстких супервізії та/або 
контролі. В Австралії та Сполучених Штатах 
зазвичай саме представники правоохоронних 

органів відіграють у цьому провідну роль, у 
той час як у Південній Африці це здійснюють 
прокурори.

Оскільки процеси конференції залучають 
ширше коло зацікавлених осіб, у тому числі тих, 
хто може працювати разом із правопорушником 
і підтримувати його/її, вони є надзвичайно ефек-
тивними як засіб для забезпечення дотримання 
правопорушником досягнення результатів, визна-
чених у ході зустрічей. Насправді інші залучені 
особи часто протягом тривалого часу відіграють 
роль у відстеженні майбутньої поведінки право-
порушника та забезпеченні дотримання ним/ нею 
реабілітаційних та відновних заходів, на які він 
чи вона погодились.

Конференції у громаді інколи також засто-
совуються як програма альтернативних заходів, 
завдяки чому правопорушник може бути вилу-
чений із системи кримінального правосуддя. 
Такі програми зазвичай регулюються групами 
чи агенціями у громаді, з або ж без відповідної 
фінансової підтримки з боку держави. Коло залу-
чених людей зазвичай складається з тих, хто най-
більш близько пов’язаний із правопорушником 
та потерпілим, а також будь-яких інших членів 
громади, зацікавлених у процесі (наприклад, у 
випадку з молодим правопорушником це може 
бути шкільний вчитель або ж роботодавець). 
Агенція або ж група у громаді, до якої направ-
ляють правопорушника, також відповідальна 
за відстеження дотримання правопорушником 
умов угоди і може функціонувати як під безпосе-
реднім наглядом представників правоохоронних 
органів чи системи правосуддя, так і без такого 
нагляду.

Вивчення випадку Сімейна конференція13

Після того, як правопорушник, його мати та дідусь, потерпі-
лий та місцевий представник правоохоронних органів, що 
здійснював арешт, обговорили правопорушення та його 
наслідки, координатор з питань ювенального правосуддя 
зробив запит щодо можливої додаткової участі інших членів 
групи, що складалась із близько десяти осіб, зібраних у міс-
цевій школі (група включала двох учителів правопорушника, 
двох друзів потерпілого та декілька інших осіб). Далі коорди-
натор зробив запит щодо того, що саме має зробити право-
порушник, аби відшкодувати збитки, завдані потерпілому — 
вчителю, який зазнав поранень та чиї окуляри були розбиті 
у ході сварки з правопорушником на ґрунті роздратування, і 
як правопорушнику компенсувати шкоду громаді за збитки, 
нанесені у результаті інциденту. Упродовж решти півгодини 
із приблизно години часу, протягом якого тривала ця кон-
ференція, група запропонувала правопорушнику зробити 
таке відшкодування, що покриватиме витрати потерпілого на 
медичне обслуговування та вартість пари нових окулярів; на 
додаток, адекватним вирішенням ситуації буде присвячення 
деякого часу громадським роботам на користь школі.

13 Bazemore and Griffiths. – С. 25.
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Комітети примирення, Звелетемба (Південна Африка)

У 1997 р. Програма миру у громаді започаткувала «експери-
мент з розробки моделі», що мало на меті активізацію місце-
вих знань й розвиток спроможності у питаннях вирішення 
конфліктів та розбудови громади. Проект упроваджувався 
в межах місцевої громади у Звелетемба (Zwelethemba), в 
окрузі поблизу Вустера (Worcester). Комітети примирення 
складаються з мешканців місцевого округу, які впроваджу-
ють як процедури примирення, так і процедури забезпечен-
ня миру. Процедури примирення звертаються до вирішення 
конкретних конфліктів, у той час як процедури забезпечення 
миру фокусують свою увагу на базових проблемах у гро-
маді, таких, як бідність чи недостатній доступ до послуг 
та ресурсів. Заходи у межах процедур примирення мають 
справу зі спектром юридичних конфліктів — у тому числі 
як цивільних, так і кримінальних справ.

Комітети примирення першопочатково отримували майже 
всі свої направлення безпосередньо з громади, а не від 
правоохоронних органів чи судів. Водночас, із розвитком 
проекту відбулося покращення взаємодії з представниками 
державних структур, особливо помітно — з поліцією. Процес 
не дотримує виконання строгих процедурних правил, проте 
є «кроки у процесі примирення», що їх використовують 
радше як інструкції, аніж як правила. Комітети розробили 
власні кодекси належної практики, й усі техніки вирішення 
конфліктів мають бути законними й відповідати положен-
ням кодексу. Процес примирення не передбачає судового 
розгляду справи, а радше фокусується на розкритті того, 
що можна зробити, щоб зменшити чи вирішити проблему. 
Результати зустрічей з примирення є відновними за своєю 
природою: вибачення, відшкодування та компенсації.

Ініціативи з забезпечення миру рухають цей процес ще далі, 
розглядаючи ширший спектр питань, з якими стикається 
громада, та намагаючись вирішити ці проблеми з метою 
забезпечення уникнення повторних конфліктів.

2.5. Проведення «кіл правосуддя» 

«Кола правосуддя» проводяться у низці міс-
цевих громад Канади. У «колах правосуддя» усі 
учасники, включаючи суддю, адвоката захисту, 
прокурора, представника правоохоронних органів, 
потерпілого й правопорушника та представників 
їхніх сімей, а також інших мешканців громади, 
сідають у коло напроти одне одного. Проведення 
«кіл правосуддя» переважно доступне для тих 
правопорушників, що визнають власну провину. 
Обговорення між учасниками кола має на меті 
досягти консенсусу щодо найкращих шляхів 
розв’язання конфлікту та розгляду справи, із 
урахуванням потреб у захисті громади, потреб 
потерпілих та реабілітації й покарання правопо-
рушника. Процес проведення «кіл правосуддя» 
зазвичай здійснюється у рамках кримінального 
процесу, охоплює фахівців системи криміналь-
ного правосуддя й підтримує процес винесення 
вироку/призначення покарання.

Напевно, проведення «кіл правосуддя» є 
найкращим взірцем залучаючого правосуддя, в 
якому члени громади можуть брати безпосередню 
участь у реагуванні на випадки правопорушень та 

порушень соціального порядку. Це відбувається 
шляхом створення Комітету правосуддя у гро-
маді (далі – КПГ), що може також охоплювати 
представників відповідних юридичних інститу-
цій. Загальною метою членів КПГ є знаходження 
більш конструктивних шляхів реагування на кон-
флікти у їхній громаді. КПГ відіграє об’єднавчу 
роль у загальному процесі проведення «кіл пра-
восуддя», включаючи офіційні зв’язки з інститу-
ціями кримінального правосуддя, громадськими 
організаціями, а також з різноманітними групами 
зацікавлених сторін у громаді. Переважно випад-
ки направляються до КПГ з боку правоохоронних 
органів, прокурорів та суддів, хоча можуть також 
надходити зі шкіл, програм надання послуг потер-
пілим від правопорушення та від сімей.

У процесі проведення «кіл правосуддя» є чоти-
ри етапи:

Етап 1: Визначення того, чи конкретний 
випадок відповідає вимогам проведення «кіл 
правосуддя»

Етап 2: Підготовка сторін, що будуть залучені 
до «кола»

Етап 3: Пошук узгодженої домовленості у 
«колі»

Етап 4: Надання підтримки на етапі після про-
ведення «кола» та забезпечення того, що правопо-
рушник дотримується досягнутої домовленості.

КПГ є залученим протягом усього процесу 
проведення «кіл правосуддя», починаючи від 
визначення відповідності випадку й завершуючи 
забезпеченням дотримання досягнутої домовле-
ності. КПГ також активізує підтримку громади 
потерпілому й правопорушнику протягом та після 
проведення процесу у «колі»14.

Результати проведення «кола» зазвичай пода-
ються судді, котрий міг брати або ж не брати без-
посередню участь у «колі», і не є обов’язковими 
для суду. Суд сприймає розроблений у ході про-
ведення «кола» план дуже серйозно, проте він 
не обов’язково повністю приймає або ж схвалює 
його. Суд може також прийняти план у допов-
нення до іншого вироку, який він може винести. 
Правопорушники, чиї випадки пройшли через 
розгляд «кола правосуддя», можуть все ще бути 
змушеними відбувати якийсь термін в ув’язненні; 
однак, доступною є й широка низка інших санк-
цій, що передбачають відшкодування й компен-
сацію, пробацію, домашній арешт та громадські 
роботи. 
14  Pranis, Stuart, and Wedge, 2003. – С. 128. 
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Нижче у таблиці наведено деякі відмінності 
між кримінальним судовим процесом та проце-
сом, який зазвичай відбувається у «колах пра-
восуддя», що відображає також відмінності між 
традиційною системою правосуддя та відновними 
процесами.

Регулювання процесу «кіл правосуддя» є 
орієнтованим на специфіку конкретної громади, 
відтак, воно може (й повинно) відрізнятися між 
різними громадами. У дійсності, успіх процесу 
«кіл правосуддя» значною мірою залежить від 
волонтерів у громаді. 

1 5

Відмінності між кримінальним судовим процесом 
та процесом «кіл правосуддя»15

Кримінальний судовий 
процес

• Конфлікт — це 
правопорушення

• Призначення вироку 
вирішує конфлікт

• Фокус уваги на минулій 
поведінці

• Ураховує вузький роз-
гляд конкретної поведінки

• Отримання вибачення

• Уникнення ширшого 
розгляду соціального 
конфлікту

• Результат (напри-
клад, самий вирок) є 
найважливішим

• Покладається на 
фахівців

«Кола» у громаді

• Кримінальний інцидент 
розглядається як маленька 
частина більшого конфлікту/ 
динаміки

• Призначення вироку є 
малою частиною вирішення

• Фокус уваги на теперішній 
та майбутній поведінці

• Ураховує ширший, холіс-
тичний розгляд поведінки

• Фокус на соціальному 
конфлікті

• Результат є найменш важ-
ливим, процес є найважливі-
шим, оскільки процес фор-
мує і часом зцілює відносини 
між сторонами

• Наснажує громаду

«Кола правосуддя» переслідують декілька 
цілей, включаючи врахування потреб громади, 
потерпілих, правопорушників та їхніх сімей 
через процес примирення, відновлення пра-
вового статусу та здійснення відшкодування. 
Фундаментальним принципом «кіл правосуддя» 
є те, що самий вирок є менш важливим, аніж про-
цес, у ході якого сторони мають визначити бажані 
результати чи міру покарання. З огляду на те, що 
згода щодо результатів інциденту є бажаною та 
дуже цінною, усі члени «кола» відіграють актив-
ну роль у сприянні відновному процесу. Власне, 
саме коло учасників часто залучається до нагляду 
за дотриманням правопорушником досягнутих 
результатів процесу та забезпечення правопоруш-
нику тривалої підтримки після того, як вирок виз-
начено й прийнято до виконання.
15 Адаптовано з Griffiths and Cunningham, 2003. Canadian Criminal 

Justice: A Primer. 2nd edition. Toronto: Thomson Nelson. – С. 212.

Проведення «кіл правосуддя» є прикладом 
того, як принципи відновного правосуддя можуть 
бути застосовані у рамках холістичного підходу, в 
якому представники системи кримінального пра-
восуддя розділяють владу з членами громади. На 
противагу формальному й часто-густо суперни-
цькому підходу до правосуддя, проведення «кіл 
правосуддя» може допомогти:

знов ознайомити індивідів, сім’ї та громади з 
навичками вирішення проблем;
відновити стосунки у громаді;
сприяти усвідомленню та повазі до цінностей 
і життя інших людей;
ураховувати потреби й інтереси усіх сторін, у 
тому числі потерпілих;
фокусувати дію на причинах, а не лише на про-
явах проблем;
визнавати наявні відновні ресурси та створю-
вати нові;
координувати використання місцевих та 
державних ресурсів;
вживати попереджувальних заходів.

Натепер, більшість правопорушників, чиї 
випадки пройшли розгляд у «колах правосуддя», 
були дорослими особами. Водночас, зростає й 
кількість аналогічних випадків, де задіяні молоді 
правопорушники. Процес «кіл правосуддя» поро-
див низку різновидів у межах цієї практики, вклю-
чаючи діяльність громадських консультативних 
комітетів з питань винесення вироків, рад з питань 
винесення вироків та громадських рад з медіації. 

16

Вивчення випадку «Коло правосуддя»16

Потерпіла, дружина правопорушника, який визнав, що під 
час двох останніх епізодів власного пияцтва вчиняв над 
нею фізичне насильство, обговорили відчуття болю й соро-
му, що її чоловік завдав їй та її родині. Після того, як вона 
закінчила говорити, церемоніальну пір’їну (що її символіч-
но використовують задля визначення того, хто говоритиме 
наступним) передали наступній людині у колі, молодому 
чоловікові, що говорив про те, які внески правопорушник 
здійснював у розвиток громади, доброту, яку він демонстру-
вав до старших людей, супроводжуючи їх на риболовлі й у 
іграх, а також про його готовність допомагати іншим людям із 
ремонтом по господарству.  Далі старша людина взяла пір’їну 
й говорила про ганьбу для цілого роду, що її спричинила 
поведінка правопорушника, зазначивши, що за старих часів, 
у подібному випадку, у результаті він би мусив виплатити 
сім’ї жінки значне відшкодування. Почувши  все це, суддя 
підтвердив, що потерпіла досі відчуває, що хотіла б спро-
бувати якось вирішити всю цю ситуацію зі своїм чоловіком, 
котрий мешкає окремо, і що вона отримувала допомогу від 
своєї власної групи підтримки (включаючи адвоката потер-
пілого).  Підсумовуючи обставини справи, знову акцентую-
чи увагу на серйозності правопорушення, та повторюючи 
вступні зауваження з боку звинувачення щодо необхідності 
винесення вироку з ув’язненням правопорушника, суддя 
потім запропонував відкласти винесення вироку на термін 
у шість тижнів до моменту наступного слухання цієї справи 
у місцевому суді. 

16 Bazemore and Griffiths, 1997. – С. 25.
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Якщо протягом цього часу правопорушник: виконає вимоги, 
що їх представив раніше його друг, котрий погодився очолю-
вати групу підтримки та зустрівся з комітетом правосуддя у 
громаді з метою розробки плану щодо лікування алкогольної 
залежності та управління емоціями гніву; виправдає очіку-
вання потерпілої та її групи підтримки; а також проведе 40 
годин громадських робіт під наглядом групи, — у такому 
випадку суддя відмовиться від рішення про ув’язнення. Після 
прочитання молитви, протягом якого вся група трималася 
за руки, коло розформувалося й усі відійшли на кухню гро-
мадського центру для відновлення сил.

2.6. Відновні програми для неповнолітніх 
правопорушників 

У більшості судових практик процеси віднов-
ного правосуддя найбільше розвиваються з метою 
їх застосування у роботі з молоддю, що перебу-
вають у конфлікті з законом. Ці програми часто 
створювали основу для подальшого розвитку 
програм для дорослих правопорушників. 

Програми відновного правосуддя пропонують 
дійсні й ефективні альтернативи більш формальним 
і стигматизуючим заходам ювенального правосуд-
дя. Зокрема, завдяки їхній навчальній цінності вони 
виявляються надзвичайно корисними для розвитку 
таких заходів, що забезпечують відновний вплив 
на молодь, не позбавляючи її волі, а пропонуючи 
альтернативні види покарання за правопорушення 
(альтернативні програми). Чимало таких програм 
пропонують унікальні можливості щодо створен-
ня громади, котра турбується про долю молоді, що 
перебуває у конфлікті з законом. Громадську під-
тримку програм відновного правосуддя для молоді 
зазвичай отримати відносно просто.

У багатьох країнах законодавство з ювенально-
го правосуддя передбачає створення альтернатив-
них програм для молоді. Багато з таких програм 
можуть бути розроблені з урахуванням відновних 
та залучаючих принципів правосуддя. 

Окрім того, багато програм, що були розроб-
лені цілком поза межами системи кримінального 
правосуддя, у школах чи у громадах, можуть нада-
ти можливість громаді забезпечити відповідну 
навчально-виховну реакцію на нетяжкі правопо-
рушення та інші конфлікти без того, щоб розпо-
чинати процес офіційної криміналізації відповід-
ної поведінки або особи. Наразі у школах уже діє 
низка програм, що забезпечують належне реагу-
вання (медіація між ровесниками, кола вирішен-
ня конфліктів тощо) на нетяжкі ювенальні пра-
вопорушення (наприклад, бійки, насильницький 
булінг (фізичний чи психологічний терор щодо 
дитини з боку групи однокласників), незначні 
крадіжки, нищення шкільного майна, вимагання 
кишенькових грошей), що інакше могли б стати 
об’єктом для офіційного втручання з боку систе-
ми кримінального правосуддя.  

1718

Приклади відновних програм для молоді

Нижче подано короткий опис програм, що ілюструють різні 
види ініціатив, упроваджуваних по всьому світу:

БРАЗИЛІЯ

По всій країні діє низка проектів із запровадження медіа-
ції та проведення конференцій/перемовин для молоді; ці 
проекти охоплюють філософію та принципи відновного 
правосуддя. 

Система ювенального правосуддя, Порто Алегре

Ця система пілотує проведення конференцій/перемовин 
для молодих правопорушників. Акт про дітей та підлітків 
1990 р. дозволяє головуючому у ювенальній справі судді 
призупинити процесуальні дії для осіб, що скоїли менш 
серйозні правопорушення вперше, та у випадку застосу-
вання таких санкцій, як громадські роботи й відшкодування 
збитків. Система ювенального правосуддя у Порто Алегре 
запроваджує використання cбmaras restaurativas для таких 
правопорушників17.

АНГЛІЯ

Комісії для неповнолітніх правопорушників

В Англії та Уельсі широко застосовують метод, що має деякі 
відновні ознаки й називається «розпорядження щодо 
направлення» («referral order»). Молоді правопорушники у 
віці 10-17 років, котрі опиняються в суді вперше, направ-
ляються до комісії для неповнолітніх правопорушників (за 
умови, що їхнє правопорушення не настільки серйозне, аби 
вимагати ув’язнення). 

Комісія складається з двох навчених представників грома-
ди, один із яких має повноваження головуючого, а інший 
— просто фахівець. Комісію відвідують молода особа та один 
із її батьків чи опікунів. Якщо у розглядуваній справі є потер-
пілий та є особа, що може мати добрий вплив на молодого 
правопорушника, їх також можуть запросити на цю зустріч. 
Комісія визначає план дій, у ході якого молода особа мати-
ме змогу надати відшкодування та вирішити свої проблеми. 
Наступна зустріч відбувається наприкінці дії розпорядження, 
з метою надання оцінки прогресу. Однак, рівень залучення 
потерпілих залежить від того, як саме їм пояснюють цей про-
цес, і, відтак, дотепер він був низьким.

Молодим людям, що скоюють повторні правопорушення, 
можуть надавати розпорядження щодо відшкодування. 
Потерпілого можуть запрошувати на зустріч із правопоруш-
ником, аби він чи вона мали змогу висловити свої почуття 
щодо скоєного правопорушення та визначити характер від-
повідного відшкодування, проте остаточне рішення зали-
шається за судом18.

Оксфордширська Команда з розгляду ювенальних 
правопорушень (далі – КРЮП)

Оксфордширська КРЮП має за мету надавати консультації 
кожному потерпілому у будь-якому випадку, пропонуючи 
можливість зустрітися з молодим правопорушником або 
ж можливість визначити фокус належного відшкодування; 
КРЮП також намагається досягти того, аби в кожному рішен-
ні суду була присутня частина, що стосується компенсування 
шкоди молодим правопорушником. 

17 Parker, 2002.
18 Newburn et al., 2001.
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Потерпілі, які не бажають зустрічатися з молодим правопо-
рушником чи отримувати відшкодування, можуть обрати з 
відповідного буклету, в якому б відновному проекті, за їх 
побажанням, міг відпрацювати конкретний правопорушник. 
Роль супервізорів, що діють як вихователі для молодих пра-
вопорушників, є вкрай важливою. Таке наставництво ґрун-
тується на врахуванні індивідуальних потреб правопоруш-
ника, відлучаючи молодих людей від впливу їхніх друзів і 
ровесників. Особливо позитивним елементом роботи КРЮП 
є її наголос на тому, що процес відшкодування повинен бути 
видимим громаді. Для залучення громади КРЮП поширює 
серед зацікавлених фахівців бюлетень про відшкодування 
та організовує громадські зустрічі, аби відзначити відповідні 
досягнення19.

19

Вивчення випадку Скоєння молоддю грабежу 
з насильством і розбоєм

Джеймс був 17-річним хлопцем, якого судили за скоєння гра-
бежу після інциденту, що стався у листопаді 2000 р. Джеймс 
зупинив таксі й приставив ножа до горла водієві. Невдовзі 
Джеймса заарештували й вилучили в нього гаманець водія. 
Рішення про направлення цього випадку до нас було прий-
няте у ході попереднього розгляду справи суддею, адвока-
том захисту й прокурором, які разом погодили відповідність 
такого направлення у даному випадку.

Ми зустрілися з Джеймсом та його мамою, яка була в роз-
пачі від такої «нехарактерної» поведінки свого сина. Їй була 
по трібна підтримка, щоб прийняти той факт, що її син пот-
рапив до системи кримінального правосуддя. Джеймс щиро 
висловив своє каяття й визнав відповідальність. Я пояснив 
цілі проекту, і вони погодились узяти в ньому участь. 

Ми зв’язалися з потерпілим і, хоча й трохи скептично, він 
погодився на нашу з ним зустріч. Потерпілий — молодий 
іммігрант, на якого грабіж справив величезний вплив. У цей 
момент процесу він нічого не хотів від звинуваченого. 

Проте, він бажав передати правопорушнику ті відчуття, що 
в нього з’явилися після інциденту, і як це вплинуло на нього: 
наприклад, його посилений страх, його збільшені уперед-
ження проти підлітків, а також те значення, яке мала для 
нього втрата його імміграційної картки.

Ми передали цю інформацію Джеймсу, який, здавалося, 
тепер більше усвідомлював ті проблеми, про які говорив 
постраждалий. Він запропонував написати лист-вибачення 
перед потерпілим.

Постраждалий був відкритий до отримання такого листа. 
Здавалося, він виглядав доволі здивованим тією щирістю, 
що була висловлена у листі. Постраждалий почав ще більше 
ділитися тим, як усе це вплинуло на його життя, та визнав, 
що через свій страх він пропустив увесь наступний тиждень 
роботи після інциденту. У результаті цього він втратив час-
тину заробітної плати у розмірі 800 $. 

Джеймс (і його мама) погодились, що постраждалий не має 
втрачати жодних прибутків у результаті того, що скоїв Джеймс. 
Джеймс запропонував щомісячно виплачувати якусь суму, 
доки не покриється вся сума боргу. Постраждалий погодився 
на це і процес виплат розпочався.

Ми продовжили працювати із Джеймсом щодо глибинних 
причин його поведінки та допомагати йому усвідомити, який 
вплив мала його поведінка не лише на потерпілого і його 
родину, а й на самого Джеймса і також на його родину. Він 
почав усвідомлювати й вирішувати свої проблеми: повернув-
ся до школи та знайшов роботу з частковою зайнятістю. Його 
мама розповідала, що їхні стосунки значно покращились і 
поведінка Джеймса вдома стала набагато більш відкритою 
до співпраці.

19 Джерело: Home Office, 2003.

Ми також працювали з постраждалим щодо питань зайня-
тості. Я надав йому контакти Служби підтримки зайнятості, 
Служби для єврейських родин та Організації з імміграційних 
послуг Оттава-Карлетон. 

Хоча безпосередня зустріч потерпілого й правопорушни-
ка не відбулась, домовленість між ними була досягнута — і 
охоплювала відшкодування збитків та лист-вибачення. Ця 
угода була представлена в суді, коли приймалося рішення 
у справі Джеймса, і стала частиною інформації, зібраної на 
допомогу судді у прийнятті рішення. Джеймс був засудже-
ний до двох років пробації із жорсткими умовами. Однією 
з умов було те, що він мусив продовжувати виплачувати 
відшкодування потерпілому, як і було визначено в їхній 
угоді. Обидві сторони відчували, що рішення було чесним 
і справедливим.

2.7. Місцеві та звичаєві форуми правосуддя 

Аспекти підходу відновного правосуддя можна 
знайти у багатьох культурах. В Австралії та Канаді 
неформальна участь місцевих мешканців у проце-
дурах визначення вироку відбувалася у віддале-
них громадах протягом деякого часу. В Австралії 
з кінця 90-х років ця практика була передана і в 
міські території із запровадженням місцевих про-
цедур винесення рішень та «судів у колі». Місцеві 
мешканці, організації, люди старшого віку, пред-
ставники сімей та родів залучаються до участі у 
процесі винесення рішення/вироку та до надан-
ня представникам офіційних структур нового 
погляду на правопорушення, характер відносин 
між потерпілим і правопорушником та готовність 
останнього до змін. Ураховуючи ці досягнення, 
судові процеси змогли стати більш культураль-
но відповідними, а між місцевими громадами та 
представниками системи кримінального право-
суддя підвищився рівень довіри20.

Неформальні системи у громадах, або ж, як їх 
інколи називають, недержавні системи правосуд-
дя можуть набувати різних форм та працювати на 
певні результати, виходячи з доступу до правосуддя, 
а також об’єктивності й справедливості. Відмінною 
рисою багатьох із них є неформальний та дорад-
чий характер процесу. Однак результат часто виз-
начається у ході арбітражу, а не медіації, і згода 
правопорушника на участь не завжди обов’язкова. 
Нагальне питання тут полягає в тому, чи такі систе-
ми пропонують життєздатну альтернативу держав-
ним системам і, якщо так, чи можуть вони викорис-
товувати відновні цілі та принципи?

У багатьох африканських країнах звичає-
ве право може надати основу для відновлення 
спроможності систем правосуддя. У цих країнах 
первинною ціллю звичаєвого права є примирення 
й обговорення, врегулювання стосунків між потер-
пілими та правопорушниками. «Основною метою, 
20  Marchetti and Daly, 2004.

Програми відновного правосуддя
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доведеною тисячолітнім досвідом, є забезпечення 
справедливості та розв’язання проблем між сторо-
нами конфлікту і, шляхом цього, відновлення чи 
дотримання соціальної відповідальності»21.

У Південно-східній Нігерії і багатьох частинах 
Західної Африки «орієнтовані на вік» системи 
забезпечують примирення у межах громади через 
втручання груп ровесників. Незважаючи на те, що 
деякі з цих процесів є арбітражними, корисною 
стратегією може стати визначення позитивних 
аспектів таких існуючих структур і їхня перебудо-
ва, на основі сильних сторін, на більш відновні. 

На Філіппінах система правосуддя Баранґай 
(Barangay) складається з обраного на місцевому 
рівні Баранґайського старости/капітана та «миро-
творчого комітету», що заслуховує справи щодо 
конфліктів між тутешніми мешканцями. Староста/
капітан або ж інший член комітету фасилітує про-
ведення медіації. Домовленості, що досягаються у 
ході цього процесу, мають юридичну силу та виз-
наються судом. Цю систему критикували за те, що 
вона не спроможна адекватно інформувати учас-
ників про їхні права, а також за вплив на рішен-
ня таких явищ, як заступництво, хабарництво та 
гендерні упередження. Для пом’якшення деяких 
недоліків процесу було ініційовано проведення 
спеціальної програми для навчання місцевих 
лідерів, переважно жінок, внаслідок цього вони 
змогли стати баранґайськими адвокатами22.

Нещодавній огляд трьох поширених форм 
Шаліш (Shalish) (системи правосуддя у громаді) 
у Бангладеш та системи правосуддя Баранґай на 
Філіппінах засвідчив, що результати таких систем 
далекі від ефективних і життєздатних, з частим 
виникненням проблем несправедливих рішень, ген-
дерних упереджень, хабарництва, впливом місцевої 
еліти та політичного заступництва. Безсумнівно, 
реформування й удосконалення таких систем 
може бути інтегроване у ширше зростання, інсти-
туційний розвиток та ініціативи щодо наснаження 
громади. Водночас, чисто механічні реформи, які 
не враховують структурних проблем щодо пород-
ження хабарництва й упереджень чи не відновлю-
ють дисбаланс влади, що зазвичай характеризує 
ці неформальні процеси, навряд чи зможуть мати 
наслідком справедливі результати, засновані на 
принципах відновного правосуддя23.

В Уганді було запроваджено діяльність місце-
вих дорадчих судів, що у своїй діяльності керують-
ся відповідними статутами та мають повноважен-
ня застосовувати такі заходи, як компенсування 
шкоди, відшкодування збитків, примирення чи 

21  Jok, Leitch, and Vandewint, 2004. – С. 16.
22  Parker, 2004.
23  Golub, 2003.

вибачення, водночас, маючи право вдаватися до 
більш примусових заходів24.

Розвиток практик звичаєвого права 

У багатьох країнах і тепер більшість людей проживає у сіль-
ській місцевості. Вони живуть у громадах, де всі знають одне 
одного та значно переймаються справами інших людей. 
Правопорушення, скоєне особою А проти особи Б, може 
мати глибоке коріння у тривалому конфлікті між сторонами, 
в якому самий акт правопорушення є ні чим іншим, як про-
явом, симптомом. Відтак, засудження у цьому конкретному 
випадку не вирішить тривалого конфлікту, а лише породить 
більше подібних інцидентів за принципом, як це часто буває, 
«око за око, зуб за зуб». У багатьох постконфліктних суспіль-
ствах система правосуддя лишає для звичайних людей лише 
один засіб для вирішення конфліктів — самотужки. Можливо 
розвивати практики звичаєвого права, що ґрунтуються на 
застосуванні принципів відновного правосуддя.

• У Демократичній Республіці Конго з метою вирішення кон-
флікту й винесення рішення навіть у серйозних криміналь-
них справах більшість людей звертається до своїх керівни-
ків та старійшин (через відсутність судів), а до державної 
системи правосуддя звертаються лише тоді, коли необхідно 
отримати офіційну печатку (наприклад, у цивільних справах 
про опікунство та усиновлення). Однак через переміщення 
громад та хабарництво традиційних керівників і старійшин, 
НДО та групи підтримки розробили нові механізми для 
сприяння людям у розв’язанні їхніх конфліктів. Наприклад, 
недержавна організація «Hйritiers de la Justice» заснувала 
Comitйs de Mйdiation et Dйfense, що були запроваджені по 
території всього Південного Ківу. Членів комітетів навча-
ють навичкам захисту прав людини та навичкам медіації, а 
також забезпечують базовими знаннями щодо відповідного 
законодавства.

• У Бангладеш головною відмінністю між традиційними 
shalish (традиційний механізм вирішення конфліктів на рівні 
поселення, що залучає голову поселення та старійшин) та 
shalish, керованими НДО, є те, що перше покладається на 
процес арбітражу, у той час як друге — на процес медіації. 
У першому випадку сторони обмежені рішенням тих осіб, 
що виконують ролі суддів; у другому випадку навчання, 
забезпечене НДО, надає особам, які відповідальні за при-
йняття рішень, можливості щодо активного залучення 
обох сторін до вирішення конфлікту, з метою досягнення 
обопільно прийнятного рішення. Процес є надзвичайно 
залучаючим, а результати угоди зазвичай виконуються 
належним чином через те, що: (а) на них погодились обидві 
сторони; (b) максимальна участь мешканців поселення та 
роль, що її відіграють місцеві медіатори, надає їм відчуття 
власної ініціативи, щоб забезпечити дотримання вищеза-
значених умов між сторонами (тобто соціальний примус).

3. Принципи та гарантії 

3.1. Основні принципи впровадження про-
грам відновного правосуддя у кримінальних 
справах

Основні принципи застосування програм відновного 
правосуддя у кримінальних справах (див. Додаток 
ІІ) були прийняті 2002 р. Економічною і соціаль-

24  Stevens, 2000.
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ною Радою ООН. Їхня мета — інформувати та 
заохотити країн-членів прийняти та стандартизу-
вати заходи з відновного правосуддя у контексті 
їхніх правових систем, проте без наміру робити 
їх примусовими чи обов’язковими. Ключова час-
тина Основних принципів встановлює параметри 
для застосування відновного правосуддя та тих 
заходів, що мають бути прийняті державами-
членами для забезпечення необхідного захисту 
й правових гарантій учасникам відновних про-
цесів. Зокрема, частини ІІ та ІІІ цього докумен-
та присвячені відповідно визначенню належного 
застосування відновного правосуддя (наприклад, 
коли є достатньо доказів проти правопорушника, 
щоб виправдати таке втручання, і коли між пра-
вопорушником та потерпілим є згода), та харак-
теру правових гарантій, що натомість мають бути 
запроваджені.

Основні принципи визначають такі основні 
гарантії (абзац 13):

Право консультуватися з адвокатом : 
Потерпілий та правопорушник мають право 
консультуватися з адвокатом щодо відновного 
процесу та, за потреби, забезпечення перекладу 
та/або тлумачення.

Право неповнолітніх на допомогу батьків 
чи опікунів: Неповнолітні, окрім іншого, мають 
право на допомогу батьків чи опікунів.

Право бути повністю поінформованим: Перед 
тим, як погодитись на участь у відновних проце-
сах, сторони повинні бути повністю поінформова-
ними про свої права, характер процесу та можливі 
наслідки їхнього рішення. 

Право не брати участь у процесі: Ані потерпі-
лий, ані правопорушник не повинні бути приму-
сово залучені або примушені нечесними засоба-
ми до участі у відновних процесах чи прийнятті 
їх результатів. Їхня згода є обов’язковою. Діти 
можуть потребувати особливої поради й допомо-
ги перед тим, як зможуть висловити правомірну 
та інформовану згоду.

Основні принципи не стверджують, що законо-
давство завжди буде таким, щоб забезпечувати 
наявність основних правових гарантій для захис-
ту учасників у процесах відновного правосуддя та 
абсолютну чесність процесу.

Водночас, у законодавстві та у відповідній 
політиці мають бути забезпечені й інші важливі 
гарантії (див. абзаци 14-17):

Участь не є доказом провини: Факт участі 
правопорушника у процесі відновного право-

суддя не повинен використовуватися як доказ 
визнання провини у подальших процесуальних 
діях (абзац 8).

Домовленості мають бути добровільними та 
обґрунтованими: Домовленості, що їх досягають 
у ході відновного процесу, мають бути визначені 
добровільно й містити лише обґрунтовані й адек-
ватні (пропорційні) зобов’язання (абзац 7).

Конфіденційність процесуальних дій : 
«Обговорення у відновних процесах, що відбу-
ваються не публічно, мають бути конфіденційни-
ми та не можуть розголошуватися у подальшому, 
за винятком тих випадків, коли сторони на це 
погодились або ж коли цього вимагає національ-
не законодавство» (абзац 14). Інші інструменти 
щодо захисту прав людини також мають на меті 
захистити приватне життя дітей та конфіденцій-
ність процесуальних дій, де залучені діти. Вони 
також мають тут ураховуватися.

Супервізія з боку суду: «Результати угоди, 
досягнутої у програмах відновного правосуддя, 
повинні, де доцільно, здійснюватися під нагля-
дом/супервізією суду чи бути включеними у 
судові рішення/вироки» (абзац 15). Коли це 
відбувається, цей результат повинен мати такий 
самий статус, як і будь-яке інше рішення суду. Це 
означає, що у більшості систем результат, таким 
чином, може бути оскаржений правопорушни-
ком чи прокурором. Ці результати мають також 
попередити можливість повторного звинувачення 
щодо одних і тих самих фактів.  

Невдача у досягненні згоди: Факт невдачі у 
досягненні згоди не повинен використовувати-
ся проти правопорушника у подальших проце-
суальних діях у межах системи кримінального 
правосуддя.

Немає збільшення міри покарання за те, 
що правопорушник не дотримався умов угоди: 
Недотримання умов угоди, укладеної в резуль-
таті процесу відновного правосуддя (проте не 
судового рішення чи вироку), не повинне вико-
ристовуватися як аргумент для збільшення міри 
покарання у подальших кримінальних процесу-
альних діях.  

Основні принципи рекомендують державам-
членам розглянути запровадження інструкцій 
та стандартів, за потреби — з юридичною силою, 
для здійснення керування програмами відновного 
правосуддя. Завжди виникають питання стосовно 
того, чи для запровадження програм відновного 
правосуддя необхідне відповідне законодавство. 
У більшості випадків питання вимагає місцевої 

Програми відновного правосуддя
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відповіді, що враховує діючу систему й законо-
давство, а також характер тих ініціатив відновно-
го правосуддя, що мають упроваджуватися на міс-
цях. Це буде обговорюватися далі у розділі 4.

Основні принципи виразно встановлюють, що у 
деяких випадках достатньо прийняти курс дій та 
чіткі інструкції для запровадження нових програм 
і встановлення необхідних законодавчих рамок. 
Вони визначають (в абзаці 12), що такі інструкції 
мають містити, зокрема, таке:

(a) Умови направлення справ до програм від-
новного правосуддя;

(b) Нагляд за справами, що розглядалися у 
відновному процесі;

(c) Кваліфікацію, навчання та оцінку 
фасилітаторів;

(d) Управління програмами відновного 
правосуддя;

(e) Стандарти компетенції та правила керу-
вання програмами відновного правосуддя.

У деяких країнах законодавство, що регулює 
процеси медіації, передбачає утворення етичної 
комісії. Така комісія може виконувати дві функції: 
з одного боку, забезпечувати процедуру звинува-
чення й подання скарг з боку потерпілих, право-
порушників та інших осіб, залучених у відновний 
процес; з другого боку, розробляти етичні при-
нципи та інструкції для практиків відновного 
правосуддя.

У Ради Європи є Рекомендація № R (99) 19 
Комітету Міністрів державам-членам щодо вико-
ристання медіації у кримінальних справах, що міс-
тить схожі положення та рекомендує прийняття 
державами-членами законодавства, що сприятиме 
запровадженню медіації у кримінальних справах. 

3.2. Приклади інструкцій та їхнього змісту 

У багатьох судових практиках специфічні юридичні 
повноваження щодо проведення відновних втру-
чань доповнюються виданням інших текстів, що 
мають юридичну або ж квазіюридичну силу. Такі 
тексти зазвичай зобов’язують або рекомендують 
прийняти певні протоколи, що регулюють керів-
ництво втручаннями25. Існує кілька прикладів інс-
трукцій, розроблених державними структурами або 
професійними спільнотами. Один із них подається 
нижче для зручності користування й посилання.26 

25 Miers, 2001, 79.
26 Джерело: Mackay, 2004. – С. 63-64.

Огляд декларації про принципи Етичного кодексу у сфері 
відновного правосуддя26

Принципи, що стосуються інтересів сторін (потреб та 
прав)

Принципи, що стосуються усіх сторін

• Добровільна участь та інформована згода

• Недискримінація, незалежно від характеру справи

• Доступність послуг відповідних сприяючих організацій 
(у тому числі організацій, що впроваджують відновне 
правосуддя)

• Захист уразливих сторін у ході процесу

• Збереження доступу до традиційних методів вирішення 
конфліктів/справ (включаючи суди)

• Необхідне направлення зусиль на збір інформації до роз-
гляду справи у суді (це відбувається в інтересах громади)

• Повага до цивільних прав та гідності кожної особи

• Захист особистої безпеки

Принципи, що стосуються сторін, які зазнали збитків

• Серйозне ставлення до їхніх потреб та почуттів

• Визнання завданої їм шкоди

• Їхнє право на відновлення завданої їм шкоди

Принципи, що стосуються осіб, відповідальних за нанесення 
шкоди іншим особам (включаючи тих, хто відбуває кримі-
нальні санкції)

• Право запропонувати відшкодування до того, як це стане 
офіційною вимогою

• Право на належний процес у судовому розгляді справи 
(включаючи презумпцію невинуватості у будь-яких подаль-
ших процесуальних діях)

• Вимоги щодо відшкодування збитків, де вони накладають-
ся, мають бути адекватними/ пропорційними, перш за все, 
спроможності правопорушника задовольнити їх, а по-друге 
— нанесеній шкоді

• Вимоги щодо відшкодування мають бути сумісними з пова-
гою до гідності особи, яка їх задовольнятиме

Принципи, що стосуються інтересів місцевої громади та 
суспільства

• Безпека громади має бути підтримана заходами, що при-
ведуть до попередження злочинності, зменшення шкоди 
та соціальної гармонії

• Соціальна солідарність має бути підтримана повагою до 
культуральних відмінностей

• Соціальна солідарність має бути підтримана збереженням 
громадської моралі та повагою до закону

Принципи, що стосуються організацій, які працюють поза 
судовою системою

• Усі зусилля мають спрямовуватись на вирішення справи без 
висунення звинувачення, окрім тих випадків, коли рівень 
завданої шкоди, ризик подальшого нанесення шкоди, питан-
ня щодо громадської політики, неузгодженості щодо фактів 
чи відповідних результатів вимагають відкритого судового 
процесу

• Застосування права свободи вибору на індивідуальному чи 
системному рівні не має наражати на ризики законодавчі 
права або призводити до будь-якої дискримінації
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• Недоцільно підпорядковувати програми відновного пра-
восуддя іншим заходам кримінального провадження, 
як-от включати їх до альтернативних видів покарання та 
реабілітаційних заходів (у сенсі «медичного» підходу, коли 
правопорушник є пасивним об’єктом впливу структур реа-
білітаційної системи) [оскільки відновний підхід за самим 
своїм змістом не є каральним, а передбачає усунення завда-
ної шкоди та відновлення порушеного унаслідок злочину 
соціально-психологічного стану залучених осіб – пер.]

Принципи, що стосуються судової системи

• Головною метою судового процесу має бути реінтеграція 
сторін

• Відновлення завданої шкоди має бути ключовою ціллю роз-
гляду справи

• Вимоги щодо відшкодування мають бути адекватними/про-
порційними конкретній справі (див. вище)

• Де доцільно застосувати вимогу щодо відшкодування, вона 
має бути застосована безвідносно бажання сторін у кримі-
нальній справі. Коли потерпілий відмовляється брати участь 
у процесі, має бути знайдений її «замінник»

• Щира готовність з боку правопорушника відшкодувати збит-
ки має бути врахована у судовому рішенні

• Змісту медіації/конференцій має надаватися особливе зна-
чення, оскільки це відбувається в інтересах громади

Принципи, що стосуються організацій, які впроваджують 
відновне правосуддя

• Відданість впровадженню практик захисту прав людини, 
включаючи вимогу щодо надання порад сторонам сто-
совно їхніх прав, а також заохочення сторін до отримання 
таких порад перед тим, як вони нададуть згоду на процес 
та результати медіації

• Неупередженість медіаторів

• Нейтральність медіаторів

• Конфіденційність як між сторонами, так і стосовно інших 
організацій, включаючи принцип «китайських стін» з іншою 
стороною тієї самої організації, що має інші функції у роз-
гляді випадку (це потрібно для забезпечення того, щоб зміст 
відновних практик не руйнувався від наполегливих зусиль 
інтегрувати всю систему)

• Сприяння участі слабшої сторони у перемовинах

• Збереження стандартів моральної громадської поведін-
ки у процесі медіації/конференцій та у пропонованих 
домовленостях

• Медіатори не повинні відігравати інших ролей у межах того 
самого випадку

• Дотримання порад щодо застосування найкращих практик 
у межах руху за відновне правосуддя

• Відданість ідеям проходження первинного та тривалого 
акредитованого навчання

• Відданість духу конструктивного вирішення конфліктів на 
робочому місці (це потрібно для забезпечення внутрішньої 
цілісності)

• Відданість удосконаленню практики шляхом проведення 
моніторингу, перевірок та участі у дослідженнях

• Відданість удосконаленню практики шляхом рефлексії щодо 
впроваджуваних практик та особистісного зростання як 
професійного медіатора

4. Від принципів до дії: реалізація 
програм відновного правосуддя

Більшість оглядачів визнають, що застосування 
заходів з відновного правосуддя все ще перебуває 
на етапі дослідження і що є потреба у більшій 
кількості інформації щодо їхнього застосування 
та управління. Ефективна реалізація програм 
відновного правосуддя вимагає запровадження 
стратегічних та інноваційних ініціатив, що роз-
виватимуть співпрацю між державою, громада-
ми, недержавними організаціями, потерпілими 
та правопорушниками. На додаток до започат-
кування нових програм, можливо також адапту-
вати елементи відновного правосуддя до існую-
чих структур і процесів у системі кримінального 
правосуддя.

Є низка суттєвих кроків, що сприяють ефек-
тивній реалізації та життєздатності ініціатив у 
сфері відновного правосуддя. Вони охоплюють: 
законодавство; лідерство та організацію; забез-
печення участі представників системи кримі-
нального правосуддя; визначення та активізацію 
ресурсів громади; ретельну розробку програми 
для розвитку існуючих сильних сторін громади 
й системи правосуддя та врахування існуючих і 
непередбачуваних негативних аспектів; а також 
ретельне планування та моніторинг процесу 
реалізації. У цьому розділі обговорюватиметься 
кожне з цих питань.

Окрім того, низка ключових чинників успіш-
ної реалізації програми відновного правосуддя27 
передбачає:

Стратегічний підхід;
Сильне лідерство з боку старших управлінців 
системи кримінального правосуддя;
Ефективні комунікації між фахівцями сис-
теми правосуддя щодо підтримки відновних 
процесів;
Запровадження відновних процесів у саму 
систему правосуддя, на противагу тому, аби 
розглядати такі процеси як якесь «додаткове 
навантаження»;
Ефективні комунікаційні стратегії для навчан-
ня та інформування представників громади, 
правоохоронних органів, судів, виправних 
установ та інших осіб/структур, залучених до 
надання послуг у системі правосуддя;
Використання місцевих ресурсів та досвіду, у 
тому числі й на волонтерських засадах;
Активну співпрацю між структурами системи 
кримінального правосуддя й фахівцями та гро-
мадськими організаціями;

27 Див.: Miers, 2003.
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Активну співпрацю між представниками сис-
теми кримінального правосуддя та волон-
терським сектором;
Чіткі рамки робочих повноважень, включаючи 
протоколи, що визначають сфери юрисдикції 
та відповідальності;
Розробку критеріїв, що визначають направлен-
ня справ на проходження відновних процесів, у 
тому числі визначення того, які саме випадки/
правопорушники/потерпілі зможуть отримати 
найбільшу користь від таких направлень;
Ефективне й різнобічне навчання для фахівців 
системи кримінального правосуддя та фахівців 
програм у громаді;
Необхідний набір добре розвинутих навичок 
та відповідний досвід фахівців із системи пра-
восуддя та з громади;
Визначення дієвих індикаторів виконання 
програми.

4.1. Стратегічні підходи 

Основні принципи (абзац 20) рекомендують держа-
вам-членам «розглянути формулювання націо-
нальної стратегії й політики, спрямованих на 
розвиток відновного правосуддя та формування 
культурального середовища, сприятливого для 
застосування відновного правосуддя у роботі 
правоохоронних органів, суддів та соціальних 
інституцій, а також місцевих громад».

Очевидно, коли визначаються значні органі-
заційні зміни, що їх необхідно внести до систе-
ми кримінального правосуддя, рекомендують 
розробити відповідний стратегічний підхід до їх 
запровадження. Коли пропоновані зміни передба-
чають значне відхилення від існуючих філософії, 
процедур та практик, найкраще орієнтуватися на 
досвід інших, дізнатися про найкращі практики 
у відповідній сфері та просуватися відкрито й 
стратегічно з метою забезпечення міцної підтрим-
ки для пропонованих змін. Досвід свідчить, що 
найкращою базою для розвитку успішних про-
грам зазвичай є процес широких консультацій/
обговорень. У деяких випадках консультації на 
національному рівні передують місцевим і більш 
конкретним консультаціям. Керівникам та клю-
човим зацікавленим особам у сфері криміналь-
ного правосуддя необхідно забезпечити реальні 
можливості для їхньої участі у розробці нових 
стратегій та удосконаленні існуючих процесів, 
підхід до яких та результати яких можуть потен-
ційно набути відновного характеру. Водночас, ці 
фахівці та члени громади мають бути заохочені 
до розвитку особистого відчуття ініціативи й від-













повідальності за впровадження нових програм. 
Належне планування таких ініціатив зазвичай 
охоплює ретельну підготовку кожного кроку у 
процесі їх реалізації та розвитку стратегії їх моні-
торингу та оцінки. 

Набутий досвід щодо розробки програм

Досвід розробки програм відновного правосуддя є най-
кращим, коли:

1. Програми розробляються на партнерських засадах, 
залучаючи, де доцільно, організації, що працюють у сис-
темі кримінального правосуддя, організації, що надають 
соціальні послуги, недержавні організації, громадські асоціації 
та приватний сектор. За відсутності належної співпраці, 
імовірним є виникнення труднощів щодо забезпечення отри-
мання направлень від правоохоронних органів, отримання 
підтримки від прокуратури та іншої необхідної підтримки.

2. Стратегія ефективних комунікацій впроваджується з 
метою створення організаційного середовища, сприятли-
вого для прийняття та/ або співпраці у процесі розробки 
практик відновного правосуддя, а також з метою ознайом-
лення громади з цим підходом.

3. У громаді з групами зацікавлених сторін, а також групами, 
що займаються представництвом інтересів, проводяться 
належні консультації.

4. Є однозначна згода щодо критеріїв, які використову-
ються для направлення клієнтів у програми відновного 
правосуддя.

5. Потерпілі від правопорушень, у тому числі жінки, що 
зазнали насильства, та представники інших «уразливих 
груп», мають можливість справжнього вибору щодо того, чи 
брати участь у процесі відновного правосуддя. Це стосуєть-
ся поняття «інформованого вибору» та охоплює конкретні 
вимоги щодо конфіденційності, представлення сильних та 
слабких сторін процесу відновного правосуддя порівняно 
з традиційною системою правосуддя, інформацію щодо 
права на отримання юридичної консультації й юридичного 
представника на будь-якому етапі процесу, доступні ресурси 
підтримки, а також можливість залучення фасилітатора.

6. Розроблені та затверджені стандарти навчання й 
контролю за діяльністю волонтерів, фасилітаторів та 
медіаторів. 

7. Компонент моніторингу та оцінки включений до кожної 
програми відновного правосуддя.

8. Ретельну увагу приділено визначенню ресурсів, необхідних 
для забезпечення життєздатності програм. У випадку впро-
вадження програм у країнах із низьким рівнем життя належ-
ну увагу приділено визначенню того, що можна зробити за 
умови наявності незначних ресурсів або ж без додаткових 
ресурсів, розвиваючи існуючий потенціал.

4.2. Планування розробки та реалізації 

програми 

Заради простоти подання інформації цей посіб-
ник акцентує увагу на індивідуальних програмах. 
Водночас, необхідно зазначити, що впровадження 
відновного правосуддя у будь-якому конкретному 
контексті не є просто справою створення нової 
самодостатньої програми. Відновне правосуддя 
може застосовуватись на кожному аспекті про-
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цесу кримінального правосуддя та, де доцільно, 
удосконалювати традиційні практики.

На етапі розробки програми вкрай важливи-
ми є належні й всебічні консультації. Вони здатні 
допомогти усім зацікавленим сторонам розвину-
ти відчуття власної ініціативи й відповідальності 
щодо нових програм та забезпечити легітимність 
нових пропонованих підходів в очах потерпілих, 
правопорушників та усіх інших важливих парт-
нерів. Етап розробки програми передбачає наяв-
ність низки важливих альтернатив, рішення щодо 
обрання яких краще ґрунтувати на основі кон-
сенсусу, з наданням найновішої інформації щодо 
кращих практик. Ці альтернативи не можуть бути 
описані тут у деталях, проте вони передбачають 
такі аспекти:

Вид програми та моделі (включаючи рішення 
щодо відповідних умов, видів та рівнів втру-
чання, відносин між програмою та системою 
кримінального правосуддя тощо). У багатьох 
випадках це може вимагати оцінки потреб, 
ресурсів та труднощів у межах конкретної 
громади.
Організація та розташування програми.
Визначення результатів/угоди, що буде дося-
гатися у відновному процесі, та як відбувати-
меться моніторинг дотримання цієї угоди.
Визначення пріоритетів.
Забезпечення зобов’язань партнерів та зацікав-
лених сторін направляти справи у програму та 
визначення критеріїв направлення для таких 
випадків.
Визначення методу чи процесу оцінювання, 
що буде використовуватись для встановлення 
відповідності конкретного випадку критеріям 
програми.
Забезпечення програми ефективною структу-
рою управління та компетентним лідером.
Планування дієвого управління програмою.
Планування витрат, фінансового забезпечення 
та розвитку життєздатності програми. Це пере-
дбачає виникнення потенційних питань щодо 
ефективності використання коштів.
Залучення, навчання та роль волонтерів.
Залучення та навчання фасилітаторів та інших 
фахівців.
Інші настанови й інструменти також можуть 

бути використані задля сприяння розробленню й 
реалізації програм відновного правосуддя у різ-
них контекстах28.

Обрання моделі: Обрання відповідної моделі 
програми є одним із найважливіших рішень, 
котре необхідно буде прийняти у процесі розроб-
ки нової ініціативи. Це рішення, безперечно, має 
бути прийняте на основі досвіду кращих прак-
28 Див.: Aertsen et al., 2004; Linden and Clairmont, 1998; та Sharpe, 

1998.



















тик у цій сфері, але воно має також враховувати 
можливі непередбачувані обставини (правові, 
фінансові, культуральні, ставлення громадсь-
кості тощо), в яких діятиме програма. На цьому 
етапі найкращою відправною точкою зазвичай 
є широкі консультації на основі якісної інфор-
мації щодо альтернативних питань програми 
та їхньої реалізації. У багатьох країнах це може 
бути також частиною національної стратегії (з 
її відповідними напрямами дій) і залучати кон-
сультації на національному рівні29. Також необ-
хідним кроком зазвичай є визначення по треб 
та прагнень/труднощів громади. Зрештою, 
важливо також зазначити, що найсуттєвішими 
рисами нової програми мають бути гнучкість та 
креативність. Відтак, у дизайн програми важ-
ливо включати здатність приймати потреби та 
обставини, що змінюються, та набувати свого 
власного досвіду. Таким чином, відмінності між 
медіацією у громаді, сімейними конференція-
ми чи іншими процесами у громаді поступово 
можуть стати менш помітними.

Визначення результатів/угоди, що має 
бути досягнута у ході процесу: Деякі результа-
ти процесів відновного правосуддя можуть вклю-
чати: вибачення; усні та/чи письмові домовленос-
ті/зобов’язання; обіцянки стосовно майбутньої 
поведінки; відновлення/відшкодування чи гро-
мадські роботи. Однак, визначення результатів у 
ході відновного процесу є значно складнішим за 
обрання вже визначених результатів із пропоно-
ваного списку. Це також передбачає обговорен-
ня того, як ці домовленості будуть дотримані й 
перевірені, будуть вони юридичними санкціями 
чи ні, і якщо так — тоді як саме здійснюватиметь-
ся правовий нагляд за дотриманням угоди і які 
механізми моніторингу будуть застосовуватися, а 
також яка організація буде за це відповідальною. 
Це також означає розробку затверджених проце-
дур щодо того, що відбуватиметься у випадках, 
коли умови угоди не дотримуються, і хто буде від-
повідальний за застосування певних дій, інфор-
муючи потерпілого та громаду й забезпечуючи 
поінформованість про це організації, яка дала 
направлення.

Деколи говорять і про відмінності між глибин-
ними та поверхневими підходами до вирішення 
конфліктів. У кожній програмі відновного право-
суддя керівники та практики мають можливість 
важливого вибору щодо того, який саме підхід 
— глибинний чи поверхневий — застосовувати у 
ході конкретних процесів та зустрічей. У той час 
як поверхневий підхід фокусується на досягненні 
реальних домовленостей та певних конкретних 
29 Наприклад: Велика Британія: Home Office, 2003; та Таїланд: 

Kittayarak, 2005.
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справедливих результатів, ширші цілі відновного 
правосуддя передбачають також завершення, при-
мирення та відновлення/зцілення, що зазвичай 
вимагає глибшого підходу та справжнього нас-
наження головних учасників30.

Організація та розташування програми: 
Теоретично програма може бути розташована 
будь-де: всередині чи поза межами системи. Це 
рішення часто значною мірою залежить від того, 
яка саме організація готова взяти на себе провідну 
роль, від доступу до ресурсів, потужності наявних 
партнерських стосунків з громадою та політичної 
підтримки. Рішення щодо виду відновного проце-
су, що пропонуватиметься програмою, та щодо її 
розташування тісно пов’язані між собою.

Є два загальні підходи, один із яких перед-
бачає розміщення програми всередині систе-
ми правосуддя, тобто «вбудована програма», 
а інший сприяє «усамітненому» положенню 
програми, що приймає направлення від сис-
теми та/або громади. У кожній із цих моде-
лей є переваги та потенційні обмеження. 
«Усамітнена» програма може мати труднощі 
із встановленням власної легітимності та отри-
манням направлень від системи правосуддя; 
програма, що вбудована у систему, має ризик 
бути «поглиненою» та послабити справжню 
орієнтацію відновного правосуддя на користь 
адміністративній раціональності/ доцільності. 
З одного боку, здається, деякі групи можуть 
мати підозри щодо програм, які управляють-
ся системою правосуддя, а відтак — можуть 
відмовлятися брати в них участь. З другого 
боку, очевидно й те, що інші групи у тісних 
зв’язках програм із правоохоронними органами 
та судами вбачатимуть гарантію легітимності 
та джерело захисту. Насправді ж видається, що 
у кожному конкретному випадку перспектива 
бачення програми залежатиме від характеру 
стосунків між цими структурами та громадою, 
а також від оцінки їхньої відносної надійності 
в очах громади. Перед тим, як надати перевагу 
одному підходу перед іншим, потрібно дослі-
дити характер цих стосунків і той потенційний 
вплив, який вони можуть мати на успішність 
програми у майбутньому.

Сильні та слабкі сторони кожного варіанта 
у певній ситуації мають бути ретельно дослід-
жені, а також потрібно визначити, що саме може 
забезпечити успіх програми і розвиток необхід-
ної тісної міжвідомчої співпраці. У більшості 
випадків необхідно буде приділити належну 
увагу визначенню тієї управлінської структури, 
що відповідатиме за впровадження програми і яка 
буде здатна забезпечити відчуття власної ініціа-
30 Barton, 2000.

тиви й відповідальності за програму з боку усіх 
зацікавлених партнерів. Зазвичай гарною ідеєю 
є створення, в межах програми, дорадчого (або 
наглядового) комітету, в якому би брали участь 
представники груп громадянського суспільства та 
системи кримінального правосуддя, котрі могли 
б скеровувати програму у потрібному напрямі, 
регулярно переглядати прогрес її реалізації, виз-
начати нагальні питання та забезпечувати ефек-
тивну співпрацю з різноманітними залученими 
організаціями та структурами.

Визначення справ для розгляду у програмі: 
Програма ніколи не може пропонувати «все для 
всіх». Розробка нової програми значною мірою 
передбачає обрання тих чи інших альтернатив, 
бажано у ході консультацій з усіма головними 
зацікавленими партнерами. Добре розроблена 
програма чітко визначає види справ, які вона 
може розглядати, а також те втручання, що 
може проводитися у тому чи іншому виді спра-
ви. Це важливо для усіх аспектів розробки нової 
програми, проте це має особливе значення для 
розробки відповідних механізмів направлення, 
планування втручання та навчання залучених 
фахівців. Юридична класифікація правопору-
шень не обов’язково є єдиним критерієм, за яким 
визначають відповідність конкретної справи для 
застосування процесу відновного правосуддя. 
Часто-густо трапляється так, що нові програми 
мусять застосовувати «зростаючий» підхід і роз-
починати з меншого набору відповідних випадків, 
а пізніше, із розвитком та зміцненням програми, 
удосконалювати й розширювати цей набір.

Розглядаючи питання, чи включати у кри-
терії програми серйозні/тяжкі правопорушення, 
часто можна спостерігати тенденцію до охоплен-
ня програмами менш серйозних випадків або ж 
правопорушників, котрі скоїли злочин уперше. 
Для цього існують деякі вагомі причини. Однак, 
не є аргументованою і та позиція, що програми 
відновного правосуддя підходять лише для роз-
гляду менш серйозних правопорушень або ж 
правопорушників, що вчинили злочин уперше. 
Насправді відновні підходи можуть бути занадто 
напруженими та недоцільними у тих випадках, 
коли немає потерпілого від правопорушення і 
коли можна цілком ефективно застосувати інші 
підходи. 

Також варто пам’ятати, що застосування від-
новного правосуддя для певних видів правопору-
шень є більш суперечливим, ніж для інших. Що 
у конкретному контексті буде найбільш супереч-
ливим — залежить від низки чинників, таких, як 
характеристики громади, культуральний контекст 
чи характер програми. Наприклад, застосування 
відновного правосуддя у випадках домашнього 
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насильства чи сексуального насильства часто є 
суперечливим. Деякі захисники відновного пра-
восуддя вважають це доцільним, за умови ретель-
ного обміркування практик та гарантій, для усіх 
видів правопорушень, та відстоюють розширення 
спектра справ для програм відновного правосуд-
дя, аби охоплювати випадки домашнього та сек-
суального насильства. Інші, у тому числі деякі 
жіночі організації, висловлюють занепокоєння 
щодо того, що відновний підхід може повторно 
віктимізувати (ревіктимізувати) жінок-потерпі-
лих (тобто знову зробити їх жертвами — пер.) і 
не забезпечити належного засудження злочинної 
поведінки.

Існують деякі програми, що охоплюють ці види 
правопорушень. Наприклад, в Австрії випадки 
домашнього насильства можуть бути направлені 
на медіацію, яку обов’язково проводить пара 
медіаторів (чоловік та жінка), що пройшли спе-
ціальне навчання31. Також нещодавно запровади-
ли нову програму і в Таїланді. Клініка реабілітації 
чоловіків запроваджує відновний та лікувальний 
(програма управління емоціями гніву) компонен-
ти, а також супервізію з боку Пробаційної служ-
би й Столичного поліцейського бюро Бангкока32. 
Водночас, деякі фахівці висловлюють поперед-
ження або заперечення щодо включення до про-
цесів відновного правосуддя випадків вчинення 
насильства над жінками, посилаючись на від-
сутність належних гарантій та наявність ризиків 
щодо безпеки потерпілих33.

Визначення пріоритетів: Успішні програ-
ми швидко постають перед питанням встанов-
лення пріоритетів щодо надання різних послуг. 
Не завжди можна розпланувати повне надання 
по слуг медіації усім тим, хто може від цього виг-
рати. Водночас, обґрунтувати, спираючись прос-
то на характеристики правопорушників, чому 
деякі потерпілі мають можливість отримати 
такі по слуги, а інші — ні, може бути складно34. 
Очевидно, одним із критеріїв, що впливає на виз-
начення пріоритетів, має бути ступінь важливості 
процесу для потерпілих, навіть якщо при цьому 
потрібно враховувати, щоб цей принцип застосо-
вувався так, аби не дискримінувати певних пра-
вопорушників. Ці альтернативні рішення можуть 
також застосовуватися для будь-якого з аспектів 
розробки й управління програмою (наприклад, 
вартості, ефективності програми, здатності викли-
кати підтримку громадськості, здатності забезпе-
чити достатню кількість направлень тощо).
31 Див.: Aertsen et al., (2004). – С. 21.
32 Kittayarak, 2005.
33 Див.: Stubbs, 2004.
34 Marshall, 1999. –  С. 25.

Стандарти програми (а в деяких випадках — 
національні стандарти) потрібні для управління 
процесами направлень та прийняття випадків, з 
метою забезпечення як економії, так і ефектив-
ності. Ресурси кожної програми завжди обмежені, 
так само як і обмежені ресурси інших організацій, 
залучених у процес. Політика встановлення стан-
дартів та інструкції щодо визначення пріоритетів 
мають ґрунтуватися, наскільки це можливо, на 
емпіричній інформації щодо попиту та потенцій-
ного попиту на послуги, необхідних ресурсів для 
виконання різноманітних завдань і для кожного 
виду справи.

Деякі організації можуть вирішувати питання 
визначення пріоритетів шляхом розробки таких 
інтенсивних програм, котрі забезпечують швидке 
досягнення мети та прагнуть задовольнити потре-
би у розгляді справ як більш важливого значен-
ня, так і менш. Інші організації можуть вирішити 
пропонувати різні рівні послуг для різних видів 
справ. У всіх випадках важливе значення мають 
прозора політика й інструкції, що сприятимуть 
процесу прийняття рішення фахівцями програми 
та організаціями, що здійснюють направлення35. 
Пріоритети конкретної програми важливо також 
обговорювати і, де можливо, домовитися щодо їх 
встановлення з організаціями/структурами, які 
здійснюють направлення до програми. У тому 
випадку, коли визначення пріоритетів щодо 
розгляду конкретних справ вимагає здійснення 
оцінки кожного випадку відповідно до низки 
стандартів, залученим фахівцям та організаціям, 
що здійснюють направлення, необхідно забезпе-
чити належне навчання. Потрібно здійснювати 
ретельний моніторинг впливу цих стандартів на 
кількість випадків, розглядуваних у програмі, та 
на здатність програми досягти своїх цілей.

Забезпечення зобов’язань партнерів та 
зацікавлених сторін: У тому випадку, коли ролі 
різних партнерів програми не визначені зако-
нодавством чи політикою, буде важливо конк-
ретизувати їх та закріпити зобов’язання з боку 
усіх зацікавлених сторін. Коли можливо, бажано 
розробити протоколи про міжвідомчу співпра-
цю й формальні угоди (наприклад, щодо таких 
питань, як повноваження, визначення політики 
у межах програми, комунікації з громадськістю, 
направлення випадків, спільне навчання, розподіл 
витрат, потік інформації, доступ до даних, захист 
недоторканності та конфіденційності інформації, 
розв’язання конфліктів між партнерами, управ-
ління програмою тощо).

Структура управління: Потужна і гнучка 
програма зазвичай має прозору й контрольова-
ну структуру управління, котра враховує зане-
35 Marshall, 1999. – С. 25.
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покоєння та вимоги усіх партнерів (у тому числі 
громади) та фінансових постачальників. Це має 
бути така структура управління, що чітко вста-
новлює межі відповідальності й підзвітності всіх 
учасників. Це передбачає відповідальність за: 
(a) щоденне управління програмою; (b) залучен-
ня, навчання та супервізію адміністраторів, фахів-
ців та професійних фасилітаторів; (c) фінансовий 
менеджмент та бюджетування; (d) визначення 
напрямів та пріоритетів програми; (e) окреслен-
ня управлінських процедур; (f) забезпечення 
відповідного й стабільного фінансування; (g) ко-
мунікації з засобами масової інформації та зв’язки 
з громадськістю, а також (h) моніторинг та оцінку 
виконання програми.

Фінансування процесів у громаді

Суддя, що був залучений до впровадження програми, 
зробив наголос, як описано нижче, на потребі належ-
ного фінансування процесів у громаді:

«Коли я вирішив підтримувати процеси, що відбувають-
ся у громаді, то очікував, що все це впроваджуватимуть 
своїми силами волонтери. Помилився. Процеси у гро-
маді потребують ефективного фінансування, навчання 
та фахівців. У той час як волонтери мають очолювати 
процес, вони не можуть узяти на себе всі зобов’язання, 
що стосуються роботи «кіл». Якщо ми передбачаємо, 
що волонтери розширять свою діяльність та візьмуть 
на себе значну відповідальність, тоді вони потребують 
персоналу, ресурсів і навчання. Без цієї підтримки вони 
просто перетворюються на «хлопців на побігеньках» 
для фахівців системи правосуддя. Більше того, підтрим-
ка має бути дійсно значною: інакше «кола» та інші подіб-
ні ініціативи громади приречені на невдачу.»

Управління програмою: Як тільки визначе-
на структура управління, необхідно встановити 
низку правил та процедур, знов-таки у співпра-
ці та консультаціях з партнерами та провідними 
зацікавленими сторонами, охоплюючи процедури 
управління щодо інформаційного менеджменту 
та захисту конфіденційних даних, процедури й 
процеси направлення справ, управління випад-
ком, професійний розвиток, зв’язки з громадсь-
кістю, виконання програми, а також моніторинг 
і оцінку програми.

Планування витрат, бюджету та фінан-
сового забезпечення: Є невід’ємні витрати, 
пов’язані з будь-якими організаційними змі-
нами чи новою програмою, навіть коли вони 
запроваджуються з метою досягти більшої еко-
номії й ефективності використання коштів. Такі 
ефективні підходи зазвичай не є безкоштовни-
ми. Дизайн програми має включати реалістичну 
оцінку необхідних коштів (наприклад, шляхом 
визначення видів справ та запланованої кількості 
справ, що будуть розглянуті протягом певного 
періоду часу). У випадку незалежних організацій, 
розробка відповідного бізнес-плану для програ-
ми є зазвичай основою для добрих стосунків із 
партнерами та донорами. Робочі припущення, на 

яких ґрунтується розробка програми та очікувані 
витрати, мають бути чітко проголошені, а кожен 
чинник, що вплинув на ці витрати у майбутньому, 
має бути визначений та пояснений. Коли можна 
розробити політику щодо управління та вико-
ристання ресурсів, відповідні механізми обліку 
й моніторингу витрат та індикатори виконання 
сприятимуть запровадженню програми на основі 
обґрунтованого фінансового фундаменту. 

Фасилітатори: Основні принципи наполег-
ливо стверджують, що фасилітатори повинні 
проходити навчання, щоб забезпечити наявність 
необхідного досвіду і знань для виконання своєї 
ролі та, де необхідно, мати розуміння місцевої 
культури й громад. Бажано визначити структуру 
та процес сертифікації фасилітаторів і запрова-
дити систему регулювання діяльності медіаторів, 
залучених до програм відновного правосуддя. 

Основні навички фасилітаторів 

• Управління випадком та загальні організаційні 
навички

• Навички лідерства (особливо у випадку залучення 
до процесу громади)

• Знання послуг та мережі підтримки, доступної для 
потерпілих та правопорушників

• Здатність підтримувати добрі робочі стосунки з 
представниками правоохоронних органів та систе-
ми кримінального правосуддя

• Здатність ефективно підтримувати зв’язки з пред-
ставниками ЗМІ

Часто говорять, що фасилітатори чи медіатори, 
разом із керівниками програм, можуть або ство-
рити, або занапастити програму. Настільки успіх 
процесу залежить від їхніх навичок та їх відда-
ності програмі. Відтак, їхнє залучення й навчання 
стає суттєвим компонентом кожної нової програ-
ми й залишається важливим аспектом протягом 
усього часу дії програми.

Безперечно, є низка питань щодо наймання 
фасилітаторів (волонтерів чи професіоналів), 
які в жодному разі не є незначними, але їх краще 
вирішувати у кожному конкретному випадку 
окремо. Деякі програми можуть собі дозволити 
використання послуг професійно навчених чи 
акредитованих фахівців, які пропонують свої 
послуги щодо фасилітації конкретного процесу. 
Це надає програмі перевагу у залученні навче-
ного професіонала у ході розгляду деяких справ, 
без потреби наймати його/її на повний робочий 
день. Професійні асоціації чи державні структу-
ри можуть створити реєстр доступних фасилі-
таторів та медіаторів, подекуди із зазначенням 
схеми акредитації.

Кожна програма має ретельно визначити 
навички фасилітаторів/медіаторів, яких вона 
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потребує, та інтегрувати цю інформацію у свою 
діяльність з їх залучення та навчання36.
Основні принципи (абзац 19) наголошують, що 

фасилітатори повинні «мати добре розуміння міс-
цевих культур і громад та, де доцільно, проходити 
первинне навчання перед тим, як розпочати прак-
тичну діяльність фасилітатора». Фасилітатори 
та адміністратори програми мають також докла-
дати усіх можливих зусиль, щоб знизити імовір-
ність виникнення упереджень та дискримінації 
у процесі їхніх взаємодій з правопорушниками, 
потерпілими та членами громади з різних куль-
туральних та етнічних контекстів. Як засіб для 
збільшення позитивних взаємодій, програми 
мають розглядати можливість забезпечити прак-
тикам відновного правосуддя навчання навичкам 
роботи у різноманітних культуральних середови-
щах37. Фасилітаторів можна навчати навичкам 
визначення того, чи у процесі розгляду справи 
учасники хотіли б поєднання процесу відновного 
правосуддя із застосуванням певних культураль-
них практик чи потреб. Вони також мають бути 
навчені працювати в ситуаціях, коли учасники 
процесу походять з різних культуральних середо-
вищ. Деякі доступні засоби й стратегії для фасилі-
таторів передбачають: пошук порад у фахівців з 
культуральних питань чи старших людей; роботу 
з фасилітаторами тієї ж самої етнічної приналеж-
ності, що й учасники; використання перекладача; 
проведення зустрічей у приміщеннях, що мають 
важливе культуральне значення; забезпечення 
того, що учасники обізнані про культуральні від-
мінності і як це може чи не може бути адаптовано 
до ситуації38.

Усі фасилітатори повинні також мати мож-
ливість пройти навчання щодо ознайомлення з 
емоційним станом потерпілого39, а представни-
ки системи кримінального правосуддя та інші 
практики, залучені до програм відновного пра-
восуддя, мають проходити навчання щодо того, як 
управляти емоційними та складними випадками. 
Такі навички є особливо необхідними у випадках, 
коли є ризик потенційного нанесення потерпі-
лому подальшої шкоди в межах чи поза межами 
відновного процесу. Потреба у таких навичках 
36 У підручнику «Інструкції з кращих практик для практи-

ків відновного правосуддя та їхніх супервізорів і керівників» 
Група з навчальної та акредитаційної політики у Великій 
Британії (2004) визначила низку ключових характеристик, 
якими повинні володіти представники системи кримінального 
правосуддя, залучені до проведення відновних втручань.

37 Umbreit and Coates, 2000. – С. 13.
38 Див.: Міністерство юстиції Нової Зеландії, «Відновне 

правосуддя у Новій Зеландії: кращі практики». 
http://justice.govt.nz/restorative-justice/partb.html

39 Див., наприклад, рекомендації для проведення навчання в 
«Інструкціях з проведення медіації між потерпілим та право-
порушником, орієнтованої на почуття й емоції потерпілого», 
виданому Департаментом юстиції США, Службою для потер-
пілих від правопорушень: Umbreit and Greenwood, 2000.

також украй важлива для тих осіб, котрі залучені 
до проведення фасилітації чи медіації у справах 
щодо вчинення насильства над жінками та дітьми. 
Навчання для медіаторів має робити наголос на 
безпеці жінок та дітей, а також розумінні сис-
темної гендерної дискримінації та дисбалансу 
влади.

Незважаючи на поширення програм від-
новного правосуддя, питанням акредитації чи 
сертифікації фасилітаторів та медіаторів було 
приділено відносно мало уваги. У багатьох 
країнах існує потреба в існуванні погодженого 
способу забезпечення професійної кваліфіка-
ції у відновному правосудді, а також потреба у 
затверджених стандартах практики відновного 
правосуддя та запровадженні спільної системи 
для контролю якості та відповідальності. Також 
може виникнути потреба в забезпеченні відпові-
дальності медіаторів, включаючи відкритий про-
цес оскарження та дисциплінарний процес з від-
повідними наслідками. Погоджений підхід щодо 
акредитації також може слугувати підвищенню 
рівня стандартів шляхом заохочення практиків 
проходити акредитацію та відповідати її нав-
чальним вимогам.

Залучення волонтерів: Безперечно, у ході 
реалізації програми залучення волонтерів з гро-
мади, подекуди у співпраці з професіоналами, має 
вагомі переваги. Необхідно докладати належних 
зусиль, щоб забезпечити залучення волонтерів 
з усіх сегментів громади, аби зберегти відповід-
ну гендерну, культуральну та етнічну рівновагу. 
Їхня присутність допоможе вибудувати глибші 
зв’язки між громадою та представниками системи 
правосуддя. У Таїланді, наприклад, членів грома-
ди залучають як волонтерів служби пробації, які 
також можуть діяти як фасилітатори у процесах 
відновного правосуддя. 

Залучення волонтерів може також забез-
печити членам громади можливість розвину-
ти набір корисних навичок і надати вагомішу 
роль у боротьбі зі злочинністю та порушеннями 
соціального порядку у їхніх громадах, а також 
можливість здійснювати фасилітацію у ході 
вирішення конфліктів і сприяти реінтеграції 
правопорушника та потерпілого40. Волонтери 
також можуть бути залучені у ролі тренерів та 
фасилітаторів. Наприклад, у Ламбет (Lambeth) 
(у Південному Лондоні) незалежний зовніш-
ній тренер провів перший тренінговий курс для 
медіаторів-волонтерів, і волонтери, що набули 
практичного досвіду у цій програмі, у подаль-
шому самі організовували аналогічні тренінгові 
курси.
40 Суддя Баррі Стюарт (Barry Stuart), цитований у Pranis, Stuart, 

and Wedge, 2003. – С. 252.
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Також варто зазначити, що безліч нових про-
грам розробляються та забезпечуються коштами 
на основі припущення, що громада залучиться 
до цього процесу й забезпечить значну частину 
необхідних ресурсів, переважно у вигляді волон-
терської діяльності. Це припущення має бути 
сприйняте обережно. Не всі громади мають знач-
ні ресурси для забезпечення нових програм чи 
для впровадження відновних практик в існуючі 
процеси правосуддя у громаді. Пануюче місцеве 
ставлення до волонтерства загалом та волонтер-
ства у системі кримінального правосуддя зокрема 
може сильно відрізнятися у різних громадах чи 
різних культурах.

Сприйняття місцевою системою кримінально-
го правосуддя ідеї щодо тісної співпраці з волонте-
рами не обов’язково буде дуже значним. Зрештою, 
відновна програма не може функціонувати без 
забезпечення необхідних ресурсів для підтримки 
своїх волонтерів. Коротко кажучи, навіть програ-
ми у громаді, що значною мірою покладаються на 
волонтерів, потребують ресурсів.

Роль волонтерів має бути ретельно визначена 
й пояснена усім зацікавленим сторонам, а перед 
найманням волонтерів має бути розроблено 
якісний механізм відбору. Потрібно розробити 
й оголосити чіткі критерії для залучення волон-
терів. Зрештою, відбір волонтерів не має ство-
рити такої ситуації, що певний сегмент громади 
перебере на себе контроль за програмою або ж у 
громаді виникне таке сприйняття, ніби програ-
му контролює цей сегмент. Відбір та навчання 
фасилітаторів і медіаторів для програм відновно-
го правосуддя є передумовою для забезпечення 
захисту прав потерпілих та правопорушників, а 
також збереження цілісності відновного процесу. 
Основні принципи (абзаци 18 та 19) наголошують, 
що фасилітатори повинні виконувати свої фун-
кції неупереджено, з належною повагою до гід-
ності сторін, і мусять докладати всіх зусиль, щоб 
досягти домовленостей, що враховують інтереси 
потерпілого, правопорушника, системи правосуд-
дя та громади.

4.3. Дослідження потреб у відповідному 
законодавстві 

У всьому світі програми відновного правосуддя 
мають різні правові статуси, починаючи від про-
грам, можливість запровадження яких закріп-
лена у законодавстві, та завершуючи програма-
ми, що не мають офіційного правового статусу. 
Необхідно зазначити, що безліч програм були 
успішно впроваджені без внесення жодних змін 
до законодавства. Приклади останніх охоплюють 

миротворчі комітети в Пакистані та миротворчі 
процеси «сулха» (sulha) на Середньому Сході, а 
також програми медіації у громаді у Гватемалі41. 
У Південній Африці почали запроваджувати про-
грами відновного правосуддя без жодного спе-
цифічного законодавства, що могло б наснажити 
таку роботу. Альтернативні види покарання, засто-
сування яких не передбачене законодавством, 
все ж запроваджувались шляхом використання 
прокурорами деякої свободи своїх професійних 
дій. Програми розроблялися та реалізовувалися 
через співпрацю між прокурорами та недержав-
ними організаціями. Закон щодо визначення міри 
покарання уже передбачав можливість винесення 
таких вироків, що відкладають їх виконання чи 
передбачають виконання робіт на користь грома-
ди, і відповідний законодавчий простір дав змогу 
у ході визначення міри покарання враховувати 
процеси відновного правосуддя.

З іншого боку, коли метою ініціативи є ради-
кальна зміна того способу, в який система реагує 
на певні категорії правопорушників (наприклад, 
неповнолітніх правопорушників) або певні види 
правопорушень, а також запровадження альтер-
нативних способів реагування (наприклад, аль-
тернативні види покарання, відновні програми 
тощо), тоді встановлення нових законодавчих 
рамок є обов’язковим. Інколи формальне зако-
нодавче закріплення ще більше зміцнює легітим-
ність програми, навіть якщо її вже сприймають 
як легітимну42.

Потреба у відповідному законодавчому закріп-
ленні програм відновного правосуддя була виз-
начена так:

«Як тільки ми говоримо про розвиток програм 
відновного правосуддя у певній країні, відчу-
вається потреба у наявності деякого регулю-
вання. Це регулювання не обов’язково набу-
ватиме форми офіційного закону. Практика 
медіації також керується судовими постано-
вами, міністерськими директивами і — напев-
но, найпоширенішим методом — стандартами 
якісної практики, визначеними медіаторами та 
їх організаціями. Крім того, формальне регулю-
вання медіації не є винятково сферою кримі-
нального законодавства — програми медіації 
можуть також регулюватись адміністративною 
владою та місцевими органами. Але оскільки 
медіація стосується кримінальних правопору-
шень, не можна ігнорувати її зв’язок із кримі-
нальним законодавством та кримінальним пра-
восуддям. Цей вид медіації — у широкому сенсі 
— є частиною кримінального процесу. Відтак, 

41 Див.: Jabbour, 1996; Parker, 2004 та Van Ness, 2005.
42 Fellegi, 2003. – С. 74-76.
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медіація між потерпілим та правопорушником, 
а також інші програми відновного правосуддя 
мають бути визнані (та відбуватися під нагля-
дом) офіційних органів. До, протягом та після 
процесу медіації учасникам має бути забезпе-
чено правовий захист та гарантії»43.
Програми відновного правосуддя зазвичай 

діють у контексті або ж «пліч-о-пліч» із ширшою 
системою кримінального правосуддя. Як такі, ці 
програми мусять у ході перемовин забезпечувати 
собі суттєву роль у формальній системі правосуд-
дя або ж позиціонувати себе як її альтернатива; у 
протилежному випадку вони мають ризик бути 
ізольованими чи недостатньо використовуваними. 
За відсутності вимог закону, програмам відновно-
го правосуддя може бути важко забезпечити собі 
місце у проведенні щоденних процедур системи 
кримінального правосуддя. Законодавство може 
відіграти корисну роль у стимулюванні частішо-
го застосування процесів відновного правосуддя. 
Воно може також бути корисним для забезпечен-
ня передбачуваності й певності щодо застосуван-
ня відновних процесів, а також для встановлення 
усіх необхідних правових гарантій44. 

Абзац 12 Основних принципів містить нагаду-
вання про те, що законодавче забезпечення може 
також бути необхідним, залежно від правового 
контексту, для встановлення деяких стандартів та 
надання деяких обов’язкових правових гарантій 
для учасників.   

4.4. Законодавче забезпечення 

Чіткі законодавчі й політичні положення можуть 
встановлювати, надавати перевагу чи забезпечу-
вати можливість для використання деяких коштів 
для застосування відновних практик. Приміром, 
визначною характеристикою федерального 
Канадського акта  щодо ювенального кримінально-
го правосуддя є те, що він встановлює, що необхід-
но дослідити й застосовувати всі можливі засоби, 
щоб зменшити кількість молоді, яка потрапляє в 
ув’язнення.

У деяких випадках зміни до законодавства 
мають забезпечити дискреційні повноваження 
(тобто деяку свободу вибору в межах наявної 
професійної компетенції — пер.) представникам 
системи правосуддя, щоб вони були спроможні 
«вилучати» справи зі звичного процесу право-
суддя чи направляти їх до залучаючих процесів 
відновного правосуддя. Чимало інноваційних і 
перспективних програм не можуть досягти своїх 
цілей через недостатність належного направлення 
43 Aertsen et al., 2004. – С. 46; див.: також Fellegi, 2003. – С. 74.
44 Groenhuijsen, 2000.

до них справ з боку представників системи кримі-
нального правосуддя. Очевидним є те, що належне 
використання своїх дискреційних повноважень у 
процесі прийняття рішень представниками пра-
воохоронних органів та системи кримінального 
правосуддя на всіх рівнях є суттєвим чинни-
ком успіху для більшості програм. Належному 
використанню дискреційних повноважень має 
сприяти відповідне регулювання, часто — на 
законодавчому рівні. У багатьох системах кримі-
нального правосуддя представники правоохорон-
них органів та системи кримінального правосуд-
дя, у рамках чинного законодавства, вже мають 
достатньо дискреційної влади, щоб здійснювати 
направлення справ до альтернативних процесів 
або ж щоб запроваджувати такі процеси. В інших 
випадках може бути необхідно запровадити таку 
владу, а також визначити рамки відповідальності. 
В усіх випадках важливо, щоб процес прийняття 
рішення щодо направлення до альтернативних 
програм був якомога прозорішим та контрольо-
ваним. Межі відповідальності, інколи визначені в 
законодавстві чи офіційних процедурах, зазвичай 
необхідні для забезпечення відсутності зловжи-
вань дискреційними повноваженнями, а також 
для гарантування того, щоб вони не стали дже-
релом неприйнятної дискримінації чи спокусою 
для хабарництва.

Встановлення законодавчих рамок для засто-
сування відновного правосуддя може зробити 
таке застосування можливим, визначити необ-
хідність врахування його потенціалу або ж вза-
галі зробити його обов’язковим. У системах, де 
законодавство дозволяє застосування програм 
відновного правосуддя (Австралія, Бельгія, Чилі, 
Колумбія, Фінляндія, Франція, Гана, Нідерланди, 
Філіппіни, Російська Федерація, Уганда), закон 
надає представникам системи кримінального пра-
восуддя (найчастіше правоохоронним органам та 
прокурорам) повноваження щодо направлення 
певних правопорушників, за певних чітких умов, 
із традиційної системи правосуддя до відновної 
програми. У випадку, коли закон вимагає вра-
хування можливостей відновного правосуддя 
(Австрія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, 
Норвегія, Португалія, Словенія), представники 
системи кримінального правосуддя зобов’язані 
враховувати можливість і потенціал направлення 
правопорушника до програми відновного право-
суддя45. Є один чудовий приклад обов’язкового 
застосування програм, визначеного законом, у 
Новій Зеландії, де представники правоохорон-
них органів чи прокурори зобов’язані направляти 
молодих правопорушників на медіацію чи інші 
програми альтернативного змісту. Акт про пра-
45 Miers, 2001. – С. 78.

Програми відновного правосуддя
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восуддя (Північна Ірландія) (2002) встановлює, 
що, за винятком деяких конкретних випадків, діти 
мають бути направлені на сімейні конференції. 
Плани дій, вироблені у ході проведення таких 
конференцій, мають бути затверджені судом.

Передбачається, що перед розробкою зако-
нодавства щодо відновного правосуддя особи, 
відповідальні за прийняття рішень, мають вра-
хувати й узгодити низку питань46. Це передбачає 
дослідження того, для чого саме необхідне таке 
законодавство:

ліквідувати чи зменшити правові бар’єри для 
застосування програм відновного правосуддя 
(включаючи, за потреби, встановлення диск-
реційних повноважень щодо прийняття рішень 
з боку правоохоронних органів та інших пред-
ставників системи правосуддя)
створити правовий стимул для впровадження 
відновних програм
забезпечити процеси управління та структуру 
програм відновного правосуддя
забезпечити захист прав правопорушників 
та потерпілих, що беруть участь у відновних 
програмах
встановити керівні принципи та механізми 
моніторингу дотримання цих принципів.
Залежно від правової системи, закон може 

вимагати забезпечення судового контролю для 
оцінки процесу медіації та його результатів у світ-
лі деяких загальних правових принципів, як-от: 
рівність, пропорційність та відсутність ризику 
двічі відбути покарання за вчинення того само-
го правопорушення (особа не може бути звину-
вачена у тому самому правопорушенні двічі)47. 
У законі має бути забезпечене право оскарження 
рішення/угоди, що були досягнуті не в результаті 
добровільної згоди учасників, а також оскаржен-
ня результату процесу, в якому не були дотримані 
відповідні стандарти. Також має бути забезпече-
не право на повернення до традиційного процесу 
кримінального правосуддя у тому випадку, коли 
одна зі сторін не може більше добровільно брати 
участь у відновному процесі або ж бажає вийти 
з нього. Це може позбавити або не позбавити 
подальших можливостей щодо участі в інших 
відновних практиках.

У деяких країнах законодавче забезпечення 
для нових програм є обов’язковим для можли-
вості залучення державного фінансування, а 
також для необхідного фінансового забезпечення 
життєздатності відновних програм. 

У межах різних судових практик законодавчий 
статус відновних процесів інколи доповнюють 
різними видами правил, що заохочують застосу-
46 Van Ness, 2005.
47 Aertsen, et al., 2004. – С. 47.











вання відновних підходів та визначають проце-
дури для досягнення цього. 

Законодавство й політика щодо застосування 
відновних процесів зазвичай передбачають наяв-
ність положень, що стосуються як неповнолітніх, 
так і дорослих правопорушників, хоча у більшості 
судових практик саме положення щодо непов-
нолітніх правопорушників розвиваються більш 
широко. 

4.5. Структура лідерства, організації 
та програми 

Розробка і реалізація ефективних програм від-
новного правосуддя вимагають дієвого лідерства 
та сильної управлінської команди. Також у полі 
зору мають бути фахівці системи кримінального 
правосуддя й ключові особи з НДО й громади, 
що можуть виконувати завдання щодо розробки 
та виконання угод, підтримки партнерських сто-
сунків та прийняття відповідальності за поточне 
управління програмами відновного правосуддя. 
Кожен рівень діяльності організації повинен мати 
чіткі цілі й завдання.

Потужне лідерство необхідне для того, щоб 
допомогти представникам системи кримінального 
правосуддя та зацікавленим групам у громаді змі-
нити своє сприйняття самого «правосуддя» і того, 
як найкраще його досягти. Це вимагає мислення 
«поза системою» й розширення спектра реакцій 
системи правосуддя: на противагу реакційним, 
суперницьким та каральним підходам необхідно 
запроваджувати такі поняття, як зцілення/від-
новлення, прощення та реінтеграція. Подібним 
чином для членів громади відновні практики 
можуть видаватися навіть більш ефективними, 
ніж традиційні суперницькі підходи, адже вони 
забезпечують відповідальність правопорушників 
за їхні дії та можливість для потерпілих від право-
порушення й громади бути напряму залученими 
у процес. Громаду можна ознайомити з тим, як 
деякі залучаючі процеси відновного правосуддя, 
за умови належного управління ними, можуть 
допомогти громаді посилити її сильні сторони, 
водночас, розвиваючи її здатність вирішувати 
різноманітні конфліктні ситуації. При цьому 
процеси відновного правосуддя здатні посилити 
спроможність та удосконалити важливі навички 
серед членів громади.

Труднощі, що виникають у процесі створення в 
організації умов для полегшення запровадження 
відновних процесів, не повинні бути недооціне-
ними. Для формування підтримуючого середови-
ща для практик відновного правосуддя необхідно 
запровадити відповідні зміни у структурі та куль-
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турі організацій, що займаються кримінальним 
правосуддям. Це також передбачає залучення 
представників правоохоронних органів до самого 
відновного процесу вирішення проблем та фоку-
сування на примиренні й розв’язанні конфлікту, 
а не просто виданні наказів та застосуванні пра-
вового примусу. Для суддів це означає наявність 
повноважень щодо дослідження розвитку аль-
тернативних варіантів для вирішення конфлік-
тів. Відповідної зміни вимагають й організаційні 
цінності, зосереджуючи увагу на примиренні, 
розв’язанні конфлікту та розвитку громади. Це, 
в свою чергу, вимагає залучення організацій та 
фахівців системи кримінального правосуддя до 
консультативного процесу з усіма зацікавлени-
ми сторонами у громаді, наприклад, приватним 
сектором, недержавними організаціями, групами, 
об’єднаними за інтересами, з метою визначення 
найбільш відповідних програм та процесів.  

4.6. Забезпечення підтримки інституцій, що 
працюють у сфері кримінального правосуддя 

Важливим є визнання того, що запровадження 
нових програм відновного правосуддя та змін до 
існуючих програм вимагає відповідної комуніка-
ційної стратегії. Метою цього є ефективне інфор-
мування про підходи відновного правосуддя як 
представників системи кримінального правосуд-
дя, так і громади. Така комунікаційна стратегія 
може бути ініційованою з різних джерел, у тому 
числі державних та недержавних організацій. 

Активізація та підтримка державного інтересу й 
допомоги 

У той час як процеси відновного правосуддя пропону-
ють, кожен по-своєму, альтернативний підхід до вирі-
шення проблеми кримінальної поведінки й соціального 
конфлікту та можуть передбачати значне залучення з 
боку громади, держава має забезпечувати законодав-
чі й політичні рамки, у межах яких ці ініціативи можна 
розробляти, реалізовувати та підтримувати.

Це вимагає забезпечення належного навчання для 
високопосадовців, щоб вони розуміли принципи та 
практики відновного правосуддя, а також усвідом-
лювали труднощі, пов’язані з застосуванням процесів 
відновного правосуддя. Це є вкрай важливим з огляду 
на те, що професійне навчання керівників у системі 
кримінального правосуддя часто не охоплює теорію 
та практику відновного правосуддя.

Фінансування програм відновного правосуддя може 
забезпечуватись із різних джерел, наприклад, від 
центрального уряду, місцевої влади та з благодійних 
внесків.

Упровадження залучаючих процесів до сис-
теми правосуддя може злегка сприйматись як 
зазіхання на її «статус-кво». Не слід припуска-
тися такої помилки — недооцінювати стійкість 
«статусу-кво», інертності системи або активного 

та пасивного опору, що його можуть викликати 
пропоновані зміни. Такі зміни, за умови успіш-
ного їх упровадження, обов’язково вплинуть на 
сфери професійного впливу та обсяги влади й 
контролю або ж порушать «ґрунт» під різними 
людьми. Ті суттєві заходи, що передбачають нас-
наження потерпілих і громади, можуть спочатку 
сприйматись представниками системи правосуд-
дя як загрозливі. Попервах і доки таке сприйняття 
не буде ефективно змінене, прийняття залучаю-
чих підходів правосуддя має високу ймовірність 
бути розтлумаченим багатьма особами як даремна 
гра, де вони мусять втратити частину своєї влади 
на користь розширення повноважень інших 
людей.

Фахівці системи кримінального правосуд-
дя мають пройти навчання щодо принципів та 
практик відновного правосуддя. Такі поняття, як, 
наприклад, прощення та зцілення/відновлення, 
можуть бути  відносно незнайомими для представ-
ників системи, навчених здійснювати традиційне 
судочинство та керуватися матеріальним правом. 
Представники правоохоронних органів можуть 
чинити опір направленню справ до програм від-
новного правосуддя через нестачу інформації 
щодо відновних принципів та практик загалом 
та щодо конкретних завпроваджуваних відновних 
програм зокрема. Якщо правоохоронні органи не 
інформовані про відновне правосуддя, вони не 
можуть забезпечити потерпілих інформацією про 
вигоди участі у процесі відновного правосуддя. 
Фахівці, що працюють у службах пробації та 
забезпечують відповідний нагляд, а також інші 
практичні працівники мають бути наснажені до 
застосування відновних підходів у процесі їхньої 
роботи. Це може вимагати від них набуття нових 
навичок.

Практики системи кримінального правосуд-
дя та волонтери з громади, залучені у програму, 
потребують ефективного навчання щодо технік 
та навичок, які будуть їм необхідні для того, 
щоб, беручи участь у нових процесах, почувати-
ся впевнено. Додатковою стратегією, що може 
бути використана для подолання консерватиз-
му фахівців системи кримінального правосуддя 
щодо цінностей відновних практик, може стати 
переконання їх самим узяти участь у відновному 
процесі. Використовуючи цей особистий рівень, 
раніше скептично налаштовані старші працівни-
ки правоохоронних органів, прокурори та судді 
можуть скоро перетворитися на запеклих захис-
ників таких практик. З іншого боку, треба брати 
до уваги й один момент, що при цьому виникає, 
а саме те, що організації можуть «символічно» 
приймати процеси відновного правосуддя, нази-
ваючи поточні практики «відновними», відтак 
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уникаючи як запровадження необхідних змін у 
політиці, так і справжньої орієнтації практик від-
новного правосуддя.

Також важливо визначити й залучити союзни-
ків, які активно підтримуватимуть пропоновані 
зміни. Не менш важливо визначити осіб, що в сис-
темі правосуддя обіймають ключові посади та від-
повідальні за прийняття залучаючих і відновних 
підходів та їх просування. Ключові зацікавлені 
сторони мають самостійно залучатися до плану-
вання та впровадження змін до існуючих процесів 
на ранньому етапі розробки програми. Прокурори, 
наприклад, посідають ключові позиції у здійснен-
ні направлення справ до нових програм та мають 
отримувати особливу увагу. Слід визнавати, що 
фахівці системи правосуддя прийматимуть деякі 
ризики для підтримки нової ініціативи у сфері 
відновного правосуддя, і не всі вони можуть бути 
відповідальними за прийняття таких ризиків. 

Нарешті, також важливо для осіб, залучених до 
розробки та реалізації програм відновного право-
суддя — будуть вони зсередини чи ззовні системи 
правосуддя, — розбудовувати мережі підтримки у 
громаді, приватному секторі, між НДО, церквами 
та іншими організаціями громадянського суспіль-
ства, а також у системі правосуддя. Це сприятиме 
забезпеченню довготривалої життєздатності та 
стійкості нових програм.    

4.7.  Активізація громади

Участь громади та розвиток громади — це дві 
заплановані рамкові цілі відновного правосуддя. 
Незважаючи на те, що можливо встановлювати 
базові принципи відновного правосуддя та виз-
начати вимоги для запровадження, управління та 
підтримки програм відновного правосуддя, конк-
ретна форма відновних практик завжди залежати-
ме від конкретного середовища (культурального, 
соціального, політичного), в якому діє система 
кримінального правосуддя. 

Як свідчать спостереження, завжди постає 
запитання: «А хто ж і що це таке — громада?». 
Бейзмор (Bazemore) та Умбрейт (Umbreit) спос-
терегли, що «спосіб, у який визначається громада 
та в який вона залучена до відновних дорадчих 
моделей, є вирішальним чинником, що впливає на 
характер та міру участі й почуття власної ініціа-
тиви і відповідальності громадян у вирішенні 
питань, що стосуються їхнього життя»48. Також 
було зауважено, що у багатьох підходах до [понят-
тя й ролі — пер.] громади у відновному правосудді 
існує «ідеалізований і моралізований погляд на 
громаду, що на практиці може виявитися про-
48 Bazemore and Umbreit, 1999. –  С. 8.

блематичним»49. Однак, у багатьох середовищах 
питання «хто і що є громада» не постає зовсім, 
оскільки індивіди чітко розуміють, що саме охоп-
лює ця громада. 

Певною мірою поняття громади є відкри-
тим для визначення та має розглядатись дуже 
уважно. Активізація громади розпочинається з 
визначення тих осіб та груп, які підпадають під 
вплив конфліктів і які посідають у громаді такі 
місця, що можуть брати участь у їх вирішенні. 
Розуміння потреб громади, а також її ресурсів, 
забезпечить важливу основу для цього процесу. 
У деяких випадках це може привести до усвідом-
лення того, що ті громади, які найбільше потре-
бують зцілення/відновлення, є насправді такими, 
котрі найменш здатні успішно активізувати себе 
й повноцінно брати участь у відновних процесах 
у громаді50. 

Активізація та підтримка залучення й допо-
моги представників системи кримінального 
правосуддя

Потенційна користь підходів відновного правосуддя 
суттєво збільшується, коли між людьми, що працюють 
в організації, існує розуміння принципів та практик від-
новного правосуддя.

Запит та забезпечення їхньої підтримки вимагає розроб-
ки комунікаційної стратегії, що охоплює використання 
засобів масової інформації, проведення презентацій 
для різних зацікавлених груп у громаді, програму нав-
чання, зустрічі «команди» представників правосуддя 
та громади, залучених до впровадження відновних 
ініціатив, а також механізм отримання постійного зво-
ротного зв’язку щодо управління відновним процесом. 
Ці стратегії мають бути складовими частинами загаль-
ного плану щодо вкорінення імпульсів на підтримку 
відновних процесів; за відсутності таких стратегій та 
лише періодичного оновлення інформації щодо запро-
ваджуваної ініціативи, ефективність відновних процесів 
опиниться під загрозою.

Керівники в системі кримінального правосуддя, котрі 
зважуються на реалізацію відновних програм, можуть 
очікувати натрапляння як на активний, так і на пасив-
ний опір своїм зусиллям. Відтак, вони мають розробити 
шляхи врахування та залагодження занепокоєнь без 
наражання на небезпеку цілісності партнерства, домо-
вленостей та процесів відновного правосуддя.  

Низка практик відновного правосуддя забез-
печує можливість реформувати відносини між 
державою/системою кримінального правосуддя 
та громадою. Громада бере на себе активну роль у 
вирішенні питань злочинності та конфліктів — і, 
таким чином, її спроможність щодо розв’язання 
проблем та неформального соціального контролю, 
а також соціальна згуртованість такої громади, 
покращуються. Проте не можна передбачати, що 
практики відновного правосуддя завжди матимуть 
зцілювальний/відновлювальний ефект та ефект 
реформування, незалежно від тієї поточної ситуа-
49 Dickson-Gilmore and LaPrairie 2005. – С. 10.
50 Dickson-Gilmore and LaPrairie 2005. – С. 10 і далі.
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ції, в якій перебуває конкретна громада. У деяких 
випадках існуючі соціальні напруження, неспра-
ведливості й нерівності, нерівномірний розподіл 
влади й різноманітні форми виключення, диск-
римінації й вигнання, у зв’язку із запровадженням 
залучаючої програми правосуддя, можуть заго-
стритись, а не полегшитись. Щонайменше така 
можливість має бути врахована у ході розробки 
й реалізації нової програми.

Є низка питань, що мають бути розглянуті для 
того, щоб повноцінно залучити громаду до прак-
тик відновного правосуддя. Вони передбачають 
таке:

Якими є ієрархія та динаміка влади у громаді, 
що можуть мати вплив на визначення того, які 
члени громади будуть залучені і яким буде 
їхній вплив на відновний процес?
Які інструкції визначатимуть, хто має бути 
залучений у відновний процес?
Які стратегії застосовуватимуться для активі-
зації підтримки громади та забезпечення залу-
чення членів громади, таких, як медіатори, 
фасилітатори та наглядачі, до програм віднов-
ного правосуддя?







Які стратегії можуть бути розроблені з метою 
мінімізації будь-яких потенційних негативних 
впливів залучення громади до ініціатив віднов-
ного правосуддя?
Яке навчання й навички потрібні для того, щоб 
члени громади могли брати участь у програмах 
відновного правосуддя?
Якою мірою ті члени громади, які не прохо-
дять спеціальне навчання, здатні брати участь 
у процесах відновного правосуддя?
Які існуючі структури та процеси можуть 
забезпечити основу для програм відновного 
правосуддя?
У деяких програмах відновного правосуд-

дя залучення громадян до вирішення проблем 
може також відбуватися шляхом визначення 
зобов’язань для деяких учасників, щоб вони нада-
вали підтримку правопорушнику чи потерпілому 
або щоб сприяли забезпеченню можливості для 
правопорушника знайти роботу чи відпрацювати 
деякий час на користь громаді. 

(Продовження в наступному номері)
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Виправні заклади Канади / Correctional Service Canada 
http://www.csc-scc.gc.ca/text/portals/rj/index_e.shtml 
http://www.csc-scc.gc.ca/text/portals/rj/index_f.shtml 
Веллінгтонський Університет / University of Wellington
Центр досліджень правопорушень та правосуддя / Crime 
and Justice Research Centre 
http://www.vuw.ac.nz/cjrc/ 
Австралійський національний університет / Australia 
National University 
Центр відновного правосуддя / Centre for Restorative Justice 
http://www.crj.anu.edu.au/ 
Департамент виправних послуг Нового Південного 
Уельсу (Австралія) / The New South Wales Department of 
Corrective Services 
Підрозділ з питань відновного правосуддя / Restorative 
Justice Unit (Australia) 
http://www.dcs.nsw.gov.au/offender_management/restorative_
justice/ 
Уряд Нової Зеландії, Міністерство юстиції / New Zealand 
Government, Ministry of Justice 
Відновне правосуддя / Restorative Justice. 
http://justice.govt.nz/restorative-justice/index.html




