
Як свідчать кримінологічні дослідження, тем+
пи зростання злочинності у світі випере+

джають темпи приросту народонаселення. Прогно+
зується, що ця тенденція збережеться і в майбут+
ньому. Особливо високий рівень дитячої, підлітко+
вої та молодіжної злочинності, значно зросла та по+
силилась організована і корупційна злочинність.
За влучним висловом російського кримінолога
В. В. Лунєєва, «людство потрапило у «криміна+
льний капкан»1. Держави та суспільство ведуть по+
шуки адекватної відповіді на таку загрозу.

З давніх+давен реакцією держави на злочин є
покарання злочинця. Мета покарання, тобто те, чо+
го прагне наша держава, застосовуючи його, визна+
чена у ст. 50 Кримінального кодексу України. Це: 

1) кара як відплата засудженому за вчинене
діяння; 

2) виправлення засудженого;
3) запобігання вчиненню нових злочинів самим

засудженим (спеціальна превенція);
4) запобігання вчиненню злочинів з боку інших

осіб (загальна превенція).
Призначаючи покарання, суд повинен керува+

тися принципом співвідповідності між шкодою, що
заподіяна злочином, та наслідками реагування на
злочин з боку держави, які, безперечно, не повинні
бути більшими від шкоди (слід звернути увагу, що

у Кримінальному кодексі Російської Федерації по+
няття «кара» замінено на поняття «відновлення
соціальної справедливості» (ч. 2 ст. 43 КК РФ)).
Однак це не змінює суті покарання, адже воно, як
зазначають спеціалісти із кримінального права та
кримінології, є умисним заподіянням болю, особи+
стих страждань, відплата винуватому за його зло+
чинне діяння2.

Покарання, як і злочинність, і право, складовою
частиною та інструментом якого воно є, залежить
від того, які політичні, соціальні, культурні, мо+
ральні погляди існують у суспільстві. Історія дає
велику різноманітність форм і видів покарань, що
призначалися і призначаються злочинцям за вчи+
нені ними злочини. Об’єктами покарання були
життя, тіло, майно, свобода, честь, гідність людини.
Засобами ж, за допомогою яких досягалася мета
покарання (чи якими мали на меті досягти бажа+
них результатів), були смерть, каліцтво, заподіяння
болю і фізичних страждань, ув’язнення, вигнання,
позбавлення майна, знеславлення і т. ін. Але зав+
жди покарання супроводжувалося засудженням
злочинця від імені держави і осудом суспільства.
Коли в середині феодального суспільства загостри+
лися протиріччя, жорстокішими стали покарання
як за характером, так і за способом його застосу+
вання. Кримінальне покарання набуло характеру
залякування. 

М. Д. Шаргородський пише: «Типовими рисами
покарання у кримінальному праві епохи пізнього
феодалізму були: його жорстокість та варварство;
невідповідність між покаранням і злочином; особ+
ливо тяжкий характер покарань був за злочини
проти релігії, держави і особливо проти короля; не+
рівність покарань для осіб, що належали до різних
станів, невизначеність покарань у законі і, таким
чином, свавілля суду при призначенні покарань»3. 

Наприклад, у Кримінальному кодексі Карла V
(«Кароліна») було передбачено покарання смерт+
ною карою за вчинення 44 злочинів, у Франції пе+
ред революцією — за 115 злочинів. У Московії за
царя Олексія Михайловича було передбачено 54
злочини, за які могла бути застосована смертна ка+
ра, за Литовським статутом — 120 злочинів4.

Уже на той час багато хто з передових мисли+
телів стародавності розуміли, що жорстокість пока+
рань нехтує звичаями і життєвим укладом не лише
тих, кого карають, але й тих, хто карає, розуміли
безглуздість боротьби зі злочинністю шляхом за+
стосування лише жорстоких покарань.

З часом зі змінами соціальних умов розвитку
суспільства застосування такого покарання, як
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смертна кара, скоротилося, але широко застосову+
валось покарання у виді позбавлення волі.

Наприклад, у Радянському Союзі до 1985 р. 70%
засуджених відбували покарання в місцях позбав+
лення волі. У наш час найбільше злочинців засу+
джуються до позбавлення волі у Сполучених Шта+
тах Америки. Американський кримінолог Ховард
Зер з цього приводу писав, що у США досягли ве+
ликих успіхів у покаранні. Зараз там застосо+
вується покарання у виді позбавлення волі більше,
ніж коли+небудь у своїй історії. Сьогодні, відзначає
Ховард Зер, у США знаходиться в тюрмах біля
двох мільйонів засуджених5.

Друге місце у світі за цим показником займає
Російська Федерація.

Звичайно, поряд з наведеними покараннями за+
стосовувалися й інші покарання, зокрема, майно+
вого характеру. Але різні види покарань, зміна їх
характеру не впливало і не впливає на стан злочин+
ності, що стрімко росте. Сам факт соціальної не+
ефективності покарання досить показовий і зму+
шує шукати шляхи його вдосконалення. Були вип+
робувані різноманітні системи відбуття позбавлен+
ня волі: повна ізоляція окремих злочинців і їх
спільне утримання; абсолютна бездіяльність і про+
дуктивна або безплідна робота; каторжний труд і
отримання освіти в місцях позбавлення волі; пере+
виховання за допомогою змінних видів режимів і
ударів палицями; примусове мовчання і вільний
обмін думками; простий карцер і карцер із зубчас+
тою підлогою; камери, в яких можна було вільно
пересуватись і камери, де ув’язнені приковувались
ланцюгом; заковування в кайдани і ще багато іншо+
го, що було підказано уявою осіб, які вишукували
способи впливу на злочинців.

Але багато дослідників зазначали, що покаран+
ня певним чином декласує людей, спустошує і
ганьбить їх, лягає важким тягарем на самого зло+
чинця та його сім’ю, є тягарем для держави і її бюд+
жету, оскільки перебування значної кількості засу+
джених в місцях позбавлення волі вимагає велико+
го фінансування, нарешті, не сприяє виправленню і
перевихованню злочинців. Замість того, щоб за+
побігати злочину, система навпаки нерідко сприяє
цьому, вона швидше роз’ятрює, ніж лікує рани. Ут+
римання засуджених у місцях позбавлення волі об+
ходиться будь+якій державі дуже дорого. У зв’язку
з цим обмежуються у фінансуванні охорона здо+
ров’я, соціальне забезпечення тощо. Кримінолог
Нільс Крісті із Норвегії попереджає, що цим ми
підриваємо демократичне суспільство. За його сло+
вами, ми створюємо індустрію контролю за зло+
чинністю, яку майже неможливо буде зупинити6.
Висновки не дуже втішні для характеристики як
самого суспільства, так і для засобів і способів бо+
ротьби зі злочинністю, які по суті є крахом спо+
дівань на всесильність кримінального покарання.

Активізація соціологічних і психологічних
досліджень проблем кримінального покарання
привела до невтішних висновків. Суть їх полягає в
тому, що найбільш поширений вид покарання поз+
бавлення волі не виконує свого призначення — не
виправляє злочинців, а навпаки, деморалізує і роз+
бещує їх. І в той же час застосування інших пока+
рань, не пов’язаних з позбавленням волі, є мало+
ефективним щодо осіб, які вчинили тяжкі чи особ+
ливо тяжкі злочини.

Офіційне правосуддя ставить на правопоруш+
никові тавро злочинця, що ускладнює його подаль+
шу інтеграцію в суспільство. Перебування право+
порушників у місцях позбавлення волі, які відчули
вплив того контингенту, сприяє їх відчуженню від
законослухняного суспільства, створенню кримі+
нальної субкультури, виникненню терпимості до
злочинної поведінки, а часто і до бажання такої по+
ведінки, посиленню ворожості до працівників пра+
воохоронних органів та суддів, закріпленню орієн+
тації людей на кримінальні авторитети як взірці
поведінки та силове вирішення конфліктів і агре+
сивну поведінку як звичайний спосіб життя7.

Сьогодні на пошуки нев’язничних різновидів
покарання і шляхів пом’якшення становища засу+
джених спрямована значна кількість досліджень,
ухвалена низка законодавчих актів як національ+
них, так і міжнародних.

Так, у 1980 р. VI Конгрес ООН з попередження
злочинності і поводження із злочинцями ухвалив
резолюцію, яка рекомендує державам+членам
ООН розширити застосування альтернативних
ув’язненню санкцій і проводити інтенсивний по+
шук нових надійних різновидів таких альтернатив.

VII Конгрес ООН (1985 р.) ухвалив резолюцію
про зменшення кількості ув’язнених та про альтер+
нативні заходи і соціальну інтеграцію злочинів.

VIII Конгрес ООН (1990 р.) з попередження
злочинності й поводження із засудженими ухвалив
Мінімальні стандартні правила ООН з викорис+
тання нев’язничних санкцій. Він також схвалив за+
сади і напрямки досліджень щодо застосування
нев’язничних санкцій, обговорив накопичений у
деяких країнах досвід, закликав до широкого
обміну інформацією. Конгрес рекомендував держа+
вам — членам ООН продовжити дослідження
місця, ролі, практики застосування специфічних
нев’язничних санкцій з позицій реформування
кримінальної політики, існуючих соціально+по+
літичних, економічних, правових та організаційних
умов.

II Міжнародний симпозіум «Майбутнє пока+
рання» (1993 р.) на підставі міжнародних стан+
дартів, норм, правил поводження з ув’язненими
розробив перспективну концепцію розвитку систе+
ми кримінальних покарань, яку було ухвалено
ООН і рекомендовано державам+членам ООН для
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використання при формуванні національно+право+
вих і пенітенціарних систем. Було відзначено, що
застосування ув’язнення справляє вельми незнач+
ний вплив на тривалий захист суспільства від зло+
чинності. До того ж цей різновид покарання є най+
дорожчим. Тому застосовувати його рекомендова+
но лише до тих злочинців, котрі становлять значну
небезпеку для суспільства. В решті ж випадків слід
звертатися до вже апробованих упродовж двох де+
сятиліть нев’язничних санкцій і проведення ефек+
тивних соціально контрольованих програм.

Рішення, що були ухвалені міжнародною спіль+
нотою, та дослідження, проведені в галузі криміна+
льного права, дозволили на черговому IX Конгресі
ООН (1995 р.) зробити порівняльний аналіз і дати
всебічну характеристику в’язничних і нев’язнич+
них санкцій, наслідків застосування альтернатив+
них ув’язненню покарань для процесу декримі+
налізації суспільства, зменшення кількості ув’язне+
них і рецидивізму, економічних, людських і соці+
альних витрат для контролю над злочинністю.
Конгрес схвалив поширення в багатьох країнах
світу таких санкцій, як штраф, громадські роботи,
умовне засудження, обмеження волі, пробація,
спеціальна опіка чи нагляд та інших традиційних
та нововведених санкцій, пов’язаних з різним сту+
пенем і формою нагляду за засудженими, які впро+
довж двох десятиріч не довели свою високу за+
побіжну ефективність.

З появою сучасних демократичних держав кри+
мінальне правосуддя стало виконувати дві основні
функції: 1) забезпечення притягнення правопо+
рушників до відповідальності перед суспільством
за їх злочини; 2) покладення на органи криміна+
льного правосуддя відповідальності за їх каральні
заходи щодо правопорушників. 

У третій чверті XX ст. у більшості демократич+
них держав переважала тенденція перевиховання
злочинця, за якою необхідно було поєднувати
зацікавленість суспільства у покаранні злочинців з
дотриманням прав самих злочинців.

Вироки до невизначеного строку покарання
вважались надто суворими і критикувались за не+
дотримання прав правопорушників. У результаті
такої критики при ухваленні вироків підвищена
увага приділялась тому, наскільки покарання від+
повідає скоєному. 

В останні роки минулого століття ступінь від+
повідальності правопорушника знову почав віді+
гравати головну роль при винесенні вироків, навіть
стосовно неповнолітніх. Ця нова каральна тен+
денція відповідає індивідуалістичній культурі, що
панує у країнах із ринковою економікою. На прак+
тиці такий підхід до винесення вироків призвів до
значного збільшення чисельності засуджених у
місцях позбавлення волі, їх переповнення і збіль+
шення витрат держав на пенітенціарну систему. Як

відомо, природною реакцією на жорстокість (хоч і
виправдану загальносуспільними інтересами) є
жорстокість, агресія, але вона, безперечно, не при+
зводить до зниження рівня злочинності, а навпаки
викликає її зростання.

У сучасній науці кримінального права та проце+
су все активніше звучать пропозиції щодо не+
обхідності визначення статусу потерпілого, захис+
ту його інтересів. Загальносвітові та європейські
принципи захисту прав людини знайшли своє відо+
браження у нашому законодавстві, у посиленні за+
хисту прав підозрюваного, обвинуваченого, підсуд+
ного, однак майже зовсім не торкнулися статусу
потерпілого, жертви злочину. Своїм характером
розгляду справи кримінальний процес мало сприяє
відновленню прав потерпілого, не створює умов
для осмислення правопорушником наслідків вчи+
неного діяння і, зрештою, не справляється з вико+
нанням основного завдання — охороною прав та за+
конних інтересів громадян. За таких обставин не+
обхідно змінювати нашу реакцію на правопору+
шення, що безпосередньо впливає на формування
нашого майбутнього.

Перебування правопорушників у місцях позбав+
лення волі не сприяє їх виправленню. У зв’язку з
цим особливого значення набуває проблема від+
новлення порушених прав потерпілого. Віктимоло+
гічні дослідження показали, що багато потерпілих
незадоволені ставленням до них з боку системи
правосуддя. Згідно з даними Міжнародного огляду
з питань злочинності (віктимізації), більше поло+
вини жертв злочинів в усьому світі незадоволені
ставленням державних органів до їхніх скарг8. Під
терміном «жертва» (потерпілий) згідно з Додатком
до Декларації основних принципів правосуддя для
жертв злочинів і зловживання владою (29.11.1985)
розуміють осіб, яким індивідуально чи колективно
завдано шкоду, включаючи тілесні ушкодження чи
моральну шкоду, емоційні страждання, матеріаль+
ну шкоду чи істотне обмеження їхніх прав у ре+
зультаті дії чи бездіяльності, що порушують діюче
національне кримінальне законодавство, включаю+
чи закони, що забороняють зловживання владою.
Ця ж Декларація наголошує на праві жертви досту+
пу до механізмів правосуддя і якнайшвидшу ком+
пенсацію за завдану їм шкоду згідно з національ+
ним законодавством (п. 4 р. А Додатка).

Для встановлення справедливості, виходячи з
позиції жертви злочину, повинні бути надані і до+
тримані такі права: право на повагу та розуміння;
право на звернення до відповідних служб підтрим+
ки; право на отримання інформації про хід судово+
го розгляду їхньої справи; право на присутність та
участь у процесі прийняття рішення; право на за+
хист; право на забезпечення особистої безпеки і за+
хист від втручання у приватне життя; право на ком+
пенсацію з боку як правопорушника, так і держави9.
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На сучасному етапі потерпілий залишається поза
увагою державних органів і, зрештою, поза увагою
всього суспільства. Громадськість залишається
байдужою до його страждань та емоцій, держава
вважає, що ув’язнивши правопорушника, тим са+
мим відновила права потерпілого, у зв’язку з цим
поновлення в правах потерпілого відходить на
задній план. Врешті, недотримання, а то й грубе по+
рушення прав потерпілого, на відміну від порушен+
ня прав правопорушника, не ставить під загрозу ре+
зультат судового розгляду. 

Порушення прав потерпілих не призводить до
неприйнятності доказів чи винесення виправду+
вального вироку. Кримінальний процес як такий не
має своєю невід’ємною частиною систему санкцій
за недотримання прав потерпілих, а існують лише
певні юридичні гарантії цих прав, якщо вони мають
місце взагалі10. Судді, прокурори, працівники
поліції (міліції) дуже мало знають про жертви зло+
чину. Багато з них не розуміють, наскільки тяжко
жертва травмується наслідками злочину. Жертви
відчувають цілу гаму відчуттів і емоцій. Напри+
клад, страх, який постійно збільшується при згаду+
ванні про злочин, відчуття уразливості, незахище+
ності, образи, злості, гніву. Відчуття гніву виникає
не тільки щодо правопорушника, а й щодо органів
міліції та суду. Намагання цих органів об’єктивно
з’ясувати обставини справи викликає у них незадо+
волення і підозру в їхній зацікавленості, неспро+
можності довести вину правопорушника і неба+
жання його покарати.

У жертви виникають потреби безпеки, захище+
ності. Потерпілі хочуть знати, які заходи будуть
вжиті, щоб злочин не повторився. Має значення і
емоційна захищеність, тобто коли жертва хоче ви+
лити своє горе і гнів, розказати про свої потреби.

Друга потреба жертви, задоволення якої вони
чекають від правосуддя — це відшкодування збит+
ків, компенсація втрат. Часто жертви розуміють,
що втрати відновити неможливо, але інколи важ+
лива навіть символічна компенсація, усвідомлення
того, що хтось взяв на себе відповідальність, від+
шкодував шкоду. У багатьох випадках потреба по+
терпілих полягає не в тому, щоб засудити правопо+
рушника, а в тому, щоб була компенсована завдана
шкода: повернуте майно, гроші, відремонтована ма+
шина тощо.

Третя потреба жертви полягає в тому, що жертва
бажає отримати відповіді на питання, які її турбу+
ють. Постраждалі від злочину особи часто пережи+
вають про те, що сталося, чому об’єктом злочину
стали саме вони, чи має правопорушник що+небудь
проти потерпілого особисто?

Четверта потреба жертви — необхідність висло+
вити свої відчуття, розповісти про те, що сталося.

П’ята потреба — це необхідність жертви повер+
нути емоційну владу над своїм життям, оскільки

потерпілий буває настільки злий, що не може спра+
витися зі своєю поведінкою, не може контролюва+
ти себе.

Але потерпілий, як правило, нічого з перерахо+
ваного не отримує, оскільки в існуючих правових
системах знаходиться на задньому плані. Вважа+
ється, що злочин вчинено проти держави, а не про+
ти жертви. У зв’язку з цим всі питання вирішення
конфлікту вирішують державні органи. В окремих
випадках жертві навіть не вважають за потрібне да+
ти інформацію про стан справи, або познайомити з
матеріалами справи. Але не дивлячись на те, що в
законодавство України внесені деякі зміни, які по+
кращують процесуальне становище потерпілого,
жертва у кримінальному процесі є найбільш неза+
хищена процесуальна фігура.

Сьогодні стали більше приділяти уваги вирі+
шенню проблем жертв злочину. Зокрема, 15 берез+
ня 2001 р. Рада Європейського Союзу прийняла ос+
новоположне рішення «Про місце жертв злочину у
кримінальному судочинстві».

У цьому рішенні відзначено, що мінімальні
стандарти мають передбачати захищеність жертв
злочинів, зокрема, звертається увага на можливості
їхнього доступу до правосуддя, їхнього права на
відшкодування збитків, включаючи судові витра+
ти. Умови цього рішення стосуються інтересів
жертв не тільки під час кримінального судочин+
ства, вони охоплюють також вжиття заходів щодо
надання допомоги жертвам до і після судового роз+
гляду, які можуть пом’якшити наслідки злочину.
Правила і практика, що стосуються місця жертв і їх
основних прав, повинні бути приведені у відпо+
відність, зокрема, з правом поважати їх гідність,
правом надавати і отримувати інформацію, правом
розуміти і щоб їх розуміли, правом на захист на
різних стадіях процесу і правом отримувати випла+
ту за незручності.

Щодо іншої сторони — правопорушника, то ос+
танній спостерігає за розглядом справи, але відчу+
ває себе пасивним гравцем на арені правосуддя, де
основна роль віддається державі в особі прокурора,
формує справу згідно з власними уявленнями та
адвокатам, які мають на меті знайти недоліки у
такій конструкції11, оскільки більшість систем
кримінального правосуддя побудовані так, що дер+
жава зобов’язана доводити подію вчинення злочи+
ну, а справа правопорушника — турбуватися про
себе. Потім його позбавляють волі, відправляють у
місця ув’язнення і злочинець починає навіть вва+
жати, що він є жертва, а не потерпілий. Але ж саме
система правосуддя повинна покладати на право+
порушників відповідальність, тобто допомагати їм
усвідомити, що вони вчинили і що вони мають
відповідати за вчинене. Система має зробити так,
щоб правопорушники були краще, а не гірше підго+
товлені до повернення в суспільство. На жаль, сьо+
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годні ми цього не досягаємо. Фактично вся діяль+
ність кримінального судочинства спрямована на
формування умов, які спонукають правопорушни+
ка до ухилення від відповідальності за вчинений
злочин, і, зрештою, останній, як спосіб захисту, ви+
бирає пасивність та ігнорацію. Призначена судом
реституція трактується правопорушниками як чер+
гове покарання, що накладене на них безликою су+
довою системою. За наслідками вчиненого діяння
правопорушник, згідно з усталеним розумінням
суспільства, повинен понести покарання, під яким
традиційно розуміють його ув’язнення. 

Однак покарання, що не ставить собі за мету
відновити порушені права потерпілого і таким чи+
ном сприяти відновленню балансу в суспільстві, не
досягає своєї мети, а виступає відправним пунктом
у формуванні ланцюжка жертв правопорушення12.
Тепер мова йде про порушення прав потерпілого з
боку держави та громадськості, які не створили
умов до взяття ними на себе відповідальності за
вчинене діяння, а лише, у процесі розгляду кримі+
нальної справи, підтвердили факт вчинення ним
кримінально караного діяння.

Винесення судом обвинувального вироку є на+
ступним кроком віктимізації, що має результатом
таврування правопорушника незалежно від тяж+
кості вчиненого ним злочину. За таких умов право+
порушник прирікається державою на кримінальне
існування в майбутньому, йому важко обрати і по+
чати нове життя після відбутого покарання. Як на+
слідок, мета, що ставилась державою при здійснен+
ні кримінального судочинства, досягається не зав+
жди. Поновлення прав потерпілого не відбува+
ється, суспільство не одержує гарантії, що правопо+
рушник, сьогодні засуджений до відбуття покаран+
ня, завтра не вчинить нового злочину.

Усе наведене дає підстави говорити про певну
кризу інституту покарання у кримінальному про+
цесі. Для виходу з неї, розуміючи малу ефек+
тивність каральних підходів до боротьби із зло+
чинністю, держави змінюють свою кримінальну
політику. Зокрема відбувається гуманізація і демо+
кратизація кримінального процесу і особливо ін+
ституту покарання. Значення покарання в боротьбі
із злочинністю, як підкреслюється у літературі,
визначається не його жорстокістю, а неминучістю,
своєчасністю, справедливістю і невідворотністю за+
стосування за кожний вчинений злочин. Ос+
танніми роками тенденція боротьби із злочинністю
у переважній більшості держав світу, у тому числі і
в Україні, полягає у зниженні ступеня жорстокості
покарання, що знайшло своє відображення, зокре+
ма, у новому КК України 2001 р. 

Так, КК не передбачає смертну кару, а довічне
позбавлення волі передбачено альтернативно із
позбавленням волі на певний строк і тільки за
особливо тяжкі злочини проти життя. Із санкцій за

злочини невеликої тяжкості практично виключено
покарання у вигляді позбавлення волі тощо. У сис+
темі покарань (ст. 51 КК України) передбачено
нові, більш гуманні види покарань: громадські ро+
боти, арешт, обмеження волі, значно розширені
можливості застосування штрафу та інших пока+
рань, не пов’язаних із позбавленням волі.

У суспільстві завжди будуть ті, хто не підпоряд+
ковується нормам права та моралі. Людство протя+
гом свого існування постійно вело боротьбу із зло+
чинністю, однак побороти цей недолік не змогло.
Як не песимістично це звучить, але у найближчій
перспективі — викорінення злочинності мало+
ймовірне.

Природно, що людство шукає альтернативні
способи боротьби із злочинністю. Акценти пе+
ремістились на способи реагування на злочин.
Одним із таких способів є так зване відновлювальG
не правосуддя, яке розвивається уже протягом 25
років. Як вважають спеціалісти кримінального пра+
ва, процесу, кримінологи, психологи, ініціатори і
захисники відновлювального правосуддя — лише
всередині кримінальної юстиції проблема злочин+
ності не може бути вирішена13. 

На відміну від традиційної системи криміналь+
ного судочинства відновлювальне правосуддя ста+
вить перед собою завдання умиротворення по+
терпілого та правопорушника, досягнення задово+
лення потреб потерпілого та правопорушника, гро+
мадськості та держави. Відновлювальне правосуд+
дя зосереджує свою увагу на правах усіх суб’єктів
та на віднайденні рівноваги між ними, сприяє
відновленню попереднього стану в суспільстві, що
мав місце до вчинення злочину. Концепція сучас+
ної кримінальної юстиції носить легалістичний ха+
рактер і розглядає злочин як дію чи бездіяльність,
що карається державним органом, наділеним від+
повідними повноваженнями14, тобто таке діяння,
яке завдає шкоди державі. За таких обставин має
місце жонглювання поняттями: відносини, які ви+
никли спочатку між правопорушником та по+
терпілим, у результаті кримінального провадження
стають відносинами між правопорушником та дер+
жавою в уособленні державних органів. У таких
випадках розв’язання конфлікту, що є наслідком
правопорушення, належить не тим, хто в ньому
задіяний, а юристам і тим, хто займається юсти+
цією15.

На думку прихильників відновлювального пра+
восуддя, необхідно змінити ракурс розгляду злочи+
ну як правопорушення та процесу реагування на
нього таким чином: 

1) змістити його у бік потерпілого;
2) визнати основним із завдань кримінального

процесу примирення сторін — потерпілого і право+
порушника, що супроводжується відшкодуванням
шкоди, завданої правопорушенням;
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3) залучити до розгляду кримінальної справи не
лише традиційних її учасників, а також посеред+
ників та громадськість.

Отже, сутність відновлювального правосуддя
відрізняється від сутності традиційного карального
правосуддя. Якщо злочином вчинено насильство,
заподіяна образа іншій людині, то в даному випад+
ку шкода заподіяна конкретній особі, а не державі,
і виникає обов’язок винуватого відшкодувати збит+
ки або усунути заподіяну шкоду. Таким чином мі+
няється мета кримінального правосуддя: не пока+
рання, а відновлення — зцілення, примирення і від+
шкодування шкоди. Відновлення не у формально+
юридичній дійсності, де вважається, що покарання
служить засобом відновлення порушеного права, а
відновлення як людська категорія. Основними
дійовими особами нової процедури стають самі
учасники події — правопорушник і жертва. 

Відновлювальне правосуддя має на меті сумісне
вирішення сторонами, які втягнуті в конкретний
злочин, свого ставлення до наслідків злочину і які
висновки зробити на майбутнє. Відновлювальне
правосуддя — це орієнтований на вирішення проб+
леми підхід до злочинності, який передбачає участь
самих сторін і суспільства в цілому в активних сто+
сунках з юридичними органами. Метою такого пра+
восуддя є урівноваження інтересів жертви і су+
спільства з необхідністю соціальної реінтеграції
злочинця. Воно орієнтується на те, щоб сприяти
зціленню жертви і надати можливість усім сторо+
нам, втягнутим у процес правосуддя, брати в ньому
активну участь. Відновлювальне правосуддя не
входить у суперечність з існуючою системою кри+
мінального судочинства. Як на наш погляд, воно
допомагає традиційному правосуддю.

Відновлювальне правосуддя не є ні особливою
юрисдикцією, ні галуззю права, ні «особливим про+
вадженням». Воно не замінює, не скасовує тра+
диційного карального правосуддя, однак є са+
мостійним явищем у правовій практиці та культурі
багатьох держав. Слід погодитись із російським ав+
тором Л. М. Корнозовою у тому, що це напрямок
розвитку кримінального судочинства (виділено
Л. М. Корнозовою), який існує у трьох аспектах,
зокрема таких, як:

1) світоглядна позиція, що поступово трансфор+
мується у теоретичну концепцію;

2) практика, що набуває все більшого поши+
рення;

3) світовий рух.
Ці три аспекти існування відновлювального

правосуддя Л. М. Корнозова об’єднує єдиним по+
няттям «підходу»16.

Відновлювальне правосуддя має два основних
принципи.

Перший відноситься до заподіяної шкоди. По+
перше, реалізація цього принципу стосується жер+

тви і передбачає, що жертва і її потреби мають зна+
ходитися в центрі правосуддя, оскільки шкода за+
подіяна саме їй. По+друге, правопорушник має не+
сти відповідальність з урахуванням заподіяної
шкоди. Правопорушника треба заохочувати до
усвідомлення своєї вини і відповідальності за
відшкодування збитків.

Другий основний принцип відновлювального
правосуддя — принцип участі. Його суть в тому, що
у жертви, правопорушника і суспільства повинні
бути свої ролі в цьому процесі. Держава не повин+
на стояти нагорі, виконуючи правосуддя щодо пра+
вопорушника, який стоїть нижче, примушуючи йо+
го захищатися. Держава має брати участь у право+
судді поряд із жертвою та правопорушником.

Перша спроба систематизувати відновлювальні
підходи до правосуддя була здійснена пенсіль+
ванським професором соціологом Ховардом Зером
у книзі «Змінюючи лінзи: новий погляд на злочин
та правосуддя». Ідеї Х. Зера були розвинені Ніль+
сом Крісті у праці «Межі покарання»17 та Джоном
Брейтуейтом у праці «Злочин, сором та возз’єднан+
ня»18 та ін.

Серйозні дослідження з питань відновлюваль+
ного правосуддя розпочато у Росії, де даній проб+
лемі присвячено розділ у фундаментальній моно+
графії «Судебная власть»19, та окреме моногра+
фічне дослідження «Восстановительное правосу+
дие»20, а також цілу низку інших досліджень21.

Про актуальність даної проблеми свідчать не
тільки наукові дослідження, але й запровадження у
переважній більшості юридичних факультетів
університетів США, Канади та деяких країн Євро+
пи спеціальних курсів «Альтернативні (позасудо+
ві) методи вирішення спорів або медіація».

Вивчення проблеми примирення жертви злочи+
ну і правопорушника розпочато і в Україні у деяких
галузях науки — соціології, психології. Однак у
юридичній науці це явище досліджується вперше.
Ця проблема потребує, безперечно, глибокого ком+
плексного дослідження.

Зважаючи на значні недоліки, що проявляються
у процесі здійснення традиційного кримінального
судочинства, було прийнято низку міжнародних
документів, які в тій чи іншій мірі наголошують на
застосуванні «неофіційних механізмів врегулюван+
ня спорів, включаючи посередництво, арбітраж і
суди звичаєвого права чи місцеву практику» (п. 7
р. А. Додатка до Декларації основних принципів
правосуддя для жертв злочинів і зловживання вла+
дою (29.11.1985)).

На необхідності розширення сфери застосуван+
ня медіації у кримінальних справах було наголоше+
но у ст. 10 Рамкового рішення Ради Європейського
Союзу «Про положення жертв у кримінальному
судочинстві» (15 березня 2001 р.), якою, зокрема,
зобов’язано всі держави Європейського Союзу по+

АКТУАЛЬНА ТЕМА

22 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 



ширювати посередництво у кримінальних справах
та забезпечувати прийняття до розгляду будь+які
угоди між жертвою та правопорушником, дося+
гнуті у процесі посередництва22. Навіть у програмі
«Україна+НАТО» передбачено як внутрішній захід
України необхідність розвитку альтернативних
способів вирішення конфліктів і, зокрема, медіації.

На Десятому Конгресі ООН щодо запобігання
злочинності і поводження з правопорушниками,
який проходив у Відні 10–17 квітня 2000 р., наго+
лошувалось на тому, що неофіційні і напівофіційні
форми вирішення спорів між потерпілим і право+
порушником відображають сучасні тенденції інди+
відуалізму і скорочення функцій держави у цьому
процесі.

Серед документів Ради Європи, котрі так чи
інакше стосуються застосування медіації в кримі+
нальних справах можна виділити, зокрема:

— Європейську конвенцію про здійснення прав
дітей (08.09.1995), яка у ст. 13 «Посередництво та
інші способи вирішення спорів» закликає до спри+
яння здійсненню посередництва чи інших засобів
вирішення спорів;

— Рекомендація № R (85) 11 щодо статусу жер+
тви у межах системи кримінального права пропо+
нує державам+членам Ради Європи вивчити всі
можливі плюси медіації та примирення;

— Рекомендація № R (87) 18 щодо спрощення
структури системи кримінальної юстиції (право+
суддя) пропонує державам+членам Ради Європи
переглянути своє законодавство з метою узакони+
ти способи позасудового врегулювання конфліктів;

— Рекомендація № R (87) 20 щодо реакції гро+
мадськості на підліткову злочинність закликає дер+
жави переглянути законодавство і внести необхідні
зміни щодо розвитку медіації;

— Рекомендація № R (87) 21 щодо зменшення
ступеня віктимізації і надання допомоги постраж+
далим пропонує державам+членам Ради Європи ре+
алізовувати експерименти у сфері медіації, залуча+
ючи до участі в них потерпілих та правопоруш+
ників;

— Рекомендація № R (92) 16 щодо євро+
пейських стандартів застосування громадських
санкцій та заходів, у якій мова йде про ті заходи, які
виступають альтернативою позбавлення волі і
сприяють реінтеграції правопорушника у суспіль+
ство (система медіації саме передбачає подібний
результат);

— Рекомендація № R (92) 17 щодо винесення
вироків підкреслює, що засудження людини по+
винно супроводжуватись сучасними більш гуман+
ними способами, спрямованими на зменшення
кількості тюремних ув’язнень;

— Рекомендація № R (95) 12 щодо структури
управління системою кримінального правосуддя
відзначає той факт, що застосування заходів по за+

побіганню рецидиву, перегляду змістовного напо+
внення терміна «покарання», застосування медіації
і спрощення розгляду справ знімають певні труд+
нощі в роботі системи кримінального правосуддя,
зокрема йдеться про розвантаження та фінансуван+
ням судових органів.

Відновлювальне правосуддя у співвідношенні з
традиційною кримінальною юстицією може діяти: 

— як складова кримінального процесу. За таких
умов медіація здійснюється в межах розгляду спра+
ви на певній стадії кримінального процесу. Така мо+
дель застосовується в багатьох європейських дер+
жавах, зокрема в Австрії, Бельгії, Німеччині. У ме+
жах такого процесу справа надсилається медіатору,
який сприяє досягненню згоди між потерпілим і
правопорушником. Така угода безпосередньо впли+
ває на призначення покарання і допускає зняття
обвинувачення з підсудного;

— як альтернатива кримінальному процесу, що
застосовується в рамках голландського проекту
«dading» і є справжньою альтернативою кримі+
нальному судочинству та передбачає врегулюван+
ня конфлікту через переговори23. Застосування цієї
моделі ґрунтується на виключенні розгляду справи
з меж кримінального процесу, а отже, дає змогу го+
ворити про паралельність застосування відновлю+
вального правосуддя з традиційним судочинством;

— як додатковий захід, що долучається до тра+
диційного розгляду і часто застосовується після
закінчення слухань у справі.

Найбільш прийнятною до застосування в сучас+
них умовах є програма примирення між потер+
пілим та правопорушником (посередництво, медіа+
ція). Згідно з Додатком до Рекомендації R (99) 19
Комітету міністрів, державам+членам Ради Євро+
пи, якою є і Україна, яка присвячена посередниц+
тву у кримінальних справах, посередництво розг+
лядається як процес, у якому потерпілий і правопо+
рушник мають змогу за власною добровільною зго+
дою бути учасниками у вирішенні проблеми, що є
наслідком вчиненого злочину, використовуючи
при цьому нейтральність третьої сторони чи посе+
редника.

Існує декілька моделей (форм) відновлюваль+
ного правосуддя. Воно успішно розвивається на те+
ренах США, Австралії, Нової Зеландії, Європи. Се+
ред Європейських держав воно законодавчо за+
кріплено в Австрії, Бельгії, Великій Британії, Нор+
вегії, Фінляндії, Польщі та Чехії. 

Одна з форм відновлювального правосуддя, яка
розповсюджена в США, в державах Європи, нази+
вається примиренням між жертвою і правопоруш+
ником. Суть її полягає в тому, що спеціально підго+
товлені посередники за сприяння офіційних ор+
ганів (поліції, прокуратури, суду) організовують
зустрічі жертви і правопорушника для обговорен+
ня того, що сталося, і для вироблення угоди. 
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Форми, що застосовуються в Новій Зеландії,
розширюють коло учасників таких зустрічей. Одні
форми застосовуються для роботи з незначними
злочинами, інші — з тяжкими, навіть такими, як
умисне вбивство. Є форми, які працюють з усіма
злочинами. В окремих випадках вони створені як
альтернатива тюремному ув’язненню. Але не хо+
четься, щоб склалася хибна думка, що застосуван+
ня відновлювального правосуддя обов’язково тяг+
не за собою звільнення від кримінальної відпові+
дальності із закриттям кримінальної справи. За
практикою, яка склалася у європейських державах,
програми відновлювального правосуддя не завжди
впливають на правовий статус правопорушника,
але це допомагає йому і жертві знайти відповіді на
питання, що виникли у зв’язку з вчиненням злочи+
ну. Остаточне рішення у справі приймає суд. 

Разом з тим треба чітко розуміти, що проблема+
тика відновлювального правосуддя має ширший
зміст. Воно не тільки зводиться до закриття кри+
мінальної справи, чи звільнення правопорушника
від кримінальної відповідальності, а може розпов+
сюджуватися і на постановлення вироку, і на період
відбуття покарання.

Найбільш розповсюдженими формами віднов+
лювального правосуддя є:

— програми примирення між потерпілим та пра+
вопорушником (відомі також як «медіація» чи «по+
середництво», «примирення жертв і правопоруш+
ників», «конференції жертв і правопорушників»);

— програми, що ґрунтуються на традиціях пів+
нічноамериканських індійців, які побутують у Ка+
наді: рішення у кримінальному конфлікті прийма+
ються внаслідок обговорень і лише при досягненні
консенсусу;

— сімейні конференції, що беруть початок у тра+
диціях корінного населення Нової Зеландії — маорі,
де замість слухань у суді організовується зустріч
правопорушника і жертви злочину. На такій зуст+
річі також присутні члени сімей сторін, родичі, ав+
торитетні у громаді люди24.

Зупинимося на двох моделях відновлювального
правосуддя. 

Перша модель — примирення жертви і правопо+
рушника. Це найбільш розповсюджена модель.
Інакше вона ще називається медіація. Походить від
англійського mediate — служити зв’язком, посеред+
ником; (mediation — посередництво). Медіація
жертви і правопорушника є частиною великого ру+
ху — відновлювального правосуддя. Програма при+
мирення у кримінальному правосудді може відбу+
тися тоді, коли це питання вирішується офіційни+
ми органами. На програму примирення справа мо+
же бути направлена поліцією, прокурором або суд+
дею. Якщо питання вирішене, справа направля+
ється на програму примирення, яка може проводи+
тись недержавною організацією або службою про+

бації. Якщо охарактеризувати коротко, то процеду+
ра примирення в кримінальних справах визна+
чається як безпосередня зустріч сторін конфлікту,
під час якої за допомогою нейтральної третьої сто+
рони (медіатора) потерпілий і правопорушник ма+
ють можливість брати активну участь у вирішенні
проблем, спричинених злочином. 

Медіатор — це нейтральна особа, яка пройшла
спеціальну підготовку і не є представником інте+
ресів ні жертви, ні правопорушника. Спочатку
медіатор зустрічається окремо із жертвою і право+
порушником, вислуховує їх версії про те, що стало+
ся, відповідає на їхні питання і з’ясовує, чи мають
вони бажання продовжити цей процес. Якщо
обидві сторони виявляють таке бажання, посеред+
ник організовує їхню зустріч. Жертва вислуховує
кривдника і може з’ясувати будь+які питання, які
виникли у неї, висловити свої почуття, дати вихід
емоціям та агресії. Потерпілий хоче бути почутим.
Правопорушник вислуховує їх і може дати відпо+
віді на питання жертви, пояснити своє ставлення
до вчиненого. Якщо сторони дійдуть згоди про
примирення, вони складають контракт у письмовій
формі про відшкодування збитків. Контракт надси+
лається органу, який надіслав справу на примирен+
ня. Якщо справа надійшла з суду, цей контракт мо+
же стати частиною вироку. Якщо справа надійшла
із поліції чи від прокурора, то вона може бути за+
крита після успішного виконання контракту.

Проведені за цією програмою дослідження в
різних країнах показали, що коли жертва і правопо+
рушник погодились на зустріч, майже у 90% ви+
падків примирення відбудеться. Дослідження по+
казали, що виконуються від 80% до 90% контрактів.

Коротко про новозеландську модель відновлю+
вального правосуддя. Ця модель з’явилася в Ав+
стралії і Новій Зеландії і називається «сімейна кон+
ференція». У ній беруть участь не тільки правопо+
рушник і жертва, але й члени сім’ї правопорушни+
ка, адвокат у справах молоді (на вимогу непо+
внолітнього), соціальний працівник, інші особи за
бажанням сім’ї правопорушника (друзі, учителі), а
також працівник поліції. У Новій Зеландії поліція
є представником обвинувачення. Соціальний пра+
цівник організовує зустріч і сам бере в ній участь
переважно як ведучий. Учасники цієї конференції
роблять те ж, що і в програмі примирення: обгово+
рюють події, які відбулися, висловлюються про
свої відчуття і отримують відповіді на свої питан+
ня. Після цього правопорушник зі своєю сім’єю ви+
ходять з кімнати, приймають рішення і поверта+
ються з пропозиціями. А потім уся група обгово+
рює запропоноване рішення. При цьому мова йде
не тільки про відшкодування збитків. На конфе+
ренції обговорюється питання, чи слід направляти
правопорушника в тюрму, чи буде застосована реа+
білітаційна програма.
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Особливістю цього є те, що всі присутні повинні
погодитись з такими пропозиціями: і жертва, і пра+
вопорушник, і його родина, і його адвокат, і офіцер
поліції, тобто, рішення має бути одноголосним.

У Новій Зеландії сімейні конференції функціо+
нують настільки успішно, що близько 80% кримі+
нальних справ закриваються після їх проведення.

У Європі вперше така форма відновлювального
правосуддя, як примирення (медіація) з’явилася в
Англії. Однак слід зазначити, що одночасно і неза+
лежно такі ініціативи почали розвиватися і в Скан+
динавських країнах. Крім Норвегії, Фінляндії, Ве+
ликобританії, Австрії, Німеччини, Франції, де ці
програми не тільки успішно діють, а й закріплені
законодавчо, здійснені перші кроки у Данії, Шве+
ції, Нідерландах, Ірландії, Люксембурзі, Іспанії та
Італії. Останнім часом активізувався рух за впрова+
дження програм примирення (медіації) у Східній
Європі. В Польщі і Чехії після проведення експе+
рименту програми примирення (медіації) не тільки
отримали визнання, але й закріплені на законодав+
чому рівні.

Хочеться окремо зупинитися на вирішенні пи+
тання медіації в Польщі. Спочатку були проведені
експериментальні програми медіації ще у 1995 р.,
тобто до її офіційного закріплення у кримінально+
му законодавстві. Сталося це в межах експеримен+
тальної програми з медіації у справах неповноліт+
ніх, яку проводив Польський центр медіації. Після
позитивних результатів цей інститут було впрова+
джено в польське кримінальне законодавство в
1997 р., що набрав чинності 01.09.1998 р. Медіацію
тоді було впроваджено в норми, що стосувалися
попереднього слідства. Однак навіть і після закріп+
лення медіації у законодавстві у практиків не було
сформовано єдиної думки щодо її застосування у
зв’язку з неясністю законодавчих норм, зокрема
щодо того, хто повинен рекомендувати медіацію та
в який термін вона має проводитись. Використан+
ня таких можливостей на етапі судочинства було
обмеженим і зводилось до провадження перед су+
довим розглядом.

Цей інститут було оновлено 01.01.2003 р. З тих
пір медіація набула більш загального характеру.
Її було впроваджено в загальні норми разом з про+
цесуальними основними правилами та передумо+
вами. Законодавець уже завчасно визначив так,
щоб не виникало жодних сумнівів про те, що на ме+
діацію можна направити сторони як на поперед+
ньому слідстві, так і на будь+якому етапі судочин+
ства, у законодавстві немає жодних обмежень на
застосування медіації, якщо є доцільність її прове+
дення. Була введена в дію ст. 23а+1 Кримінально+
процесуального кодексу Польщі (1997 р.), якою пе+
редбачено, що «суд, а під час попереднього слідства
прокурор, з ініціативи або за згодою потерпілого
або обвинуваченого може направити справу до ус+

танови або гідної довіри особи з метою проведення
процедури медіації між потерпілим і обвинуваче+
ним» (п. 1). Тривалість процедури медіації не по+
винна перевищувати 1 місяць і вона не врахо+
вується при обчисленні тривалості попереднього
слідства (п. 2). Щодо медіатора, то ним не може бу+
ти особа, яка є професійним суддею, прокурором,
адвокатом, юрисконсультом або стажером з однієї з
цих професій, або якщо вона працює у суді, проку+
ратурі чи іншій установі, завданням якої є переслі+
дування злочинців (п. 3). Після проведення проце+
дури медіації медіатор подає звіт з її перебігу та ре+
зультатів до органу, який зініціював проведення
медіації (п. 4). За польським законодавством медіа+
ція застосовується як щодо неповнолітніх, так і що+
до дорослих правопорушників.

Результат медіації не є обов’язковим для суду.
Суд має оцінити його з огляду цілей кримінально+
го провадження, відповідності праву і може враху+
вати при ухваленні свого рішення.

На початку грудня 2003 р. відбулася поїздка з
обміну досвідом представників виконавчої та судо+
вої влади України до Польщі. Нашим представни+
кам було повідомлено, що на початку експеримен+
ту було проведено лише 40 медіацій. На момент пе+
ребування української делегації Польський Центр
Медіації мав на рахунку 450 членів і 19 осередків
по всій країні. В питаннях застосування медіації
значну роль відіграють судді. Так, у 2002 р. на ме+
діацію було передано всього 826 справ, із яких су+
дами — 786 справ, 40 справ — прокурорами.

Слід зазначити, що за останні п’ять років було
проявлено декілька міжнародних ініціатив посе+
редництва у кримінальних справах і відновлюваль+
ного правосуддя в цілому.

Ці процеси характеризуються двостороннім або
регіональним співробітництвом між окремими дер+
жавами. Відбувся обмін практичним дослідниць+
ким досвідом між Німеччиною і Австрією. Німеч+
чина підтримала Польщу у розвитку медіації, нав+
чанні медіаторів. Норвегія і Данія запропонували
допомогу Албанії. Скандинавські держави (Нор+
вегія, Швеція, Фінляндія і Данія) беруть участь у
регіональних консультаціях в рамках Сканди+
навського форуму з питань посередництва.

Рух за відновлювальне правосуддя вийшов за
межі національних кордонів і знайшов наднаціо+
нальне закріплення. Існуючі європейські органі+
зації за останній час зосередили увагу на програмах
посередництва між жертвою і правопорушником.
Такою є Європейська координаційна організація
служб пробації. Конференція цієї організації, що
пройшла в 1997 р. у м. Вітенбурзі, була цілковито
присвячена цій темі.

Розвиток різних форм медіації в державах+чле+
нах Ради Європи було визнано Радою Європи, не+
одноразово вивчалось і проводились обговорення
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результатів дослідження медіації в європейському
контексті.

Важливою подією у сфері посередництва між
жертвою і правопорушником стали деякі дії Ради
Європи. Вивчивши та узагальнивши досвід держав
Європи у застосуванні програм медіації, Радою Єв+
ропи була висунута ініціатива видання «Рекомен+
дацій». 15 вересня 1999 р. Комітет міністрів прий+
няв Рекомендацію № R (99) 19 державам+членам
Ради Європи, зацікавленим в організації медіації у
кримінальних справах. Рекомендація закликає дер+
жави+члени Ради Європейського Союзу викорис+
товувати посередництво як конфіденціальні і на
добровільних засадах послуги. В ній зазначені
п’ять основних принципів посередництва у кримі+
нальних справах. Серед цих принципів окремо
виділено, що «посередництво у кримінальних спра+
вах має бути доступним на будь+якій стадії кримі+
нального процесу» і що «програма посередництва
повинна мати достатній ступінь автономії в межах
системи кримінального права».

Також у 1999 р. Європейська комісія Ради Євро+
пейського Союзу виступила із зверненням про про+
ведення додаткових досліджень і експериментів у
сфері посередництва між жертвою і правопоруш+
ником. Як згадувалося вище, Комітет міністрів РЄ
зробив ще один крок у цьому напрямку, прийняв+
ши 15 березня 2001 р. Рамкове рішення «Про місце
жертв злочинів у кримінальному судочинстві», яке
зобов’язує всі держави+члени Ради Європи адапту+
вати свої національні закони під необхідність за+
безпечення жертвам злочинів мінімальний рівень
захисту. Причому згідно зі ст. 17 всі держави+члени
Союзу в обов’язковому порядку повинні до 22 бе+
резня 2006 р. прийняти закони, які забезпечували б
проведення медіації у кримінальних справах.

Виділені основні принципи здійснення медіації,
якими є:

1) добровільна участь у процесі медіації. Згода
на участь повинна бути одержана до початку про+
ведення процедури і має свідчити про правдивість
такого волевиявлення сторін. Але перед тим, як да+
ти згоду, сторони мають глибоко усвідомити проце+
суальну ситуацію, що ґрунтується на матеріалах
справи, і мають право отримати детальне пояснен+
ня, яким чином буде проводитись зустріч і хто буде
проводити. Категорично забороняється примушу+
вати ту чи іншу сторону на погодження на зустріч.
Зрештою, процес може бути припинено за бажан+
ням будь+якої із сторін на будь+якому з етапів;

2) конфіденційність медіації. Цей принцип вис+
тупає розмежувальним критерієм відновлювально+
го правосуддя від традиційної системи криміна+
льної юстиції. В його основу покладено досягнення
продуктивного діалогу та конструктивних резуль+
татів в інтересах сторін. Будь+яка інформація, що
з’ясувалась у процесі медіації, не підлягає розпов+

сюдженню в жодному випадку, крім добровільної
згоди сторін або при існуванні реальної загрози
вчинення нового злочину (п. 30 4. V Додатка);

3) нейтральність посередника (медіатора) є ос+
новною умовою участі потерпілого і правопоруш+
ника у процесі медіації. Медіатор повинен викону+
вати свої обов’язки без упереджень, ґрунтуючись
на знанні фактів справи, на потребах та бажаннях
сторін.

Суть відновлювального правосуддя — перевиз+
начення самого поняття злочину. Відбувається
зміщення акцентів у визначенні потерпілої сторо+
ни, якою визнається не держава, як у каральному
правосудді, а конкретна особа — людина, яка була
ображена, над якою вчинено насильство, або ж со+
ціальна група людей. Тому виникає зовсім інше
трактування відповідальності, як вважає Л. М. Кор+
нозова, і з якою не можна не погодитись. За її дум+
кою, «Злочин заподіює шкоду конкретній особі чи
певній соціальній групі, а тому породжує зобо+
в’язання по загладжуванню її. Звідси змінюється
мета правосуддя: не покарання, а відновлення»25. 

У відновлювальному правосудді виправляється
все, що може бути виправлене і, в першу чергу, —
правопорушник, який у тюрмі, як відомо, най+
частіше стає ще гіршим. У відновлювальному пра+
восудді медіатор враховує почуття жертви, яку
уважно слухають. Активне слухання — одна з голо+
вних властивостей медіатора. Відомий польський
юрист і соціолог Леон Петражицький підкреслю+
вав, що коли справа йде про злочин та покарання,
обов’язково необхідно враховувати не тільки зло+
чин, а й усе те, що пов’язане із почуттями жертви та
правопорушника. Предмет спілкування у віднов+
лювальному правосудді є не правові аспекти ква+
ліфікації злочину, призначення покарання, дотри+
мання процесуальних строків тощо, а те, яку шкоду
заподіяв злочинець, які були почуття жертви. Жер+
тва і злочинець ставляться один до одного як люди,
з допомогою медіації намагаються почути один од+
ного, подумати, яка шкода заподіяна злочином, від+
чути справжнє щире каяття, а іноді, можливо, впер+
ше у житті подумати, що правопорушник повинен
відповідати за скоєне. І прийняти цю відпові+
дальність. Таким чином, застосування процедур
відновлювального правосуддя психологізує кримі+
нальний процес.

Переваги застосування відновлювального пра+
восуддя можна розділити за процесуальним та пси+
хологічним критеріями. Процесуальний критерій
застосування відновлювального правосуддя ле+
жить в основі таких переваг: 

1) активної участі сторін у формуванні рішення,
що має суттєві наслідки для обох. Мова йде про
безпосередню та активну участь у вирішенні пи+
тань про відшкодування завданої шкоди, що дає
можливість сторонам відчути свою вагу в цьому
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процесі, на відміну від традиційної системи кри+
мінального судочинства, яке сприяє формуванню
почуття відчуженості і трансформації учасників
процесу в його об’єктів;

2) економії часу, що полягає у динамічності роз+
гляду справи за допомогою відновлювального пра+
восуддя.Щодо суддів, які розглядають кримінальні
справи, то застосування відновлювального право+
суддя сприяє зменшенню кількості справ, які по+
требують розгляду, а отже, призводить також до
економії робочого часу суддів; 

3) самостійності потерпілого та правопорушни+
ка у формуванні рішення у справі, що ґрунтується
на принципі самовизначення сторін. Учасникам
процесу передаються повноваження у сфері пошу+
ку, формуванні та прийнятті рішення, що має ре+
зультатом позитивний вихід з конфліктної ситу+
ації. Психологічний критерій закладений у таких
перевагах відновлювального правосуддя:

а) зняття емоційної напруги потерпілого та пра+
вопорушника і, як наслідок, відновлення рівноваги
у суспільстві;

б) звільнення суддів від розв’язання проблем,
пов’язаних з емоціями сторін, що дозволяє скон+
центруватись на безпосередньому розгляді справи і
вирішенню правових питань;

в) збереження конфіденційності інформації у
справі, що запобігає її розповсюдженню, не дозво+
ляє перетворити існуючий конфлікт у певний сим+
вол, містифікувати та міфологізувати його, виклю+
чити можливі маніпуляції з боку політиків та ЗМІ.
Нерозголошення інформації у процесі застосуван+
ня процедури медіації надає шанс повернутись
правопорушнику до суспільства і розпочати нове
життя, не будучи таврованим, та уникнути цьку+
вання з боку громадськості. Дотримання цього
принципу сприяє нормальному існуванню су+
спільства;

г) задоволення інтересів учасників процесу.
У першу чергу, це проявляється через зосереджен+
ня уваги на почуттях, переживаннях та страждан+
нях сторін, що надає їм можливість відчути свою
вагу та значимість у цьому процесі. Задоволення
має місце через самостійне прийняття рішення і
відчуття незалежності у його формуванні, чого
учасники позбавлені при застосуванні традиційної
кримінальної юстиції.

Значну вагу для потерпілого має визначення
умов і встановлення порядку відшкодування завда+
ної шкоди, що, зазвичай, залишається поза увагою
кримінального процесу. Зрештою, таке задоволен+
ня інтересів сторін має позитивні наслідки для су+
дових органів, що веде до зменшення кількості апе+
ляційних та касаційних скарг на постановлені ви+
роки судів. 

У результаті застосування відновлювального
правосуддя всі учасники справи тільки виграють.

Це стосується потерпілого і правопорушника, дер+
жави, в особі судових та інших, залучених до спра+
ви органів, і громадськості загалом. Результати, що
досягаються за допомогою цієї процедури, поляга+
ють у відновленні добрих стосунків між людьми, у
попередженні ескалації насилля та жорстокості,
зменшення затрат на правосуддя, підвищення ролі
громадськості у роботі з правопорушниками. 

Проведена 25 листопада 2003 р. у Страсбурзі
Перша Конференція суддів з питань «Врегулювання
спорів на ранніх етапах та роль суддів» надала вели+
кого значення процесу широкомасштабного обміну
думками щодо правових та процедурних основ,
націлених на зміцнення ролі суддів, оскільки пору+
шуються питання про вжиття заходів для швидкого
та простішого вирішення спорів у суді, а також роз+
виток таких засобів вирішення, які здатні врегулю+
вати справу як до, так і під час судового розгляду. 

Серед країн колишнього СРСР лідером є Росія,
де програми примирення діють протягом декількох
років у 10 містах, зокрема, у Москві, Пермі, Тюмені,
Іркутську тощо. Рух за відновлювальне правосуддя
був ініційований у 90+х роках громадською орга+
нізацією — Центром «Судово+правова реформа».
Працівники цього Центру докладають значних зу+
силь для популяризації руху за відновлювальне
правосуддя. Цей рух росте і набирає сили. Сьогодні
його активними учасниками стають юристи, теоре+
тики і практики.

Історія слов’ян свідчить, що примирення як
спосіб вирішення конфліктів між людьми застосо+
вувалось давно. Перші спогади про це відносяться
ще до стародавніх форм судочинства. Праслов’ян+
ська лексика уже в VI ст. н. е. мала всі основні по+
няття, що відносяться до суду і судочинства26.
У цей же час з’явилось поняття «необходимости за+
ключать перемирие». А процедура примирення
розвивається «за участю особливих органів, що
зберігають мир», і які потім навіть відправляли
юрисдикцію. Цими органами були або старі,
«добрі», «кращі» люди — хранителі дідівських зви+
чаїв, або весь народ на його зборах — «вічах»27. От+
же, у древніх слов’ян примирення прийшло на змі+
ну такому архаїчному і неефективному способу ви+
рішення кримінальних конфліктів, як кровна пом+
ста. Виникнення примирення ще в древні часи, ко+
ли неоформлена і слабка держава ще не могла про+
никати і регулювати всі сфери суспільних відно+
син, свідчить про його природне виникнення.

З розвитком суспільних відносин рішення про
примирення різних посередників стають одним із
найбільш розповсюджених джерел звичаєвих
норм28, а пізніше були закріплені в законодавстві
як судові процедури.

Про природне примирення як способу вирішен+
ня кримінальних конфліктів свідчать билини
слов’ян, аналіз яких дає достатнє підґрунтя вважа+
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ти, що побратимство у слов’ян виникло саме як
спосіб вирішення конфліктів.

Незважаючи на широке розповсюдження при+
мирення у звичаях слов’ян, перші стародавні дже+
рела права не мали прямих вказівок на таку форму
вирішення правових конфліктів. Але все ж дослід+
ники руської правди зазначаютьодин із способів
обмеження кровної помсти — «стороны мирят на
тех или других условиях»29. Нарівні з такими вка+
зівками, науковці стверджують про існування в
період дії руської правди медіаторів+суддів. Зокре+
ма, при описанні головництва вказано, що «размер
ее определяется либо сторонами, либо решением
медиаторов+судей»30.

Отже, початковий судовий розгляд проходив у
формі примирення за сприяння різних посеред+
ників. Природно, що наслідком завершення конф+
ліктів шляхом примирення стало адекватне цій
формі процедури — посередництво. З часом під
впливом релігії все більшої ваги став набирати
«суд Божий». Однак і тут, перед безпосередніми
ордаліями, сторонам давалась можливість вирішу+
вати конфлікти природним способом — примирен+
ням. Спосіб вирішення конфліктів шляхом прими+
рення не втратив свого значення і при розвитку за+
конодавства про кримінальне судочинство.

Примирення та відповідні йому процедури збе+
рігалися протягом довгого історичного періоду, не
тільки тоді, коли законодавство ще не було розви+
неним, але і в подальшому.

Якщо у стародавніх слов’ян примирення було
закріплено звичаєм, наприклад, побратимство, то у
XVIII–XIX століттях — оформлено в законі у фор+
мі Совісного суду, який існував за правління Кате+
рини II і Олександра І31.

Особливості судового розгляду кримінальних
справ у Совісному суді полягали в тому, що він
«обязан был примирять тех, кои в своих спорах
прибегали к его разбирательству». В судовому засі+
данні судді пропонували сторонам примиритися і
прикладали до цього максимум зусиль. Якщо сто+
рони конфлікту досягали примирення, то суд їх
згоду скріпляв печаткою. Якщо ж сторони не при+
мирялись, то призначались посередники, які вишу+
кували засоби для їхнього примирення.

Процедура розгляду справ у Совісному суді
свідчить про трансформацію стародавнього звичаю
примирення в судовий орган Російської імперії.

У цей же історичний період у системі судових
органів Російської імперії особливо виділялось
сільське судове відомство, де кримінальні справи і
цивільні спори вирішувались судом виборних, тоб+
то особами, які обиралися із свого поселення для
вирішення спорів. За незгоди з рішенням виборних
сторони мали право вибрати собі посередників із
сільської громади, після цього справа переносилась
за апеляцією до Нижньої розправи.

Особливе значення мали процедури примирен+
ня для селян. Ще в XIX ст. такі процедури регулю+
валися звичаєвим правом. Існування общинного
правосуддя робило опіку общини і родичів природ+
ним і ставило перепони кримінальній репресії дер+
жави. За переписом населення 1882 р. в Росії 82%
населення були селяни, які мешкали, в основному,
в общинах. За законами Російської імперії община
мала право судової влади і абсолютна більшість
кримінальних конфліктів довгий час вирішувалась
в межах общини без участі державного правосуддя.

Законодавством Російської імперії також перед+
бачалась можливість в окремих випадках не поста+
новляти вирок, а закривати кримінальні справи за
примиренням сторін. При цьому таке рішення мог+
ло бути прийняте як судом, так і слідчим.

За радянської влади кримінальним законодав+
ством також передбачалося можливість примирен+
ня потерпілого і правопорушника, але це можливо
було тільки у справах приватного обвинувачення.

У відповідності до нині діючого кримінального
судочинства Російської Федерації, суд, прокурор, а
також слідчий та орган дізнання, за згодою проку+
рора також має право закрити кримінальну справу
щодо особи, яка вперше вчинила злочин невеликої
тяжкості, якщо вона примирилася з потерпілим і
загладила заподіяну шкоду.

На сьогодні в Росії склалася ситуація, яка ха+
рактерна тим, що: 

— чисельність засуджених, які перебувають
умісцях позбавлення волі, одна з найбільших у
світі, місця позбавлення волі і в’язні знаходяться в
скрутному становищі і стають джерелом криміна+
лізації населення і важко виліковних хвороб;

— відсутні серйозні кримінологічні школи і,
відповідно, прошарки юристів, які готові до реалі+
зації некаральних підходів;

— відсутні механізми і процедури, які б давали
можливість громадськості корегувати діяльність
правоохоронних органів у нестандартних ситу+
аціях (кримінальна справа щодо неповнолітнього,
у якого виявлена затримка у психічному розвитку); 

— виникла потреба у скороченні бюджетного
фінансування кримінального правосуддя. 

Саме така ситуація дала можливість розповсю+
дженню в Росії суспільних ініціатив за нову модель
кримінальної юстиції, що виникла на підґрунті тех+
нологічної участі в ній громадськості та орієнтирів
відновлювального правосуддя, і хоча Росія ще не
досягла високого рівня впровадження відновлю+
вального правосуддя, але робота в цьому напрямку
там проводиться значна. 

Так, з 1998 року функціонує громадська органі+
зація — Центр «Судово+правова реформа», на чолі
якої стоять висококваліфіковані спеціалісти Рус+
тем Максудов, Михайло Флямер і Людмила Кор+
нозова. Групи в межах цієї організації існують в Ар+
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замасі, Великому Новгороді, Дзержинську, Іркут+
ську, Тюмені та в інших містах. Центр підтримує
зв’язки з іноземними науковцями і науковими ор+
ганізаціями. За їх запрошенням до Москви приїж+
джав один із засновників відновлювального право+
суддя Ховард Зер, який брав участь у проведенні
семінару на цю тему. Вони ж ініціювали поїздки
для обміну досвідом до Великобританії та інших
держав. Працівники Центру з метою впровадження
відновлювального правосуддя часто виїжджають
на периферію, де читають лекції, проводять між+
регіональні семінари.

Важливою формою пропаганди відновлюваль+
ного правосуддя став журнал «Вісник відновлю+
вального правосуддя», який видається Центром
«Судово+правова реформа».

22 січня 2003 р. в Інституті держави і права РАН
відбулася конференція в межах спільного проекту
Центру «Судово+правова реформа» та університе+
ту «Де Монтфорт» (Великобританія) на тему «Пра+
вове забезпечення практики відновлювального пра+
восуддя. Світові тенденції і перспективи в Росії».

Наведене свідчить, що у Росії надається велике
значення розвитку ідеям відновлювального право+
суддя.

Разом з тим керівники Центру «Судово+правова
реформа», крім теоретичного обговорення цього
питання, пішли шляхом практичного втілення
своєї ідеї.

Програми відновлювального правосуддя успіш+
но реалізуються в Москві, наприклад, співпраця з
Черьомушкінським районним судом. Такі ж про+
грами почали діяти в м. Великому Новгороді та
Ураї. В Дзержинську, Тюмені та Іркутську іде під+
готовка до введення цих програм. Поки що програ+
ми відновлювального правосуддя в Росії застосо+
вуються щодо неповнолітніх, але за планами Цент+
ру ці програми в майбутньому будуть застосовува+
тись і щодо дорослих правопорушників.

А що в Україні?
Програми медіації в Україні не є новиною. Та+

кий проект почав впроваджуватися ще в 1994 р.
спільними зусиллями двох організацій: «Search for
Common Ground» («Пошук спільних підходів»,
США) і Донецьким науково+практичним «Психо+
логічним Центром». За їх ініціативою в Україні ви+
никла мережа громадських організацій, які почали
займатися Альтернативним способом Вирішення
Конфліктів і були об’єднані під загальною назвою
Українська група медіації. Своїм завданням вони
вбачали пропаганду і розповсюдження в Україні
досвіду альтернативних способів вирішення конф+
ліктів, що мали низку переваг перед традиційними
формами їх вирішення і були широко розпов+
сюджені в багатьох країнах світу. 

Досвід застосування альтернативних способів
вирішення конфліктів (особливо медіації) в

Україні показав високу їх ефективність у більшості
типів спорів, особливо коли дуже важливим є збе+
реження взаємовідносин після вирішення спорів,
або коли є необхідність у швидкому прийнятті
рішення, або є необхідність у конфіденційності чи
у максимальному зменшенні психологічної травми,
пов’язаної з процесом вирішення конфлікту, або
просто потрібно дійти до мирової угоди з мінімаль+
ною затратою сил, енергії і часу.

Сьогодні на території України діють вісім
Регіональних Груп Медіації: Донецька, Луганська,
Одеська, Харківська та обласні Групи Медіації:
Київська Група Медіації, Кримська Республі+
канська Група медіації (має своїх представників у
15 районах Криму), Таврійська і Закарпатська. Із
січня 1999 р. ці організації об’єдналися в Асоціацію
Груп Медіації України.

На жаль, ці групи майже не співпрацюють із су+
дами, а що стосується кримінальних справ, то вони
взагалі не мають таких програм медіації.

Крім Асоціації Груп Медіації, в Україні діє Ук+
раїнський Центр Порозуміння, метою діяльності
якого, крім інших питань, є впровадження програм
примирення потерпілих і правопорушників (ме+
діація). Центр також займається просвітницькою
діяльністю, веде пропаганду відновлювального
правосуддя, проводить освітні програми з підготов+
ки посередників у вирішенні конфліктів і спорів.
На базі Українського Центру Порозуміння підго+
товлено 20 медіаторів — ведучих програм прими+
рення, з якими постійно ведеться робота щодо вдо+
сконалення їхніх професійних навичок та набуття
нових знань у галузі медіації.

Український Центр Порозуміння на початку
2003 р. вніс пропозицію про співробітництво з ме+
тою застосування медіації у Деснянському і Дар+
ницькому районних судах м. Києва, і ця ініціатива
були підтримана Верховним Судом України. На
жаль, у Деснянському суді співробітництво було
започатковано лише на рівні окремих суддів.
У Дарницькому суді воно було налагоджено на
рівні всього суду. На початку липня 2003 р. між Ук+
раїнським Центром Порозуміння і Дарницьким
районним судом була підписана угода про спів+
робітництво.

На підставі цієї угоди представник Українсько+
го Центру Порозуміння одержує в канцелярії суду
інформацію про зареєстровані кримінальні справи,
бажано до призначення дати попереднього розгля+
ду. Інформація включає в себе прізвище, ім’я, по
батькові, адреси і телефони правопорушника й по+
терпілого, суть обвинувачення та факт того, чи виз+
нав порушник свою участь у вчиненні злочину.

Після надходження такої інформації із суду во+
на передається медіатору, який забезпечує своєчас+
не проведення зустрічі примирення до початку су+
дового розгляду.
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Коли медіатор визначить, що по даній справі
можливе проведення програми медіації, він спочат+
ку зв’язується по телефону, а потім зустрічається
особисто з правопорушником. Якщо правопоруш+
ник не виявляє бажання взяти участь у медіації, то
медіатор на цьому припиняє свої дії у цій справі.
Якщо правопорушник дав згоду взяти участь у
програмі примирення, то медіатор далі зустрі+
чається з потерпілим. Під час попередньої зустрічі
зі сторонами медіатор пояснює їм мету програми, її
процедуру та юридичні наслідки. Лише після попе+
редньої зустрічі зі сторонами та повною їх згодою
ведучий організовує їх спільну зустріч — процеду+
ру примирення (процедуру медіації).

Крім сторін, у процедурі примирення може брати
участь будь+яка особа, присутність якої буде до+
цільна. Наприклад, особа, яка є авторитетом і яка мо+
же позитивно вплинути на поведінку правопоруш+
ника — батьки, брати чи сестри, друзі, сусіди, учителі,
тренери, представники служби по роботі з молоддю.

Якщо в результаті спільної зустрічі потерпілий
та правопорушник дійшли згоди, то вона оформ+
ляється у вигляді договору примирення, типову
форму якого узгоджено спільно з представниками
суду. Після підписання угоди одна із сторін може
просити суд про долучення цього договору до ма+
теріалів справи. В свою чергу Український Центр
Порозуміння інформує суддю про наслідки ме+
діації зі сторонами, дотримуючись принципу кон+
фіденційності.

У випадку клопотання однієї із сторін про долу+
чення, крім договору примирення, документів, які
підтверджують його виконання, до матеріалів спра+
ви, суддя вирішує заявлене клопотання.

При винесенні рішення у справі суддя може вра+
хувати наслідки медіації та прийняти рішення про
звільнення підсудного від покарання із застосуван+
ням до нього примусових заходів виховного харак+
теру в разі вчинення неповнолітнім злочину неве+
ликої або середньої тяжкості (ст. 105 КК). Крім
цього, суд може звільнити неповнолітнього від по+
карання з випробуванням у випадку його засу+
дження до позбавлення волі (ст. 104 КК).

Суд може звільнити як неповнолітнього підсуд+
ного, так і дорослу особу від кримінальної відпо+
відальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)
або примиренням з потерпілим (ст. 46 КК). У ви+
падку вчинення підсудним злочину невеликої або
середньої тяжкості, суд може врахувати результати
медіації та передати його на поруки колективу
підприємства, установи чи організації. Суд також
може врахувати примирення потерпілого і право+
порушника як обставину, що пом’якшує покарання
під час винесення вироку (п. 1 та ч. 2 ст. 66 КК) або
призначити більш м’яке покарання, ніж передбаче+
но законом за вчинення особливо тяжкого, тяжко+
го або середньої тяжкості злочину (ст. 69 КК).

У справах приватного обвинувачення суддя мо+
же використати результати медіації для закриття
кримінальної справи на підставі п. 1 ст. 27 КПК у
випадку примирення винуватого і потерпілого на
будь+якому етапі провадження, але до того, як суд
піде до нарадчої кімнати для постановлення вироку.

На жаль, ми не можемо навести приклади про+
ведення медіації у конкретній справі, оскільки су+
дами України вона фактично ще не застосовува+
лась через незгоду чи потерпілого, чи правопоруш+
ника, а також через об’єктивні причини. Але ми
маємо можливість навести приклад програми
примирення правопорушника і потерпілого з прак+
тики Черьомушкінського міжмуніципального суду
м. Москви.

Двоє неповнолітніх у під’їзді житлового будин+
ку зняли двері і заховали в гаражі; ще одні двері де+
монтували (витягли куски кольорового металу —
алюмінію). Обидва вчинили правопорушення
вперше, на обліку у відділі по нагляду за неповно+
літніми не знаходилися. Обвинувачення неповно+
літнім було пред’явлено за ч. 2 п. «а», «б» ст. 158 КК
РФ. Черьомушкінський суд через соціального пра+
цівника передав цю справу для проведення програ+
ми примирення в Центр «Судово+правової рефор+
ми». Неповнолітні погодились взяти участь у про+
грамі примирення з потерпілою стороною, визнав+
ши свою вину і бажаючи якимось чином відшкоду+
вати заподіяні збитки. Потерпілою стороною і по+
зивачем у цій справі був визнаний ГУРЕП № 51
району «Нові Черьомушки». За встановленим у
цих організаціях порядком представляти потерпілу
сторону мала юридична служба. Але ведучий про+
грами примирення і соціальний працівник, знаючи
з досвіду, що юридична служба не зацікавлена в
яких+небудь реабілітуючих заходах стосовно непо+
внолітніх і не може емоційно проявити наслідки
правопорушення для матеріально+відповідальної
особи, запропонували саме директору взяти участь
у зустрічі примирення. Директор ГУРЕП спочатку
не проявила бажання розбиратися в ситуації і спіл+
куватися з неповнолітніми, пояснивши свою пози+
цію тим, що це уже шоста справа з крадіжкою две+
рей і вона втомилася від постійного спілкування з
судами та правоохоронними органами.

Однак ведучій програми вдалося представити
ситуацію з іншої точки зору. Важливим було не
тільки пояснення того, що ведучі програми не
представляють правоохоронні чи судові органи,
але і пояснення самої процедури примирення — її
значення для ГУРЕП і особисто для директора, а
також для подальшого виправлення неповнолітніх.
Оскільки головним для директора було відновлен+
ня дверей, а також небажання мати справу із судом
і пред’являти цивільний позов, ведуча змогла дати
відповідь на всі її питання, запропонувавши прове+
сти процедуру примирення як можливість дося+
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гнення і того, й іншого. Оскільки неповнолітні пра+
вопорушники знаходилися в коридорі, ведуча вирі+
шила зразу провести процедуру примирення.

Під час проведення зустрічі директор спочатку
була налаштована проти підлітків і вела себе дещо
агресивно. Описавши наслідки вчиненого для
ГУРЕП і безпосередньо для неї, директор заявила
матеріальні претензії. Батько одного з хлопців
підхопив цю тему, і вони вдвох почали обговорюва+
ти питання відшкодування шкоди. Але ведуча пе+
ревела розмову з цього питання на питання про
причини того, що сталося. Вона сказала, що вважає
дуже важливим обговорення питання, як будуть
встановлені двері і хто там буде брати участь, і що
вони до цього питання вернуться. Але зараз важли+
во зрозуміти, чому неповнолітні зняли двері, нащо
вони їм були потрібні, що вони збиралися з ними
робити. З’ясувалося, що підліткам потрібні були
гроші, які вони думали отримати, продавши части+
ни дверей з алюмінію. Один з підлітків хотів здати
екзамени на права водіння автомобіля, другий —
допомогти сім’ї (похилого віку батько не працює,
отримує тільки пенсію, та ще й вживає спиртні на+
пої, мама померла, старша сестра не працює, тому
що доглядає маленьку дитину).

У ході зустрічі відношення директора до під+
літків стало мінятися, з’явилося співчуття і турбо+
та про їхнє майбутнє. Коли під час попередньої бе+
сіди директор і чути не хотіла про влаштування їх у
себе на роботу, то під час зустрічі примирення вона
сама запропонувала їм роботу двірниками. Після
цієї розмови підлітки разом з батьком одного з них
встановили двері. Тоді відбулася друга зустріч з ди+
ректором і був підписаний договір примирення, де
було зазначено не тільки порядок відшкодування
збитків, але й те, що вся робота виконана. В судо+
вому засіданні за клопотанням адвоката угода про
примирення була приєднана до справи. Соціаль+
ний працівник просив не застосовувати до непов+
нолітніх покарання, пов’язаного з позбавлення во+
лі. Суд постановив обвинувальний вирок із засто+
суванням амністії32.

Аналіз Кримінального кодексу України (ст. ст. 46,
66 та ін.) показує, що у матеріальному праві Ук+
раїни фактично відсутні перешкоди до впрова+
дження відновлювального правосуддя. Однак
кримінально+процесуальне законодавство України
не передбачає такого інституту, що є перепоною
для застосування цієї процедури у кримінальних
справах, оскільки в обґрунтування незастосування
її судді посилаються на відсутність закону. На
жаль, не передбачається такий інститут і в проекті
нового КПК, що важко зрозуміти, якщо врахувати
заяви України про намагання долучитись до євро+
пейських процесів. У законодавстві Польщі, най+
ближчої до України держави, така норма стала ба+
зою для впровадження інституту відновлювально+

го правосуддя у кримінальний процес. Але слід ма+
ти на увазі, що застосування медіації в Польщі спо+
чатку проводилося експериментально.

Для запровадження відновлювального право+
суддя у кримінальне судочинство України необхід+
но відпрацювати механізм застосування процедур
примирення жертви та правопорушника на прак+
тиці та їх законодавче відображення у Криміналь+
но+процесуальному кодексі (за взірець можна ви+
користати норми КПК Польщі і запропонувати
аналогічно врегулювати ці процедури в Україні).

Здійснення процедури примирення можливе
лише за умови добровільної участі сторін. Доб+
ровільна участь передбачає добровільну згоду, яка
в свою чергу означає й інформовану згоду. Отже, до
початку застосування медіації необхідно перекона+
тися, що сторони володіють повною інформацією
про свої права, характер і процедуру процесу, мож+
ливі наслідки своїх рішень. Також повинні вжива+
тись допоміжні заходи для усвідомлення сторона+
ми свого права на правову підтримку, тлумачення
та роз’яснення. Процедура медіації не може засто+
совуватися у випадку неусвідомлення будь+якою
стороною значення цього процесу.

Крім того, ні жертву, ні правопорушника не
можна схиляти до медіації нечесними способами.
Концепція вільної згоди і добровільної участі має
життєво необхідне значення у зв’язку з вимогами
ст. 6 Європейської конвенції про захист прав люди+
ни та основних свобод: стаття передбачає вільний
доступ до судових органів, коли висунуті звинува+
чення про вчинення злочину («справедливе і
відкрите слухання... незалежним і безстороннім су+
дом, встановленим законом»). Медіація правопо+
рушника і потерпілого може бути прийнята тільки
в тому випадку, якщо це право не порушується.

Підґрунтям проведення медіації має виступати
коло обставин, що визнаються обома сторонами.
Участь правопорушника у процесі медіації можли+
ва лише за умови визнання ним своєї вини у
вчиненні правопорушення, що автоматично приз+
водить до втрати сенсу застосування щодо нього
презумпції невинуватості. З іншої позиції, така
участь не повинна трактуватись як показник вини
правопорушника.

Відновлювальне правосуддя покликане не лік+
відувати офіційне правосуддя, а надати йому, за
рахунок використання визначеного способу розв’я+
зання кримінальних ситуацій, відновлювальний
характер.

Для проведення медіації між правопорушником
і потерпілим необхідне залучення третьої сторони,
яка б сприяла досягненню поставлених цілей. Ме+
діатор (посередник) повинен бути наділений від+
повідною компетенцією, і в процесі здійснення ме+
діації зберігати неупередженість та нейтральність.
Безсторонність медіатора є запорукою створення
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належних умов для співпраці потерпілого і право+
порушника, зрештою, відштовхуючись від гарантій
про його безпристрасність, сторони погоджуються
брати участь у процесі. 

Медіатори не виконують функцій ні суддів, ні
арбітрів. Вони не мають права нав’язувати сторо+
нам своє бачення проблеми чи можливий варіант її
розв’язання. Медіатори повинні залучатися з усіх
прошарків суспільства і мають добре розуміти ре+
алії та особливості місцевих культурних та етніч+
них спільнот. Свої функції вони повинні виконува+
ти неупереджено, ґрунтуючись на знанні обставин
справи, потребах та бажаннях сторін. В обов’язки
медіатора входить забезпечення безпеки та ство+
рення необхідних умов для процесу примирення, у
тому числі він повинен слідкувати за дотриманням
з боку сторін взаємоповаги та гідності33.

Медіація є дещо спрощеною за процедурною
формою і, загалом, не такою формальною на від+
міну від кримінального процесу. Самі зустрічі та
розмови між потерпілим і правопорушником зна+
ходяться за межами традиційного кримінального
процесу. Однак медіатор зобов’язаний доповісти
суду чи прокурору про результати медіації, при
цьому він не може розповідати про поведінку сто+
рін, їх переживання та відчуття, давати іншу при+
ватну інформацію, яку було з’ясовано у процесі
медіації. Така інформація може стати доступною
для державних органів лише за умови надання зго+
ди та виявлення бажання з боку сторін. 

Крім того, сторони медіації повинні погодитись,
щоб та чи інша особа була медіатором у їхньому про+
цесі. Вони можуть наполягати на залученні до про+
цесу іншої особи. У ході медіації медіатор повинен
запитувати учасників, чи погоджуються вони з обра+
ним способом її здійснення. Таке формулювання за+
питання і багаторазова його постановка сприяє фор+
муванню в учасників відчуття контролю над ситу+
ацією і, таким чином, досягненню поставленої мети.

Медіація націлена на побудову конструктивно+
го діалогу між сторонами процесу, а не на підписан+
ня реституційної угоди, хоча саме вона, з визначе+
ним механізмом відновлення порушених прав по+
терпілих, є кінцевою метою медіації. Підписаний
між сторонами договір повинен бути складовою ча+
стиною кримінального процесу як документ, що
підлягає вивченню слідчим, прокурором чи судом і
виступає основою для формування і винесення
процесуальних рішень у справі. Деякі форми ме+
діації передбачають можливість закриття кримі+
нальної справи на підставі досягнення згоди і під+
писання реституційного договору між потерпілим і
правопорушником.

Необхідними умовами, що формують підґрунтя
для такої угоди, є:

— щире каяття правопорушника та повне виз+
нання останнім своєї вини; 

— вибачення за вчинене діяння перед по+
терпілим чи його сім’єю;

— добровільна згода потерпілого на примирення
і зобов’язання правопорушника відшкодувати
повністю завдану шкоду.

Спірним є питання про долучення договору
примирення до матеріалів справи та спосіб пере+
вірки суддею самого факту примирення між сторо+
нами. Це питання було поставлене на обговорення
перед експертною групою, яка займалась дослі+
дженням сучасного стану процесу впровадження
процедури медіації в систему правосуддя в Україні.
На думку експертів, клопотати про долучення цьо+
го договору до матеріалів справи повинна одна із
сторін медіації. Щодо з’ясування достовірності
факту примирення — суддя може зробити це, запи+
тавши безпосередньо у сторін. Стосовно юридичної
сили договору примирення, за умови його при+
єднання до матеріалів справи — суддя може зважа+
ти на нього лише як на обставину, яку необхідно пе+
ревірити. Такий договір не є обов’язковим для суду.

Національне кримінальне законодавство
(ст. ст. 45, 46 КК України) передбачає звільнення
правопорушника від кримінальної відповідаль+
ності за умови вчинення ним злочину вперше неве+
ликої тяжкості, якщо останній після вчинення зло+
чину щиро покаявся, активно сприяв розкриттю
злочину і повністю відшкодував завдані ним збит+
ки або усунув заподіяну шкоду (ст. 45); за умови
примирення з потерпілим та відшкодування завда+
них збитків або усунення заподіяної шкоди (ст. 46).
А ч. 1 ст. 47 КК України дає можливість суду звіль+
нити правопорушника від кримінальної відпові+
дальності з передачею його на поруки не тільки за
вчинені вперше злочини невеликої тяжкості, але й
за злочини середньої тяжкості за умови, що особа
щиро покаялася.

Частина перша ст. 66 КК України передбачає,
що щире каяття або активне сприяння розкриттю
злочину, добровільне відшкодування завданого
збитку або усунення заподіяної шкоди є обставина+
ми, що пом’якшують відповідальність. Крім того,
ч. 2 цієї ж статті передбачає, що при призначенні
покарання суд може визнати такими, що пом’якшу+
ють покарання, й інші обставини, не закріплені у
названій статті. Такою обставиною може бути, зок+
рема, примирення потерпілого та обвинуваченого
(підсудного) у справах про злочини тяжчі, ніж не+
великої та середньої тяжкості. Вдале проведення
медіації, якщо вона мала наслідком виникнення на+
званих вище обставин, може бути враховане судом
для пом’якшення покарання. З урахуванням на+
слідків медіації суд може на підставі ч. 1 ст. 75 КК
України прийняти рішення про звільнення від від+
бування покарання з випробуванням.

Укладену реституційну угоду не варто трактува+
ти як різновид угод про визнання вини, що мають
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місце у прецедентній правовій системі, оскільки ос+
танні полягають у переговорах між прокурором та
адвокатом за участі судді і мають на меті пом’якши+
ти покарання, яке буде застосоване до правопоруш+
ника, а не відновити права потерпілого.

Таким чином, на сучасному етапі кримінального
судочинства в Україні можна вести мову про існу+
вання необхідності у запровадженні відновлюваль+
ного правосуддя. Про це свідчать наступні чинники: 

1) медіація має позитивні наслідки для по+
терпілого і правопорушника;

2) медіація могла б стати конкретним ме+
ханізмом реалізації права сторін на примирення; 

3) медіація сприятиме формуванню позитивно+
го іміджу нашої держави серед світової спільноти,
зокрема, мова йде про гуманізацію процесу право+
суддя.

У Рекомендації Ради Європи R (99) 19 закладе+
но принцип сприяння законодавства у здійсненні
медіації у кримінальних справах. Доцільність існу+
вання нормативних актів у сфері медіації базується
на таких позиціях: а) тільки законодавство може
сприяти розширенню сфери застосування медіації,
оскільки наявність обов’язкової норми узаконить
цю процедуру і суддівське небажання у викорис+
танні новітніх методів буде спростоване існуван+
ням імперативної норми; б) легалізація медіації за+
безпечить її передбачуваність і надасть правову

впевненість у її використанні, зокрема, йдеться про
здійснення виплат та компенсації за досягнутою
реституційною угодою; в) медіація як форма при+
мирення між потерпілим і правопорушником по+
винна бути доступна не лише окремій категорії
осіб, які випадково потрапили в зону дії пілотного
проекту, а всім громадянам держави для забезпе+
чення їхнього права на конституційну рівність пе+
ред судом.

Законодавством повинні чітко регулюватись де+
талі угоди, досягнутої у ході медіації, а також поло+
ження щодо справ, які можуть бути вирішені за до+
помогою медіації, темпоральні рамки здійснення
медіації та виконання умов досягнутої реститу+
ційної угоди і закріплення результату медіації ана+
логічно з вироком суду.

З викладеного можна дійти висновку, що від+
новлювальне судочинство, яке з успіхом застосо+
вується в окремих державах як складова криміна+
льного процесу, як механізм відновлення поруше+
них прав потерпілих від злочинів, як один із за+
собів виправлення правопорушників має зайняти
чільне місце у вітчизняній системі права, чим внесе
свою частку до наближення українського судочин+
ства до європейських стандартів демократії. 

Відновлювальне правосуддя: можливості запровадження в Україні
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