
Програми відновного правосуддя впроваджу�
ються у різних країнах світу починаючи з

середини 70�х років минулого сторіччя. Форми ре�
алізації програм та моделі їх функціонування є
різними. Наразі наша країна знаходиться на етапі
формування вітчизняної моделі відновного право�
суддя. Власне тому, доцільним є огляд існуючих
програм в інших країнах. Для ознайомлення були
обрані: Франція, Нідерланди, Норвегія, Нова Зе�
ландія та Канада. Інформація, подана у цій статті,
базується на даних роботи «Міжнародний огляд
програм відновного правосуддя», Д. Маерса та
дослідження моделей відновного правосуддя, про�
веденого Українським Центром Порозуміння
влітку 2004 р. 

Ф р а н ц і я

Починаючи з середини 80�х у Франції за
ініціативою прокурорів починають реалізовува�
тися пілотні проекти, спрямовані на розв’язання
кримінальних конфліктів шляхом медіації.
Юридичним підґрунтям для розвитку даної
практики стали ст. ст. 40, 41 Кримінально�проце�
суального кодексу (статті прийняті в 1993 р.),
згідно з якими прокурор має право «вирішувати,
які кроки застосувати» щодо конкретної справи.
Повноваженнями прокурора також є «до почат�
ку судового провадження по справі, за згодою
сторін, удатися до застосування процедури ме�
діації, якщо, на думку прокурора, це допоможе
забезпечити відшкодування збитків потерпіло�
му; усунути перешкоди, пов’язані з порушенням
закону; реабілітувати індивіда». 

Послуга медіації у Франції доступна як для
неповнолітніх, так і для повнолітніх правопо�

рушників. Законодавством дозволяється пряма і
непряма медіації. Бажаним результатом є дося�
гнення угоди, згідно якої правопорушник визнає
свою вину та матеріально відшкодовує завдані
збитки. Яким би не був результат процедури, про
нього повідомляють прокурора, який і приймає
рішення щодо відкриття чи закриття криміна�
льної справи. 

Послугу примирення надають асоціації суп�
роводу потерпілих та приватні медіатори, які ак�
редитовані місцевим прокурором і мають конт�
ракт з Мін’юстом. Питання спільної взаємодії та
специфіки проведення програм примирення уз�
годжуються між надавачами послуги примирен�
ня та прокурорами на місцевому рівні. Робота
асоціацій та приватних медіаторів оплачується з
центральних фондів (державний, місцевий бюд�
жети). Послуга медіації надається учасникам
безкоштовно. Варто зауважити, що більшість ме�
діаторів (70%) є волонтерами. Навчання ме�
діаторів — не є обов’язковим. Однак, більшість
медіаторів, що працюють в асоціаціях (81%)
пройшли ґрунтовну підготовку, оскільки від
рівня якості надання послуги примирення зале�
жить акредитація асоціації, а отже і її фінансу�
вання. 

Теоретичною підтримкою розвитку медіації у
Франції займається Національний інститут ме�
діації та допомоги потерпілим. Інститут коорди�
нує роботу 160 служб, надає допомогу потерпі�
лим, допомагає розробляти місцеві програми,
співпрацює з місцевими органами управління,
проводить дослідження. Ним також був розроб�
лений етичний кодекс, який регулює різні аспек�
ти медіації. 

Медіація у Франції включає чотири основні
етапи: 

• підготовчий — обмін інформацією між
прокурором і асоціацією, аналіз конфлікту, попе�
редня робота з сторонами;

• медіація — містить два етапи: безпосеред�
ньо процедура примирення та укладання угоди;

• закриття справи та її оцінка — асоціація
або приватний медіатор передають прокурору
офіційний звіт про процедуру медіації та її ре�
зультати.

У 1995 р. було проведено близько 33 600 ме�
діацій. З них 60% провели асоціації, 40% — при�
ватні медіатори. Трохи більше половини — це
злочини проти особи, третина — злочини проти
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власності. Близько 55% переданих справ закін�
чилися укладанням угоди між сторонами, 30% —
медіація була неуспішною, тобто, угоду не було
укладено.

Н і д е р л а н д и

Законодавство Нідерландів передбачає мож�
ливість застосування медіації у випадках скоєн�
ня злочинів неповнолітніми (ст. 77а Криміналь�
ного кодексу, 1994 р.) та повнолітніми (Директи�
ва про опіку потерпілих, 1995 р.). Однак, кон�
кретні механізми провадження програми прими�
рення у законодавстві не визначені.

Нині в Нідерландах діє 4 програми відновно�
го правосуддя. Перша з них — орієнтована на не�
повнолітніх правопорушників і є альтернативою
кримінальному розгляду справи. Зазвичай, спра�
ви передає поліція. За результатами цього виду
медіації може бути прийняте рішення про вико�
нання правопорушником громадських робіт,
участь в освітньому проекті та матеріальну ком�
пенсацію збитків, завданих потерпілому. Програ�
ма для неповнолітніх поширюється на нетяжкі
та середнього рівня тяжкості злочини, участь у
медіації обов’язково узгоджується з прокурором.
У разі укладання угоди, судове провадження
припиняється. Служба медіації слідкує за вико�
нанням угоди.

Три інші програми стосуються повнолітніх
правопорушників. Медіація між сусідами —
функціонує на рівні офісів прокурорів, орієнто�
вана на врегулювання незначних правопорушень
у соціально неблагополучних районах. Медіація
за вимогою, перш за все, орієнтована на потер�
пілих і може застосовуватися на будь�якій стадії
кримінального провадження у справах будь�якої
складності. Якщо правопорушення не дуже
серйозне, успішна медіація з відшкодуванням
збитків призводить до закриття справи. В інших
випадках, результат медіації впливає на рішення
суду. Третій різновид програм — відновна меді�
ація, яка проводиться за проханням однієї із
сторін кримінального конфлікту за умови згоди
іншої сторони. Дана процедура проводиться піс�
ля винесення вироку, орієнтована на потерпілого
та правопорушника і передбачає тільки немате�
ріальну компенсацію. Відновна медіація не
змінює вироку для правопорушника.

За реалізацію та фінансування програм ме�
діації відповідає Мін’юст, МВС та муніципаліте�
ти. Більшість програм медіації мають центральні
офіси, що займаються адмініструванням і осві�
тою, та місцеві представництва, які безпосеред�
ньо надають послуги. Програму відновної меді�

ації реалізовують дві організації підтримки по�
терпілих, які фінансуються Мін’юстом. Усі ме�
діатори мають пройти спеціальну підготовку, за�
звичай в Інституті медіації Нідерландів, після
чого їх можуть наймати місцеві служби. 

За даними 1998 р. було проведено 22 000 ме�
діацій для неповнолітніх. В 2000 р. вдалося про�
вести 5 000 медіацій за вимогою. З 1997 р. до
2000 р. на проведення відновної медіації наді�
йшло 121 заявка і 58 випадків можна вважати
успішними.

Н о р в е г і я

Медіація між потерпілим і правопорушником
у Норвегії почалася з  двох  подій  середини
1970�х рр.: лекції Н. Крісті «Конфлікти як влас�
ність» та звіту уряду щодо неповнолітніх право�
порушників і системи кримінального правосуд�
дя. Наслідком цього стало впровадження першо�
го експериментального проекту з медіації для не�
повнолітніх правопорушників уже в 1981 р. Про�
ект був успішним, подібний досвід поширювався
на усю країну і, наприклад, у 1989 р. 81 з 435 нор�
везьких муніципалітетів підтримували надання
послуг медіації у своєму районі. З 1991 р. послу�
га медіації стає доступною і для повнолітніх пра�
вопорушників. 

Законодавство, що регулює медіацію між по�
терпілим і правопорушником включає Акт про
муніципальні ради медіації, 1991 р., Постанови
1992 р., Циркуляр 1993 р., розділи 71а та 72 Кри�
мінально�процесуального кодексу 1998 р. наді�
ляють прокурора повноваженнями направлять
підходящі судові справи на медіацію та припиня�
ти подальші дії проти правопорушника. Уся ме�
діація в Норвегії знаходиться під юрисдикцією
муніципальних рад медіації, діяльність яких по�
ширюється на цивільні та кримінальні конф�
лікти. 

Медіація в Норвегії — це, перш за все, міра ви�
правлення. Медіація є альтернативною по відно�
шенню до офіційного кримінального пересліду�
вання. Її основна мета — попередити повторне
правопорушення. На медіацію передаються
справи, де чітко визначена фігура потерпілого,
після завершення поліцейського розслідування.
Згідно чинного законодавства передача справ
відбувається у тих випадках, коли влада виріши�
ла припинити судове переслідування, або коли
правопорушення є незначним, вина правопо�
рушника має бути доведена. Медіація відбува�
ється за умови, коли обидва учасники криміна�
льної ситуації погодилася на медіацію і поліція
або влада дали згоду на проведення процедури.

№ 1–2, вересень, 2005 131

Приклади існуючих програм відновного правосуддя в інших країнах



Успішна медіація закінчується медіаційною уго�
дою — це означає закриття кримінальної справи.
У іншому випадку, влада має право поновити су�
дову справу. 

Чинним законодавством передбачено наяв�
ність рад медіації при кожному муніципалітеті.
Діяльність рад базується на однакових принци�
пах. Фінансування та адміністрування програм
медіації здійснюється Міністерством соціальних
справ та Міністерством юстиції, місцеві органи
розподіляють кошти та контролюють діяльність
рад медіації. 

Ради медіації здебільшого мають у своєму
штаті оплачувані посади координатора, декіль�
кох адміністративних працівників та волонтерів�
медіаторів, які отримують невелику погодинну
винагороду за свою працю. Для учасників ме�
діація є безплатною. На сьогодні в Норвегії пра�
цюють близько 700 медіаторів, яких признача�
ють на 4 роки. Медіатори не мають спеціальної
освіти. Однак, обов’язковими умовами для робо�
ти медіатором є вік (старше 18 років), наявність
виборчого права, відсутність судимості і прохо�
дження підготовчого тренінгу. 

Рішення щодо передачі справи на медіацію
приймають органи влади, у разі позитивного рі�
шення, справа передається на термінове поліцей�
ське дорозслідування і тільки після цього — на
медіацію. Сам процес медіації, включаючи конт�
роль над виконанням рішення належить радам
медіації. Законодавством передбачені загальні
параметри проведення медіації, строки прове�
дення процедури можуть варіювати у залежності
від складності справи. У Норвегії передбачено
проведення тільки прямої медіації. Метою
медіації є досягнення та виконання угоди. Угоду
підписують усі учасники процедури, копія дода�
ється до матеріалів справи. 

У період з 1995 р. до 1998 р. на медіацію було
направлено 3 000 кримінальних справ. 65% — це
правопорушення неповнолітніх. Найбільш по�
ширені категорії справ, що передавалися на
медіацію — магазинні крадіжки (26%), крадіжки
(16%), хуліганство (19%). Укладання угоди
відбулося у 93% випадків, у 94% досягнуті угоди
виконувалися. Більшість угод передбачали гро�
шову компенсацію (41%), або компенсацію у
вигляді робіт на користь потерпілого (24%).

Н о в а  З е л а н д і я 

Ініціатива впровадження програм відновного
правосуддя у Новій Зеландії ґрунтується на
спробі передати контроль над правопорушення�
ми неповнолітніх з сфери кримінального право�

суддя до громади. Відновне правосуддя в Новій
Зеландії має форму сімейної конференції, на що
суттєво вплинули традиції корінного населення —
маорі. Застосування відновного правосуддя, зок�
рема, сімейних конференцій, у випадках скоєння
правопорушень неповнолітніми дозволяється
Законом про неповнолітніх та їх сім’ї від 1989 р.
Кримінальний кодекс 1985 р. передбачає обо�
в’язкове відшкодування збитків або іншу ком�
пенсацію потерпілому у випадках скоєння зло�
чинів повнолітніми. 

Проведення конференцій покладається на
Департамент соціального забезпечення, до участі
також запрошуються інші офіційні особи, зокре�
ма, поліція. Згідно новозеландської моделі, на
конференції присутні не тільки потерпілий і пра�
вопорушник, а й члени родини правопорушника.
Під час процедури усі учасники обговорюють си�
туацію, що склалася. Після чого правопорушник
та його родина залишають кімнату для прийнят�
тя рішення стосовно подальших дій правопо�
рушника для відшкодування завданих збитків. 

На конференціях розглядаються тяжкі та се�
реднього ступеня тяжкості злочини, вчинені не�
повнолітніми. Метою конференцій є сприяння
тому, щоб правопорушник прийняв відповідаль�
ність та відшкодував збитки. За результатами сі�
мейних конференцій готуються рекомендації
для ювенальних судів стосовно рішення щодо
неповнолітнього правопорушника. Сімейні кон�
ференції проводяться і у випадках нетяжких зло�
чинів. Так, близько 20–30% правопорушень, вчи�
нених неповнолітніми, відразу направляються
поліцією на сімейні конференції. Мета таких
конференцій — знайти альтернативні міри пока�
рання. Укладання угоди між потерпілим і право�
порушником у випадках нетяжких злочинів оз�
начає закриття кримінальної справи. Щодо рі�
шень, які приймаються на сімейних конферен�
ціях для неповнолітніх, то це, зазвичай, вибачен�
ня, громадські роботи, участь у спеціальних про�
грамах для неповнолітніх правопорушників та
матеріальне відшкодування (відшкодування від�
бувається дуже рідко через обмежені матеріальні
ресурси неповнолітніх правопорушників). 

Застосування програм відновного правосуддя
для повнолітніх в Новій Зеландії є частковим че�
рез існування ряду інших програм на стадії
кримінального провадження до винесення виро�
ку. Конференції мають місце у випадку скоєння
тяжких злочинів повнолітніми правопорушни�
ками, зазвичай, якщо суд передає справу на ме�
діацію для досягнення угоди чи підготовки реко�
мендації. Замість родини на таких конференціях
присутні члени місцевої громади. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
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Треба зазначити, що новозеландським законо�
давством передбачені конференції, метою яких є
захист та підтримка неповнолітніх, що постраж�
дали від злочинів. 

Реалізація програм відновного правосуддя
для неповнолітніх покладена на Департамент у
справах дітей, сім’ї і молоді. Щороку у Новій Зе�
ландії проводиться приблизно 5 000 сімейних
конференцій для неповнолітніх. 

К а н а д а

Перша програма примирення відбулася в Ка�
нада в м. Кітченері, штат Онтарії у 1974 р. Вже до
1997 р. в країні реалізовувалися понад 100 про�
ектів з відновного правосуддя. Функціонування
програм відновного правосуддя в Канаді регу�
люється низкою нормативно�правових докумен�
тів (Кримінальний кодекс, Постанова про непов�
нолітніх правопорушників). Законодавство
країни декларує індивідуальний підхід по відно�
шенню до кожної справи, що розглядається.
Особлива увага приділяється правопорушенням,
які вчинені представниками корінного населен�
ня. Відновне правосуддя в Канаді застосовується
на різних стадіях процесу правосуддя. Суд прий�
має до уваги рішення, прийняте на медіації, од�
нак він може зобов’язати правопорушника ком�
пенсувати більшу суму, ніж було домовлено на
процедурі примирення. 

В Канаді діють різні форми відновного право�
суддя, які різняться між собою критеріями відбо�

ру справ, процедурою слухання справи, дося�
гнення рішень і введенням санкцій. Вони від�
різняються задачами, повноваженнями і стосун�
ками з формальним правосуддям, роллю учас�
ників програми. Найбільш поширеними є фору�
ми громадського правосуддя або кола правосуд�
дя. Здебільшого, такі програми передбачають
участь неповнолітніх, рідше повнолітніх, право�
порушників і потерпілих, де вони мають змогу
обговорити кримінальну ситуацію та прийняти
задовільне рішення. До участі також запрошу�
ються родичі сторін та офіцер поліції. Ведучими
програми є підготовлені медіатори. Рішення, які
приймаються на подібних конференціях — це
публічне вибачення або виконання встановле�
них зобов’язань на користь громади чи по�
терпілого. Діяльність конференцій передбачає
співпрацю з громадської виправною програмою
та поліцією.

Іще однією формою відновного правосуддя в
Канаді є медіація між потерпілим і правопоруш�
ником. Медіація може застосовуватися і на досу�
довому етапі, і за рішенням суду. Зазвичай, за
наслідками такої процедури, правопорушники
приносять вибачення потерпілій стороні та від�
шкодовують завдані збитки. Програма також мо�
же передбачати інші види діяльності, орієнтовані
на правопорушника: навчання, тренінги, ліку�
вання тощо.

Приклади існуючих програм відновного правосуддя в інших країнах




