
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОЦЕДУР ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ, ПРОВЕДЕНОГО ЗА 
ДОРУЧЕННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Консорціум з відновного пра-
восуддя (КВП) та благодій-
на організація «Підтримка 
потерпілим» виклали аргу-

менти на користь відновного пра-
восуддя міністру юстиції Кріспіну 
Бланту. КВП і «Підтримка потерпі-
лим» особливо відзначили розширен-
ня можливостей та прав потерпілих, 
які надають процедури відновного 
правосуддя, ставлячи їх у центр різ-
номанітних підходів до боротьби зі 
злочинністю. Завдяки процедурам 
відновного правосуддя потерпілі від 
злочинів отримують нагоду розпо-
вісти правопорушнику про шкоду та 
збитки, яких вони зазнали в результаті 
скоєного проти них злочину, отрима-
ти відповіді на свої питання, а також, з 
великою імовірністю, отримати виба-
чення з боку своїх кривдників. 

Виходячи з 27-відсоткового 
зменшення рівня повторних право-
порушень у результаті проведення 
заходів із відновного правосуддя, яке 
виявило дослідження, проведене за 
дорученням Міністерства юстиції, а 
також з порівняльного аналізу витрат 
і результатів, відновне правосуддя, 
за умови нарощування масштабів 
його застосування, може, ймовірно, 
привести до економії обігових коштів 
для британських судів і системи 
кримінального правосуддя в розмірі 
£185 млн. Виходячи з останньої 
статистики злочинності, Консорціум з 
відновного правосуддя та «Підтримка 
потерпілим» продемонстрували, 
що, якщо з 75000 жертв повнолітніх 

злочинців на участь у нарадах з 
відновного правосуддя погодилися 
хоча б 40 відсотків, то скорочення 
рівня повторних правопорушень 
привело б до економії обігових коштів 
у системі кримінального правосуддя 
в розмірі £185 млн. протягом двох 
років.

Крім того, їхнє дослідження 
демонструє ,  що  застосування 
індивідуальних нарад (зустрічей віч-
на-віч — прим. ред.) ще до винесення 
судового рішення правопорушникам, 
які визнали себе винними в скоєнні 
крадіжок зі зламом, пограбувань і 
злочинів із використанням насильства, 
може, ймовірно, зменшити кількість 
повторних правопорушень на 27%. Це 
означає зменшення кількості злочинів 
на 27%, тобто зменшення кількості 
потерпілих на 27%.

Відновне правосуддя ефективно 
впроваджувалося  в  Північній 
Ірландії, де три чверті потерпілих 
від молодіжних правопорушень 
обирають участь у безпосередніх 
зустрічах зі своїми кривдниками. 
Рівень задоволеності потерпілих 
від таких зустрічей сягає 90% — це 
набагато вище, ніж за відсутності 
процедур відновного правосуддя. 
«Підтримка потерпілим» і Консорціум 
з відновного правосуддя вважають, 
що в Англії та Уельсі процедури 
відновного правосуддя також мають 
бути доступними всім потерпілим 
від злочинів, хто бажає взяти в них 
участь.
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Вказана вище економія є результатом  
виняткового зменшення частки повторно 
засуджених;
Усі дані базуються на дуже попередній вихід- 
ній моделі (тобто представляють мінімаль-
ний рівень потенційної економічної вигоди 
— прим. ред.);
Вони не враховують економію за рахунок  
збільшення масштабів застосування віднов-
ного правосуддя;
Усі дані базуються на заниженому рівні участі  
(40% учасників від загальної кількості осіб, 
яким запропонували взяти участь у заходах 
із відновного правосуддя).

ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ В ДОСЛІДЖЕННІ 
ПРОЦЕДУР ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ, 

ПРОВЕДЕНОМУ ЗА ДОРУЧЕННЯМ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ВЕЛИКОЇ 

БРИТАНІЇ?
a) Університет Шефілда за дорученням 

уряду провів оцінювання процедур відновного 
правосуддя, результати якого були опубліковані в 
чотирьох звітах протягом 2004-2008 рр. Джоанна 
Шапланд та її дослідницька група оцінювали 
роботу трьох проектів з відновного правосуддя. 
Два з них (Connect та Remedi) мали дуже позитивні 
результати, але маленька вибірка не давала змоги 
отримати статистично вірогідні результати.

b) Третій проект під назвою «Консорціум 
з дослідження правосуддя» (Justice Research 
Consortium, надалі — «КДП»), який очолювали 
професор Лоуренс Шерман і доктор Хізер 
Странґ, проводив індивідуальні зустрічі/наради 
з відновного правосуддя в 374 справах у Лондоні, 
Нортумбрії та Долині Темзи, головним чином з 
повнолітніми правопорушниками1. Оскільки у 
всіх проведених нарадах використовувалася одна 
й та сама модель відновного правосуддя, всі 374 
контрольні справи разом складають достатньо 
велику вибірку для отримання статистично 
вірогідних результатів. При цьому застосовувався 
1  Їхні справи не були пов’язані з випадками насильства в сім’ї або 
злочинами на сексуальному ґрунті.

метод ретельно спланованого рандомізованого 
(вивчення випадкової вибірки) контрольованого 
дослідження. Проведені наради з відновного 
правосуддя, на яких розглядались випадки 
досить широкого спектру різних правопорушень, 
продемонстрували 27-відсоткове зниження 
частоти повторних правопорушень після їх 
проведення.

c) Докладні версії результатів дослідження 
Університету Шефілда вийшли в чотирьох звітах, 
опублікованих Міністерством внутрішніх справ і 
Міністерством юстиції Великої Британії2. Нижче 
наведені результати з кожного звіту окремо:

Перший звіт: основні висновки стосовно 
впровадження відновних проектів

З самого початку проекти відновного  
правосуддя повинні  мати під  собою 
серйозне підґрунтя, щоб змотивувати органи 
кримінальної юстиції, передаючи відповідну 
інформацію, співпрацювати з ними.
Реалізація проектів стикалася з меншими  
труднощами, коли вони впроваджувалися 
на базі органів кримінальної юстиції 

2  Результати дослідження Університету Шефілда/Міністерства 
внутрішніх справ/Міністерства юстиції публікувалися в чотири 
етапи. Вони подані в чотирьох наступних звітах:
Шапланд Дж. та ін. (2004). Реалізація проектів з відновного пра-
восуддя (Програма зменшення злочинності). Звіт про результати 
першого року досліджень (Shapland, J. et al (2004). Implementing 
restorative justice schemes (Crime Reduction Programme). A report 
on the first year (Home Office Online Report), електронна версія — 
тут: www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs04/rdsolr3204.pdf 
Шапланд Дж. та ін. (2006). Відновне правосуддя на практиці 
— результати другого етапу оцінки реалізації трьох проектів 
(Shapland, J. et al (2006). Restorative justice in practice — findings 
from the second phase of the evaluation of three schemes, за адресою: 
www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/r274.pdf, а також повна елек-
тронна версія звіту — тут: http://ccr.group.shef.ac.uk/papers/pdfs/
Restorative_Justice_Report.pdf 
Шапланд Дж. та ін. (2007). Відновне правосуддя з точки зору потер-
пілих. Третій звіт про результати оцінки реалізації трьох проектів 
(Shapland, J. et al (2007). Restorative Justice: the views of victims. The 
third report from the evaluation of three schemes. Ministry of Justice 
Research Series 3/07. London: Ministry of Justice), електронна версія 
— тут: www.justice.gov.uk/papers/pdfs/Restorative_Justice_Report.
pdf 
Шапланд Дж. та ін. (2008). Відновне правосуддя — чи впливає 
воно на кількість повторно засуджених? Четвертий звіт про резуль-
тати оцінки реалізації трьох проектів (Shapland, J. et al (2008). 
Restorative Justice: Does Restorative Justice affect reconviction. The 
fourth report from the evaluation of three schemes. Ministry of Justice 
Research Series 10/08. London: Ministry of Justice), електронна вер-
сія — тут: www.justice.gov.uk/publications/restorative-justice.htm 
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Економія витрат від зменшення частки повторно засуджених завдяки участі потерпілих від 
тяжких злочинів у процедурах відновного правосуддя

Кількість 
правопорушників

Кількість 
заходів з 

відновного 
право-

суддя (40% 
учасників)

Чиста економія 
обігових коштів 

для системи 
кримінального 
правосуддя за 

два роки

з них на 
поліцію

з них на 
пенітенціарні 

заклади

з них на 
юридичну 
допомогу

Чиста економія 
обігових коштів 
для Державної 
служби охоро-

ни здоров’я

Економія 
необігових 

активів

£75000 £29000 £185 млн £65 млн £56 млн £14 млн £55 млн £741 млн
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з усталеними кадрами, фінансовими, 
інформаційно-технічними та іншими 
централізованими службами.
Уряд має докласти всіх зусиль для поліпшення  
рівня поінформованості громадськості сто-
совно результатів цього дослідження, щоб 
підвищити громадську довіру до органів, що 
виносять вироки, та органів кримінальної 
юстиції до відновного правосуддя.

Другий звіт: основні висновки стосовно 
участі потерпілих у процедурах відновного 
правосуддя

Рівень участі потерпілих був надзвичайно  
високий, а саме майже 77% потерпілих від 
злочинів, учинених повнолітніми правопо-
рушниками, погодилися взяти участь у про-
цедурах відновного правосуддя, так само, як 
і майже 89% потерпілих від злочинів, учи-
нених неповнолітніми правопорушниками, 
також погодилися на участь у цих зустрічах. 
Частка правопорушників, які брали в них 
участь, була також значною. Усі проекти 
присвятили достатньо часу та ресурсів для 
ретельної підготовки до зустрічей як потер-
пілих, так і правопорушників.
Процедури відновного правосуддя можуть  
проводити посередники-фасилітатори з будь-
яким досвідом роботи в системі кримінально-
го правосуддя або посередники-добровольці, 
які отримали належну підготовку та працю-
ють під відповідним спостереженням.
Хоча потерпілі більш схильні обирати посе- 
редні, непрямі процедури медіації, коли є 
така можливість, рівень їхньої участі не стає 
меншим, коли пропонуються лише індивіду-
альні зустрічі.

Третій звіт: основні висновки сто-
совно впливу відновного правосуддя на 
потерпілих

85% потерпілих, які брали участь у проек- 
ті «Консорціум з дослідження правосуддя» 
(«КДП»), були дуже /цілком задоволені своєю 
участю в процедурах відновного правосуддя 
(80% правопорушників, що брали участь у 
цих процедурах, які проводив проект, також 
висловили своє задоволення)3.

3  В окремому дослідженні з тією ж самою вибіркою др. Керолайн 
Анджел довела, що процедури відновного правосуддя мають ста-
тистично значущий позитивний вплив на потерпілих при обсте-
женні їх на симптоми посттравматичного стресу (Angel, C. (2005). 
Victims Meet Their Offenders: Testing the Impact of Restorative Justice 
Conferences on Victims’ Post-Traumatic Stress Symptoms («Зустрічі 
жертв зі своїми кривдниками: перевірка впливу процедур від-
новного правосуддя на симптоми посттравматичного стресу у 
потерпілих»). Докторська дисертація, Університет Пенсільванії.

98% процедур із відновного правосуддя, які  
проводив проект «КДП», завершилися досяг-
ненням домовленостей між учасниками, в 
яких обумовлювалися шляхи відшкодування 
або компенсації завданої шкоди, вирішення 
їх особистих проблем, а також шляхів від-
вернення правопорушників від злочинного 
способу життя.
Усього лише 6 правопорушників (зі 152 опита- 
них) і 6 потерпілих (з 216 опитаних) виявили 
незадоволення від індивідуальних зустрічей, 
в яких вони брали участь — незадоволеність 
у цих випадках стосувалася суперечок стосов-
но фактів та подробиць скоєного правопору-
шення або труднощів у спілкуванні.
Хоча потерпілі були більш схильні обирати  
посередні, непрямі процедури медіації, коли 
була така можливість (за результатами друго-
го звіту), виявилося, що індивідуальні зустрі-
чі звичайно завершувалися більшою задово-
леністю потерпілих, аніж непрямі процедури 
медіації, коли безпосередній контакт потер-
пілого з правопорушником був відсутній4.

Четвертий звіт: основні висновки стосов-
но впливу відновного правосуддя на повторні 
правопорушення

a) «Консорціум з дослідження правосуддя» 
провів процедури відновного правосуддя в 374 
справах у трьох різних місцях із залученням 
методу рандомізованих контрольованих дослі-
джень. Оскільки у всіх місцях, де проводилося 
дослідження, використовувалася одна й та сама 
ретельно спланована модель проведення зустрі-
чі з відновного правосуддя, всі 374 справи разом 
можна розцінювати як одну велику вибірку, що 
дала статистично вірогідні результати впливу 
відновного правосуддя на повторні правопору-
шення. Професор Шапланд виявила, що відновне 
правосуддя ні в якому разі не зупиняє правопо-
рушників від скоєння протиправних дій (як це 
традиційно намагалися перевіряти в численних 
попередніх дослідженнях), але приводить до 
зменшення їх кількості. Кожне з місць реалізації 
проекту продемонструвало позитивний вплив з 
точки зору частоти повторних правопорушень, а 
всі проведені процедури відновного правосуддя 
разом виявили статистично значуще знижен-
ня частки повторно засуджених. Дослідження 
продемонстрували, що на 27% менше злочинів 
4  Посередня процедура відновного правосуддя відбувається за 
участі посередника-фасилітатора, який виступає в ролі сполуч-
ної ланки між потерпілим і правопорушником у їхньому спіл-
куванні (і при цьому сторони конфлікту напряму між собою не 
взаємодіють — прим. ред.).
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вчинили правопорушники, які брали участь 
у зустрічах з відновного правосуддя, порів-
няно з тими правопорушниками, які цього 
не робили.

b) Професор Шапланд не знайшла жодно-
го свідчення про те, що впровадження віднов-
ного правосуддя може спричинити зростання 
кількості правопорушень, як не знайшла жодної 
різниці в кількості повторно засуджених і видах 
скоєних ними правопорушень. Таким чином, не 
існує жодних доказів, що відновне правосуддя 
краще застосовувати до якоїсь певної категорії 
правопорушників. Проте точка зору повнолітніх 
правопорушників стосовно процедур відновно-
го правосуддя, в яких вони брали участь, все ж 
таки стосується рівня повторних правопорушень 
після проведення цих процедур. Зокрема, ступінь 
зменшення повторних правопорушень залежить 
від усвідомлення ними таких чинників:

наскільки виразно вони зрозуміли заподі- 
яну ними шкоду (за результатами зустрічі з 
потерпілим);
наскільки сильним було їхнє бажання зустрі- 
тися з потерпілим з самого початку;
наскільки активно вони брали участь у  
зустрічі;
наскільки корисною для них виявилася  
зустріч5.

Четвертий звіт: чи дійсно вигідно вкла-
дати кошти у відновне правосуддя?

a) Професор Шапланд наводить виразні свід-
чення того, що громадські зустрічі з відновного 
правосуддя дають реальну віддачу. Дослідники 
використовували стандартні показники, реко-
мендовані Міністерством внутрішніх справ сто-
совно витрат, які спричиняють правопорушення 
(вартість окремих правопорушень для потерпілих 
плюс їхня вартість для системи кримінального 
правосуддя)6. Таким чином, загальні витрати у 
зв’язку з повторними правопорушеннями — це 
поєднання частоти цих правопорушень та їхньої 
жорстокості (більш тяжкі злочини коштують 
більше як їх жертвам, так і системі криміналь-
ного правосуддя).
5  Ці результати свідчать, що замість спроб обирати правопоруш-
ників за видом правопорушення, успіх процедурам відновно-
го правосуддя може принести вміння фасилітатора належним 
чином підготувати правопорушників до процедури відновного 
правосуддя та забезпечити їхню участь у ній.

6  Не існує якогось стандартного методу вимірювання у фінансо-
вому перерахунку впливу злочину на потерпілих окрім мате-
ріальних збитків, тому в цьому дослідженні не визначалася у 
кількісному та ціновому вираженні будь-яка економія ані для 
Державної служби охорони здоров’я (покращення психологічно-
го та психічного самопочуття, зменшення симптомів посттрав-
матичного стресу тощо), ані для роботодавців (здатність знову 
стати до роботи тощо).

b) Економію витрат, яку дає відновне право-
суддя завдяки зменшенню частоти повторного 
вчинення правопорушень, можна порівняти з 
витратами на їх проведення. У цьому дослідженні 
всі групи, які брали участь у процедурах віднов-
ного правосуддя проекту «КДП», продемонстру-
вали значно нижчі витрати у зв’язку з кількістю 
повторно засуджених порівняно з контрольними 
групами в тих самих місцях, а саме в Лондоні, 
Нортумбрії та Долині Темзи.

c) У таблиці нижче наведено витрати на про-
ведення заходів з відновного правосуддя в кож-
ному з трьох місць реалізації проекту «КДП». 
Найвищу економію витрат продемонстрував 
Лондон, тому що там процедури відновного пра-
восуддя стосувались учинення серйозних зло-
чинів — крадіжок зі зламом і пограбувань. Тут 
зниження частки повторно засуджених завдяки 
цим зустрічам заощадило кримінальній системі 
правосуддя в 14 разів більше, ніж було витрачено 
на їх проведення; у Долині Темзи співвідношення 
витрат і результатів було 1:2 (процедура відновно-
го правосуддя заощадила системі кримінально-
го правосуддя вдвічі більше, ніж було витрачено 
на її проведення). У сумі економія витрат завдя-
ки всім проведеним процедурам у трьох місцях 
реалізації проекту в середньому склала 1:8, тобто 
завдяки зменшенню частоти вчинення пра-
вопорушень процедури відновного правосуд-
дя заощадили системі кримінального право-
суддя у 8 разів більше, ніж було витрачено на 
їх проведення7.
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Лондон 598848 8261028 1:14
Нортумбрія 275411 320125 1:1,2
Долина Темзи 222463 461455 1:2
Усього 1:8

d) Отримані дані з дослідження шефілдської 
групи науковців, які на замовлення Міністерства 
юстиції вивчали ефективність методів відновно-
го правосуддя в Англії та Уельсі, підкріплюють 
результати міжнародних досліджень стосовно 
процедур відновного правосуддя. Дані, отримані 
в рандомізованих контрольованих дослідженнях 
в Австралії та Сполучених Штатах, віддзеркалю-
ють результати цього британського дослідження 
7  Таблицю люб’язно надала проф. Дж. Шапланд.
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— там спостерігався майже такий самий високий 
рівень задоволеності потерпілих і зниження час-
тоти повторних правопорушень. Результати цих 
міжнародних досліджень підсумовано в нещо-
давній доповіді Інституту Адама Сміта8.

e) Отримані дані мають розглядатися на фоні 
більш широкого дослідження, спонсорованого 
урядом, яке виявило низький рівень довіри гро-
мадськості до органів кримінальної юстиції та 
задоволеності їх роботою. Зокрема, дані впли-
вового незалежного огляду стану злочинності у 
Великій Британії «Дослідження правопорушень 
у Британії» («British Crime Survey») свідчать, що 
лише 36 відсотків громадян вважають, що систе-

8  Шерман Л., Стренг Х. (2007). Відновне правосуддя: докази 
(Sherman L., & Strang H. (2007). Restorative justice: the evidence. 
London: The Smith Institute).

ма кримінального правосуддя задовольняє потре-
би потерпілих від злочинів9.

f) Це урядове дослідження продемонструвало, 
що рівень задоволеності потерпілих від процедур 
відновного правосуддя досягає 85%. Відновне 
правосуддя також значною мірою зменшує частоту 
повторних правопорушень і дає реальну віддачу, 
заощаджуючи платнику податків £8 за кожний 
стягнутий з нього фунт стерлінгів, що його було 
витрачено на процедури відновного правосуддя. 
Таким чином, ми бачимо, що аргументи на 
користь законодавчого закріплення відновного 
правосуддя та вкладення в нього коштів під-
кріплені потужною доказовою базою.

Консорціум з відновного правосуддя
лютий 2010 р.

9  Дивіться підрозділ «Громадське сприйняття» («Public 
perceptions») огляду стану злочинності у Великій Британії про-
тягом 2007–2008 рр. (2007–2008 British Crime Survey), за адре-
сою: http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs08/hosb0708chap5.
pdf, стор. 119.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
В УКРАЇНІ
У рамках проекту «Формування альтернатив 
ув’язненню через розвиток відновного право-
суддя в Україні» (липень 2010 — червень 2011) 
розпочато проведення дослідження «Відновне 
правосуддя в Україні: підсумки та перспекти-
ви». Метою дослідження є огляд практики 
впровадження відновного правосуддя в Україні 
в період із 2004 по 2010 роки та оцінка можли-
вих перспектив на наступні кілька років. 

Збір даних для дослідження проводити-
меться у період з вересня 2010 по січень 2011 рр. 
відповідно до визначених завдань:

1. Описати практику відновного право-
суддя в Україні.

2. Дослідити вплив, який мали програ-
ми відновного правосуддя на учасників та 
громаду.

3. Встановити відповідність вітчизняної 

практики міжнародним стандартам до прове-
дення програм відновного правосуддя.

4. Визначити перспективи та перешкоди 
подальшого розвитку програм відновного пра-
восуддя в Україні.

Оскільки практична діяльність з впрова-
дження відновного правосуддя була орієнто-
вана на визначені громади і відбувалася пере-
важно на регіональному рівні, відповідно й 
значна частина дослідження проводитиметься 
у регіонах.

Проміжні результати дослідження будуть 
публікуватися у нашому бюлетені «Відновне 
правосуддя в Україні», а також в інших медіа, 
розміщуватимуться на Інтернет-сторінках. 
Повне дослідження буде видано окремою збір-
кою, поширюватиметься серед фахівців і через 
медіа у другому кварталі 2011 року.
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