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Необхідність запроваджен-
ня та розвитку відновного 
правосуддя закріплена на 
найвищому міжнародно-

правовому рівні — актами ООН.
Перший аналіз нормативних актів 

ООН був зроблений Д. Ван Нессом без 
характеристики норм окремих доку-
ментів, що опосередковано або без-
посередньо містять вимоги до впро-
вадження, використання та розвитку 
відновного правосуддя. Він вважає, 
що інститут відновного правосуддя 
відображений у міжнародних доку-
ментах та зводиться до наступного: 
1) держави повинні знаходити співвід-
ношення між інтересами потерпілих, 
правопорушників та громадськості; 2) 
потерпілі та правопорушники повин-
ні мати доступ до офіційних і нео-
фіційних механізмів урегулювання 
спорів; 3) попередження злочиннос-
ті потребує всебічних дій держави та 
суспільства; 4) роль держави в реакції 
на конкретні злочини повинна поля-
гати в забезпеченні потерпілих та 
правопорушників неупередженими 
офіційними юридичними механізма-
ми; 5) суспільство повинно сприяти 
реінтеграції потерпілих та правопо-
рушників [1, c.56].

Як зазначають В. Т. Маляренко 
та І. А. Войтюк, конгресами ООН 
були прийняті документи, які про-
голошують: 1) рекомендацію членам 
ООН розширити застосування аль-
тернативних ув’язненню санкцій і 
проводити інтенсивний пошук нових 
надійних різновидів таких альтерна-
тив (1980 р.); 2) необхідність змен-
шення кількості ув’язнених та про 
альтернативні заходи і соціальну 
інтеграцію злочинів (1985 р.); 3) реко-
мендувати державам — членам ООН 
продовжити дослідження місця, ролі, 
практики застосування специфічних 

нев’язничних санкцій з позицій 
реформування кримінальної політи-
ки, існуючих соціально-політичних, 
економічних, правових та організа-
ційних умов (1990 р.); 4) доцільність 
зробити порівняльний аналіз і дати 
всебічну характеристику тюремних 
і нев’язничних санкцій, наслідків 
застосування альтернатив-
них ув’язненню покарань 
для процесу декриміналіза-
ції суспільства, зменшення 
кількості ув’язнених і реци-
дивізму, економічних, люд-
ських і соціальних витрат 
для контролю над злочин-
ністю (1995 р.); 5) неофіційні 
і напівофіційні форми вирі-
шення спорів між потерпі-
лим і правопорушником, 
що відображають сучасні 
тенденції індивідуалізму і 
скорочення функцій держа-
ви у цьому процесі (2000 р.) 
[2, с. 15-16].

Як бачимо, це стислий 
аналіз, який фактично містить поси-
лання на загальні міжнародно-правові 
норми, що опосередковано стосують-
ся відновного правосуддя. Проте в 
документах ООН, окрім загальних, 
містяться ще й спеціальні норми, які 
безпосередньо стосуються відновного 
правосуддя.

Особливу увагу в дослідженні при-
ділено аналізові норм міжнародно-
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правових документів ООН, Європейського союзу 
та Ради Європи.

Насамперед, слід зазначити, що міжнародно-
правові акти ООН у сфері відновного правосуд-
дя слід розділити на дві групи: а) правові акти 
ООН, які містять загальні норми щодо від-
новного правосуддя; б) правові акти ООН, які 
містять спеціальні норми щодо відновного 
правосуддя.

До першої групи належать наступні 
міжнародно-правові акти: 

1) Загальна декларація прав людини, 
затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 10 
грудня 1948 р. [3]; 

2) Каракаська декларація, прийнята 
Конгресом ООН з профілактики злочинності 
та поводження з правопорушниками і схвалена 
Генеральною Асамблеєю в її резолюції №5/171 від 
15 грудня 1980 р. [4]; 

3) Декларація основних принципів 
правосуддя для жертв злочинів та зловживан-
ня владою, затверджена Генеральною Асамблеєю 
ООН 29 листопада 1985 р. [5]; 

4) Мінімальні  стандартні  правила 
Організації Об’єднаних Націй, що стосуються 
відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 
(«Пекінські правила»), затверджені Генеральною 
Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 р. [6]; 

5) Керівні принципи, що стосуються ролі 
осіб, які здійснюють судове переслідування, 
прийняті шостим Конгресом ООН з профілактики 
злочинності та поводження з правопорушниками 
7 вересня 1990 р. [7]; 

6) Мінімальні  стандартні  правила 
ООН у відношенні заходів, не пов’язаних з 
тюремним ув’язненням («Токійські правила»), 
затверджені резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН №45/110 14 грудня 1990 р. [8]; 

7) Рекомендації відносно міжнародного 
співробітництва в  галузі  запобігання 
злочинності та кримінального правосуддя в 
контексті розвитку, затверджені резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН №45/107 14 грудня 
1990 р. [9]; 

8) Керівні  принципи запобігання 
злочинності серед неповнолітніх ООН 
(«Ер-Ріядські керівні принципи»), затверджені 
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №45/112 
14 грудня 1990 р. [10]; 

9) Резолюція №1998/23, затверджена 
Комісією з профілактики злочинності в 
кримінальному процесі Економічної та 
Соціальної Ради ООН 28 липня 1998 р. [11]; 

10) Віденська декларація про злочинність 
та правосуддя: відповіді на виклики XXI 

століття, прийнята десятим Конгресом ООН 
з профілактики злочинності та поводження з 
правопорушниками від 17 квітня 2000 р. [12]; 

11) Бангкокська декларація «Взаємодія та 
заходи у відповідь: стратегічні союзи в сфері 
попередження злочинності і кримінального 
правосуддя», прийнята одинадцятим Конгресом 
ООН з профілактики злочинності та поводження 
з правопорушниками 25 квітня 2005 р. [13]; 

12) Керівні принципи, що стосуються 
правосуддя з питань, пов’язаних з участю 
дітей-жертв та свідків злочинів, затверджені 
Генеральною Асамблеєю ООН 22 липня 2005 р. 
[14]; 

13) Основні принципи та керівні положен-
ня, що стосуються права на правовий захист 
і відшкодування збитку для жертв грубих 
порушень міжнародних норм в галузі прав 
людини та серйозних порушень міжнародно-
го гуманітарного права, затверджені Комісією 
з прав людини ООН 25 липня 2005 р. [15].

Другу групу утворюють: 
1) Рекомендація «Про розробку і здійснен-

ня заходів посередництва та відновного пра-
восуддя в сфері кримінального судочинства» 
Економічної та Соціальної Ради ООН від 4 
травня 1999 р. [16]; 

2) Резолюція Економічної і Соціальної 
Ради ООН «Про основні принципи програ-
ми відновного правосуддя у кримінальних 
справах» від 24 липня 2002 р. [17].

Аналіз першої групи міжнародно-правових 
документів, з точки зору закріплення у них від-
новного підходу, дає підстави виокремити осно-
вні права людини і громадянина в кримінальному 
процесі, які безпосередньо пов’язані з таким під-
ходом. До них належать: 1) право на поновлення 
у правах; 2) право на компенсацію шкоди, завда-
ної злочином; 3) право на застосування альтер-
натив судовому провадженню, посередництво, 
примирення.

Право на поновлення у правах є одним із осно-
воположних засад відновного правосуддя. Стаття 
8 Загальної декларації прав людини передбачає, 
що таке право має бути не просто задекларова-
ним, а й ефективним. Відновне правосуддя ста-
вить за мету поновлення майнових та особистих 
немайнових прав, інтересів, що зазнали негатив-
ного впливу внаслідок злочину. Світовий досвід 
показує, що відновне правосуддя є ефективним 
способом поновлення у правах [18, с. 12].

Доповнює право на поновлення у правах 
право на компенсацію шкоди, завданої злочином, 
яке передбачає, що така компенсація має бути 
оперативною, доступною, повною, адекватною і 
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дешевою з точки зору способу її отримання. Таке 
право може реалізовуватися шляхом фінансових 
компенсацій або надання послуг, сприяння від-
новленню прав [19; 20]. Характерно, що право на 
компенсацію шкоди кореспондується з обов’язком 
правопорушника відшкодувати шкоду не тільки 
потерпілій особі, а й, за певних умов, — громаді. 
Відповідно до міжнародно-правових зобов’язань, 
держава повинна забезпечити створення та функ-
ціонування механізмів, які б забезпечили реальне 
та ефективне відшкодування шкоди, що завдана 
злочином, а також надавали іншу допомогу потер-
пілим. Ефективне відшкодування шкоди має такі 
форми як реституція, компенсація, реабілітація, 
сатисфакція та гарантії не вчинення злочину в 
майбутньому [15]. Реституція — це відновлення 
становища жертви, яке існувало до вчинення 
грубого порушення міжнародних норм у сфері 
прав людини або значних порушень міжнарод-
ного гуманітарного права. Вона, зокрема, перед-
бачає відновлення особистих прав, повернення 
до звичного життя, майнове відшкодування. Така 
форма як компенсація передбачає відшкодування 
фізичної, психологічної, майнової шкоди, упуще-
ної вигоди, моральних збитків, витрат на правову, 
медичну допомогу. Одними з основних елементів 
сатисфакції є публічне повідомлення про прав-
ду щодо вчиненого злочину, публічне вибачення 
перед потерпілим, в тому числі визнання факту 
причетності до злочину та його прийняття [15]. 
Наведені форми відшкодування шкоди охоплю-
ються відновним правосуддям.

Особлива увага у міжнародно-правових актах 
ООН, які містять загальні норми щодо віднов-
ного правосуддя, присвячена праву на застосу-
вання альтернатив судовому провадженню, посе-
редництву, примиренню. Таке право для особи 
представлене одночасно як обов’язок держав-
учасниць ООН закріпити і реалізувати його у 
національному законодавстві.

До альтернатив судовому провадженню, 
посередництву, примиренню можна віднести 
наступні положення про:

розширення застосування програм профі- 
лактики злочинності у кримінальному судо-
чинстві. Відновне правосуддя розглядаєть-
ся як одна з провідних форм профілактики 
злочинності, що не пов’язана із застосуван-
ням тюремного ув’язнення і спрямована на 
виправлення та перевиховання злочинця 
[21];
доцільність розглянути державам можливості  
включення процедур відновного правосуддя 
у національне законодавство в поєднанні з 
іншими санкціями;

запровадження посередництва як ефектив- 
ного механізму вирішення кримінально-
правових конфліктів [19], у тому числі у несу-
довому порядку [9], яке повинно ґрунтуватися 
на принципі відшкодування майнової шкоди 
чи іншої компенсації, а також розглядатися 
як виховний, профілактичний захід, який не 
пов’язаний з позбавленням волі [11];
застосування реституції як окремої проце- 
дури з метою забезпечення гнучкості кри-
мінального процесу. Особливу роль у цьому 
процесі слід надати громаді як інструменту 
ефективної реалізації альтернативних рішень 
[6];
необхідність впровадження відновного пра- 
восуддя у кримінальний процес [12] та поєд-
нувати його з державними кримінально-
правовими процедурами [14]. Для цього на 
законодавчому рівні необхідно закріпити, що 
одним з ініціаторів відновних процедур може 
бути не тільки правопорушник чи потерпі-
лий, а також і прокурор або інша особа, яка 
наділена владними повноваженнями у кри-
мінальному процесі [2].
Таким чином, відповідно до міжнародно-

правових атів аналізованої групи, відновне пра-
восуддя має: 1) бути закріплене у національному 
законодавстві; 2) розглядатись як елемент кримі-
нального судочинства; 3) спрямовувати свою дію 
на відшкодування шкоди, завданої злочином та 
максимальне відновлення стану (матеріального, 
психологічного), що існував до його вчинення; 
4) бути способом профілактики злочинності та 
недопущення подальшого вчинення злочинів.

Велике значення має друга група міжнародно-
правових актів, які містять спеціальні норми щодо 
відновного правосуддя. Їхні положення особливо 
важливі при встановленні нормативного регулю-
вання відновного правосуддя у кримінальному 
процесі України.

Рекомендація «Про розробку і здійснення 
заходів посередництва та відновного правосуддя 
в сфері кримінального судочинства», Резолюція 
«Про основні принципи програми відновного 
правосуддя у кримінальних справах» містять 
основні положення правого регулювання від-
новного правосуддя. Доцільно виділити наступні 
аспекти, що мають бути визначені перед впрова-
дженням та функціонуванням відновного пра-
восуддя: 1) підстави, причини запровадження; 
2) розробка понятійного апарату; 3) визначення 
місця у кримінальному процесі; 4) встановлення 
умов проведення; 5) окреслення процесуально-
правового статусу учасників; 6) аналіз ефектив-
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ності і можливого впливу на хід кримінального 
процесу [16; 17].

До підстав запровадження відновного пра-
восуддя належать наступні нормативні положен-
ня: 1) велика кількість злочинів є загрозою для 
безпеки та благополуччя громадян, а традиційні 
механізми кримінального правосуддя не завжди 
адекватно реагують на це явище, як з точки зору 
потерпілих, так і з позиції адекватності та доціль-
ності видів покарання; 2) важливим засобом вре-
гулювання конфліктів, що зумовлені вчиненням 
злочинів, може бути посередництво та відновне 
правосуддя [16]; 3) держави — члени ООН пови-
нні розглянути можливість законодавчого закрі-
плення засад, стандартів, які регулюють застосу-
вання програм відновного правосуддя, розробки 
національних стратегій та політики, спрямованих 
на розвиток відновного правосуддя; створювати 
основу для формування культури, яка б сприяла 
застосуванню відновного правосуддя правоохо-
ронними, судовими, соціальними органами, а 
також місцевими громадами [17].

З метою належного врегулювання відновного 
правосуддя держави — члени ООН мають спри-
яти дослідженням у цій сфері [16]. Таке положен-
ня є правовим підґрунтям нашого дослідження, 
закріплене на міжнародному рівні.

Понятійний апарат відновного право-
суддя, в основному, закріплений у Резолюції 
Економічної та Соціальної Ради ООН «Про 
основні принципи застосування програм від-
новного правосуддя у кримінальному судочин-
стві» [9]. Цей міжнародно-правовий документ 
дає визначення понять «відновне правосуддя», 
«програма відновного правосуддя», «відновний 
процес», «відновний результат», «сторони від-
новного процесу», «посередник». Вони є основою 
для термінологічного розуміння у кримінальному 
процесі відновного правосуддя, хоч у повній мірі 
не відображають з наукової точки зору багато-
гранності та особливостей тих понять, які визна-
чають [17].

Міжнародно-правові норми, що визнача-
ють понятійний апарат відновного правосуддя 
фіксують, що: 1) програма відновного правосуд-
дя — це будь-яка програма, в якій використову-
ються реституційні процеси і яка спрямована на 
досягнення відновних результатів; 2) відновний 
процес — це будь-який процес, в якому жертва 
та правопорушник, у відповідних випадках інші 
особи або члени громади, що постраждали від 
злочину, беруть активну участь у спільному вре-
гулюванні (вирішенні) питань, які виникають у 
зв’язку зі злочином, як правило, за допомогою 
посередника; 3) відновний результат — це угода, 

досягнута в результаті відновного процесу; 4) 
сторони — це жертва, правопорушник, будь-які 
інші особи або члени громади, що постраждали 
від злочину, які можуть бути учасниками рести-
туційного процесу; 5) посередник — це особа, 
роль якої полягає у сприянні на справедливій та 
безпристрасній основі участі сторін в реститу-
ційному процесі [17].

Важливо відзначити, що Рекомендація ООН 
«Про розробку і здійснення заходів посередни-
цтва та відновного правосуддя у сфері криміналь-
ного судочинства» та Резолюція «Про основні 
принципи програми відновного правосуддя у 
кримінальних справах» визначають підходи до 
місця відновного правосуддя у кримінальному 
процесі. Можна виділити такі основні аспекти: 
1) відновне правосуддя розглядається як альтер-
натива традиційним елементам кримінального 
правосуддя [16]; 2) відновне правосуддя може 
застосовуватися на будь-якому етапі розгляду 
справи в межах кримінального судочинства з 
урахуванням національного законодавства [17].

Такі підходи не виключають один одного, а, 
навпаки, є взаємодоповнюючими. Відновне пра-
восуддя не розглядається як альтернатива тради-
ційному кримінального процесу, а тільки його 
елементам. Відновне правосуддя, точніше одна 
з його форм, мало б замінити одну із цих стадій. 
Відповідно, така форма сама мала б бути стадією 
кримінального процесу. Вище було встановлено, 
що медіація, як форма відновного правосуддя, 
не може бути окремою стадією кримінального 
процесу в Україні. Відповідно, відновне право-
суддя, тобто його форми не є альтернативою для 
окремої із стадій кримінального процесу, а зна-
ходять своє втілення як специфічна процедура у 
межах різних стадій кримінального процесу. З 
точки зору українського кримінального процесу, 
зовсім не обов’язково, щоб відновне правосуддя 
було «альтернативою певним елементам». Воно 
просто може його доповнювати, дещо оновити. 
З огляду на попередньо зазначене міжнародно-
правове положення, таке «доповнення» має пра-
вову підставу для існування на будь-якій «осно-
вній» стадії кримінального процесу.

Тобто українському законодавцю слід закрі-
пити можливість застосування форм відновно-
го правосуддя на будь-якій стадії кримінального 
процесу, починаючи від порушення кримінальної 
справи і закінчуючи видаленням суду в нарадчу 
кімнату для постановлення вироку. 

Міжнародно-правові акти, які містять спе-
ціальні норми щодо відновного правосуддя, 
закріплюють умови його застосування. Доцільно 
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виокремити такі умови застосування відновного 
правосуддя:

1) здійснюється під наглядом судового чи 
іншого компетентного органу, інституції. 

На виконання цієї умови варто надати повно-
важення суб’єктам, що здійснюють провадження 
у кримінальній справі щодо ініціювання різних 
форм відновного правосуддя, загального контро-
лю за їх організацією і проведенням. Сюди можна 
віднести повноваження не тільки щодо призна-
чення медіації, а також визначення медіатора, 
затвердження договору про примирення.

2) розглядається як засіб врегулювання кон-
фліктів, що зумовлені вчиненням, насамперед, 
нетяжких злочинів [16]. 

Таке положення допускає використання від-
новного правосуддя при вчиненні злочинів різної 
тяжкості і заохочує його застосування у випад-
ку вчинення нетяжких злочинів. Реалізувати це 
положення можна шляхом закріплення на зако-
нодавчому рівні певних позитивних наслідків 
вирішення кримінально-правового конфлікту 
за допомогою відновного правосуддя, в першу 
чергу, у випадку вчинення злочинів невеликої 
тяжкості.

3) реалізується за наявності достатніх доказів 
для пред’явлення обвинувачення правопорушни-
ку, визнання основних обставини справи сторо-
нами кримінально-правового конфлікту.

Оскільки така вимога звернута до обох сто-
рін кримінально-правового конфлікту, то це не 
може бути питанням винуватості, тому що свою 
вину може визнати тільки особа, що притягується 
до кримінальної відповідальності. «Основними 
обставинами» в розумінні міжнародно-правових 
актів є наступні: зі сторони потерпілого — це 
факт спричинення йому певної шкоди, що 
завдана злочином; зі сторони особи, що притя-
гується до кримінальної відповідальності — це 
факт «причетності до злочину», під яким розу-
міється відповідальність за спричинення шкоди 
потерпілому.

У такому контексті можна трактувати 
обов’язок сторін примирення визнати «осно-
вні» обставини кримінальної справи. Можливо, 
що загальним положенням, яке мають визнава-
ти сторони, виступає подія злочину поза його 
правовою кваліфікацією, як явище об’єктивної 
реальності. Відповідно для потерпілого визна-
ти «основні» обставини справи буде означати 
визнання ним того факту, що подія злочину 
мала місце і цим злочином йому спричинена 
шкода, яка має бути залагоджена. Цілком мож-
ливо, що для потерпілого більше значення мати-
ме можливість взяти участь у виховному впливі 

на правопорушника шляхом медіації, ніж від-
шкодування матеріальної шкоди. Це тверджен-
ня підкріплено медіаційним досвідом автора 
[22, с. 58–59]. Для обвинуваченого (підсудного) 
визнати «основні» обставини справи означатиме 
визнання ним того, що відбулась подія злочину, 
факт його «причетності до злочину» і власну 
готовність взяти на себе відповідальність щодо 
відшкодування шкоди, завданої потерпілому. 
Варто обумовити, що у цьому випадку не мається 
на увазі обов’язок визнати вину у вчиненні 
злочину. Звичайно, явка з повинною чи зізнання 
обвинуваченого (підсудного) у вчиненні злочину, 
зафіксоване у протоколі допиту, теж можуть 
надавати можливість участі у медіації.

4) встановлює, що участь у відновному 
процесі є добровільною, а його учасники можуть 
відмовитись від нього на будь-якій його стадії 
[17]. 

Добровільність полягає в самостійному при-
йнятті рішення сторонами щодо участі у такому 
процесі, можливості вийти з цього процесу на 
будь-якому етапі. Примусова участь у медіації 
неприпустима. Ця умова стосується не тільки 
участі у процесі, його перебігу, а й добровільнос-
ті при укладенні угод з відновним результатом. 
Участь у медіації є процесуальним правом, а не 
обов’язком учасників кримінально-правового 
конфлікту, що має знайти своє відображення у 
КПК України.

5) закріплює, що перебіг відновних процесів 
повинен бути конфіденційним, а їх результати 
можуть бути розголошені тільки за згодою сто-
рін або у випадках, передбачених національним 
законодавством [17].

Слід брати до уваги, що КК України перед-
бачено відповідальність за заздалегідь не обі-
цяне приховування злочину [23]. Принцип кон-
фіденційності слід обмежити тим, що медіатор 
зобов’язаний повідомити компетентним органам 
про готування до злочину або вчинення іншого 
тяжкого чи особливо тяжкого злочину, якщо йому 
це стало відомо внаслідок участі у медіації.

6) передбачає нейтральність медіатора [17].
Нейтральність полягає в неупередженій 

позиції посередника. Він не може відстоювати 
інтереси жодного з учасників конфлікту, надава-
ти поради щодо вироблення їхньої позиції в ході 
процедури та прийняття остаточного рішення. 
Така умова може бути дотримана шляхом норма-
тивного закріплення правового статусу медіато-
ра. Медіатор не виконує функції судді чи арбітра, 
а тільки допомагає у прийнятті рішення самими 
сторонами, не нав’язуючи власну точку зору у 
розв’язанні конфлікту. В умовах традиційного 
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кримінального процесу сторони кримінально-
правового конфлікту таких можливостей не 
мають.

Процесуально-правовий статус учасників 
відновного процесу характеризується наступ-
ними аспектами:

1) потерпілий і правопорушник повинні мати 
право на отримання консультацій щодо віднов-
ного процесу.

Інформування учасників кримінально-
правового конфлікту про сутність такого процесу, 
його перебіг, наслідки може здійснювати суб’єкт 
кримінально-процесуальних владних повнова-
жень, який ініціює медіацію або приймає рішен-
ня про її проведення (слідчий, прокурор, суд) або 
медіатор безпосередньо під час неї.

2) участь правопорушника у такому процесі 
не повинна використовуватися як доказ визнання 
ним вини під час подальшого розгляду справи 
[17].

Оскільки винуватість особи як юридичний 
факт існує тільки після вступу в силу обвинуваль-
ного вироку суду, то для медіації має значення 
швидше не винуватість, а інша категорія, — при-
четність до злочину. Тому для можливості участі 
у медіації обвинуваченого (підсудного) достатньо 
тільки визнання його «причетності до злочину», 
але жодним чином визнання вини у вчиненні зло-
чину. Участь у медіації не є показником визнання 
вини в подальшому провадженні.

Вплив відновного правосуддя на хід кримі-
нального процесу відповідно до міжнародно-
правових актів зводиться до наступного:

1) результати домовленостей, досягнутих у 
межах програм відновного правосуддя, у відпо-
відних випадках повинні бути включені в судо-
ві рішення чи постанови. Відновні результати 
повинні мати той самий статус, що і будь-які 
інші судові рішення. Тобто досягнення згоди між 
учасниками кримінально-правового конфлікту 
та укладення на їх основі відповідного договору 
повинні знайти своє відображення у відповідних 
рішеннях суду, а також впливати на звільнення 
від кримінальної відповідальності, призначен-
ня покарання, звільнення від покарання та його 
відбування. Надання рівного статусу домовле-
ностям, досягнутих у межах програм відновного 
правосуддя з рішенням суду, може бути здійснено 
шляхом включення таких домовленостей безпо-
середньо у рішення або їхнє затвердження таким 
рішенням.

2) у випадку недосягнення згоди між сторо-
нами відновного процесу, розгляд кримінальної 
справи здійснюється відповідно до положень 
існуючого кримінального процесу [17]. У разі 

невиконання домовленостей, досягнутих за 
результатами медіації чи іншої форми відновно-
го правосуддя, кримінальна справа може бути 
повернута повторно на відновну програму або 
на подальший розгляд в межах національного 
кримінального процесу. Рішення про це приймає 
орган чи посадова особа, у провадженні яких 
перебуває кримінальна справа. Якщо примирен-
ня не було досягнуто або порушені умови догово-
ру про примирення, то слідчий, прокурор або суд 
зобов’язані забезпечити подальший рух справи з 
метою реалізації принципу невідворотності пока-
рання шляхом винесення відповідної постанови 
чи ухвали. Характерно, що міжнародно-правові 
норми встановлюють можливість проведення 
відновної програми повторно. У такому разі може 
виникнути ситуація, що обвинувачений (підсуд-
ний) зловживатиме своїм правом. Проте з цього 
приводу теж не варто встановлювати обмежень, 
оскільки остаточне рішення про проведення 
медіації в кожному окремому випадку приймає 
орган чи посадова особа, в проваджені якої пере-
буває кримінальна справа.

На підставі аналізу міжнародно-правових 
атів ООН щодо відновного правосуддя, можна 
стверджувати, що: 1) найавторитетніша світова 
організація закликає своїх учасників до вдоско-
налення кримінально-процесуального законо-
давства шляхом запровадження, застосування та 
розвитку відновного правосуддя, передбачаючи 
певні стандарти у цій сфері; 2) засади віднов-
ного правосуддя у міжнародно-правових актах 
були закладені у 80-х роках ХХ століття, а свого 
найбільшого розвитку досягли на початку ХХІ 
століття.

Попри наявність міжнародно-правових 
норм у сфері відновного правосуддя, значний 
внесок у його розвиток здійснили європейські 
інституції. 

З 1995 р. Україна стала членом Ради Європи та 
протягом останніх років чітко окреслила наміри 
набути повноправного членства у Європейському 
Союзі. Членство у таких поважних та могутніх 
європейських структурах ставить перед нашою 
державою чіткі зобов’язання та необхідність 
досягнення демократичних стандартів шляхом 
реформування національного законодавства, 
в тому числі й у сфері кримінального судочин-
ства, зокрема шляхом впровадження відновного 
правосуддя.

Основи запровадження та розвитку відновно-
го правосуддя на європейському просторі закла-
дені у документах, насамперед, Ради Європи.

Пункт b статті 15 Статуту Ради Європи [24], 
затвердженого 5 травня 1949 р. та ратифікованого 
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Україною [25] 31 жовтня 1995 р., передбачає, що 
для досягнення своєї мети ця організація вправі 
видавати рекомендації своїм членам. Керуючись 
цим положенням, органи Ради Європи прийняли 
значну кількість рекомендацій щодо досліджен-
ня, запровадження, застосування, регулювання 
відновного правосуддя.

За аналогією із міжнародними документа-
ми ООН, доцільно класифікувати європейські 
правові акти у сфері відновного правосуддя на 
загальні та спеціальні. 

До загальних правових актів належать:
Рекомендації Комітету міністрів Ради 1. 
Європи «Про деякі заходи покарання, аль-
тернативні позбавленню волі» № R(76)10 від 
9 травня 1976 р. [26], 
«Про шляхи полегшення доступу до право-2. 
суддя» № R(81)7 від 14 травня 1981 р. [27], 
«Про становище потерпілого в межах кри-3. 
мінального права і кримінального проце-
су» №R(85)11 від 28 червня 1985 р. [28], 
«Про спрощення кримінального правосуд-4. 
дя» №6R(87) 18 від 17 вересня 1987 р. [29], 
«Про соціальний вплив на злочинність 5. 
неповнолітніх» № R(87)20 від 17 вересня 
1987 р. [30], 
«Про Європейські правила щодо загальних 6. 
санкцій та заходів» № R(92)16 від 19 жовтня 
1992 р. [31], 
«Про управління системою кримінально-7. 
го правосуддя» №(95)12 від 11 березня 1995 р. 
[32], 
«Про нові способи боротьби із злочинніс-8. 
тю неповнолітніх і роль правосуддя у спра-
вах щодо неповнолітніх» № R(2003)20 від 24 
вересня 2003 р. [33], а також 
Європейська конвенція про здійснення 9. 
прав дітей від 25 січня 1996 р. [34].
Спеціальним європейським правовим актом 

у сфері відновного правосуддя є Рекомендація 
Комітету міністрів Ради Європи «Про медіа-
цію у кримінальних справах» № R(99)19 від 15 
вересня 1999 р. (далі — Рекомендація) [35].

Як загальні, так і спеціальні європейські 
правові акти містять багато положень, які за 
своєю сутністю є аналогічними до міжнародно-
правових норм у цій сфері.

Загальні правові акти, переважно, закріплю-
ють основу для впровадження відновного пра-
восуддя. Їх положення є практично однаковими 
і зводяться до необхідності реформування кри-
мінального процесу з врахуванням відновного 
підходу.

Європейські правові акти фіксують, що пере-
думовами впровадження відновного правосуддя 

є те, що: 1) судочинство нерідко буває склад-
ним, довготривалим і дорогим. Внаслідок цього 
фізичні особи, особливо малозабезпечені, мають 
труднощі при відстоюванні своїх прав [27]; 2) 
робочий механізм традиційної системи кримі-
нального процесу інколи може погіршувати, а не 
полегшувати проблеми, становище потерпіло-
го; 3) потрібно приділяти більше уваги потре-
бам потерпілого на всіх етапах кримінального 
судочинства; 4) в межах системи кримінального 
правосуддя необхідно звертати більше уваги на 
спричинену потерпілому фізичну, психологічну, 
матеріальну і соціальну шкоду [28].

Одночасно з передумовами, правові акти 
Ради Європи містять чіткі нормативні основи 
для запровадження відновного правосуддя. До 
них належать: 1) необхідність впроваджувати у 
національне кримінальне судочинство заходи 
впливу щодо злочинця, які не пов’язані з позбав-
ленням волі [31]; 2) потреба сприяти розвиткові 
процесу непритягнення неповнолітніх до кри-
мінальної відповідальності, залучаючи до цього 
служби або комісії у справах захисту дітей [30]; 3) 
актуальність проведення досліджень щодо ефек-
тивності застосування систем посередництва та 
примирення у кримінальних справах [11]; 4) важ-
ливість застосовування норм, які б передбачали 
відшкодування шкоди потерпілим та водночас 
визнавали потреби правопорушника, що стосу-
ються його соціального устрою [31]; 5) доцільність 
спрощення кримінального судочинства, зокрема 
шляхом впровадження заходів для примирення 
сторін або дружнього врегулювання спору як до, 
так і після порушення провадження у справі [27]; 
6) необхідність вдосконалення системи кримі-
нального судочинства, в тому числі за допомогою 
застосування посередництва у кримінальному 
процесі [32]; 7) потреба розширювати адекватні 
альтернативи офіційному кримінальному судо-
чинству, серед яких є медіація, відновне право-
суддя [33].

Одним із найважливіших міжнародно-
правових актів у сфері відновного правосуддя, 
зокрема медіації, є Рекомендація [35]. Вона стала 
основою для реформування національного кри-
мінального процесу щодо відновного правосуддя 
багатьох європейських країн. Її прийняття було 
основою для впровадження відновного правосуд-
дя у країнах Центральної та Східної Європи. 

Рекомендація визначає особливості пра-
вового регулювання однієї з найпоширеніших 
форм відновного правосуддя — медіації. Її норми 
можна вважати основою для впровадження від-
новного правосуддя у кримінальний процес. 
Вони визначають стандарти, рамкові аспекти, 
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Відновне правосуддя в Україні

які мають бути враховані національними зако-
нодавцями різних країн — учасниць Ради Європи 
при реформуванні кримінального судочинства з 
урахуванням відновного підходу. 

Рекомендація закріплює поняття медіації, 
визначає її основні принципи та правову осно-
ву, місце у кримінальному процесі, особливості 
проведення цієї процедури [35].

Відповідно до цього джерела відновного 
правосуддя, медіація у кримінальних справах — 
це гнучкий, всеохоплюючий, орієнтований на 
пошук рішення процес, який є додатковим або 
альтернативним способом вирішення криміналь-
них справ у системі традиційного судочинства, і 
спрямований на: врахування інтересів і залучен-
ня зацікавлених осіб до процесу; визнання закон-
них інтересів потерпілого, які виникли внаслідок 
злочину; діалог потерпілого з правопорушником 
з метою відшкодування моральних та матеріаль-
них збитків; розвиток почуття відповідальності 
у правопорушника та надання йому можливості 
для виправлення; підвищення ролі окремої осо-
бистості та громади у попередженні злочинів та 
конфліктів [35].

Поняття медіації, що закріплене в аналізо-
ваній Рекомендації, визначає її мету, завдання 
медіації, місце у кримінальному процесі.

Рекомендація передбачає, що медіація є 
процесом, який спрямований на пошук рішен-
ня [35], тобто вирішення певної ситуації, кон-
флікту. Оскільки мова йде про медіацію у кри-
мінальних справах, то відповідно пошук такого 
рішення пов’язаний із розв’язанням конфлікту, 
що зумовлений вчиненням злочину. Отже, меді-
ація спрямована на вирішення кримінально-
правового конфлікту. Відповідно мету медіації 
можна трактувати як вирішення кримінально-
правового конфлікту.

Мета медіації досягається за допомогою реа-
лізації певних завдань. Вбачається, що до цих 
завдань належать: 1) врахування інтересів і залу-
чення зацікавлених осіб до процесу; 2) визнан-
ня законних інтересів потерпілого, які виникли 
внаслідок злочину; 3) діалог потерпілого з право-
порушником з метою відшкодування моральних 
та матеріальних збитків; 4) розвиток почуття від-
повідальності у правопорушника та надання йому 
можливості для виправлення; 5) підвищення ролі 
окремої особистості та громади у попередженні 
злочинів та конфліктів [35].

Таким чином, Рада Європи розглядає медіацію 
як: 1) доповнення до кримінального судочинства; 
2) альтернативу традиційному судовому розгляду. 
Наявність такого подвійного підходу зумовлена 
багатогранністю, особливостями кримінального 

процесу різних європейських країн та полегшує 
можливість імплементації відновного підходу в 
оптимальний спосіб.

Рекомендація містить вказівку на необхід-
ність країн — членів Ради Європи при розви-
тку системи медіації у кримінальних справах 
врахувати принципи, зазначені у додатку до цієї 
Рекомендації [35]. Медіація, як форма відновно-
го правосуддя, базується на загальних принци-
пах, які були проаналізовані вище. Одночасно 
Рекомендація виділяє і спеціальні принципи, які 
стосуються цієї форми. До них, зокрема, нале-
жать: 1) доступність [35]. Цей принцип можна 
розглядати як сукупність таких процесуальних 
аспектів: право особи знати про можливість участі 
у медіації та обов’язок суб’єкта владних повнова-
жень кримінального процесу (слідчий, прокурор, 
суд) проінформувати про таку можливість потер-
пілого і правопорушника та право для учасників 
кримінально-правового конфлікту взяти участь у 
такій відновні процедурі. Звичайно, можна гово-
рити, що доступність медіації має співвідносити-
ся з певними фінансовими критеріями (напри-
клад, безоплатність для її учасників). Проте вони 
не носять процесуальний характер, а тому є менш 
цікавими для цього дослідження; 2) незалежність 
медіації як процедури та її автономність в рам-
ках кримінального процесу [35]. Такий принцип 
передбачає функціонування медіації на власних 
засадах, наявність внутрішньої структури. Це 
значною мірою відрізняється від засад, власти-
вих кримінальному процесу, який ґрунтується на 
оцінці вини, визначенні кримінального діяння 
відповідно до кримінального закону і призначен-
ні покарання або його виправдання. Для меді-
ації ж будуть необхідні умови, які сприятимуть 
відкритому і необмеженому спілкуванню, вира-
женню емоцій, активному пошуку практичних 
рішень, що б відповідали справжнім потребам 
потерпілого і реальній можливості правопоруш-
ника здійснити «відшкодування».

Такого роду незалежність, передбачена в 
Рекомендації, може бути охарактеризована як 
«обумовлена незалежність» в межах криміналь-
ного правосуддя [36, с. 125]. За таких умов держава 
зберігає контроль над реакцією на кримінально-
правовий конфлікт, який тимчасово перебуває 
під впливом засад та внутрішніх норм медіації. 
Коли медіація закінчиться, то кримінальна спра-
ва повертається в традиційне русло. У такому разі 
медіація зберігає так звану обумовлену незалеж-
ність та є автономною у межах кримінального 
процесу.

Окрім принципів медіації, Рекомендація 
закріплює необхідні процесуальні умови її 
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проведення, які необхідно закріпити на норма-
тивному рівні. Вони фактично дублюють наве-
дені міжнародно-правові акти і передбачають: 
1) необхідність правового регулювання передачі 
кримінальних справ на медіацію та врегулювання 
її впливу на подальший хід кримінального про-
цесу; 2) закріплення права органів криміналь-
ної юстиції на прийняття рішення щодо передачі 
справи на медіацію та встановлення їх правових 
наслідків; 3) врегулювання обов’язковості враху-
вання результатів проведеної медіації органами, 
які наділені компетенцією приймати рішення у 
кримінальному процесі. У разі недосягнення при-
мирення, згоди під час медіації або у разі невико-
нання досягнутих домовленостей, провадження в 
кримінальній справі здійснюється у традиційний 
спосіб; 4) необхідність інформування сторін про 
їх права, характер процесу медіації та про мож-
ливі наслідки прийнятого рішення; 5) визнання 
деяких обставини справи обома сторонами як 
підґрунтя для процесу медіації. Проте участь у 
медіації не можна розглядати як показник визна-
ння вини [35].

Новими умовами, в порівнянні з актами ООН, 
є: 1) необхідність встановлення строків проведен-
ня медіації. Наявність строку, яким обмежується 
медіація, — одна з важливих умов її впорядку-
вання у межах кримінального процесу, тому має 
знайти своє відображення в КПК України.

2) завершення медіації (у разі примирення) 
підписанням відповідного договору сторонами, 
де закріплюються обумовлені ними права та 
обов’язки. Укладення договору між потерпілим 
та обвинуваченим (підсудним), що стосується 
залагодження шкоди, може розглядатися як спо-
сіб визначення порядку виконання деліктного 
зобов’язання [37, с.114].

Договір про примирення має отримати пра-
вовий статус, на основі якого можливо приймати 
відповідні процесуальні рішення у кримінальній 
справі. Оскільки договір про примирення мати-
ме певний вплив на прийняття рішень органа-
ми та посадовими особами, в провадженні яких 
перебуває кримінальна справа. Тобто відповідні 
правовідносини повинні також регулюватися КК 
України.

3) моніторинг медіації, тобто перевірка вико-
нання договору за результати відновної проце-
дури [35]. Ця функція може бути покладена на 
посадову особу або орган, у проваджені якого 
перебуває кримінальна справа (до вступу вироку 
в законну силу) або на кримінально-виконавчу 
інспекцію (після вступу вироку в законну силу).

Також Рекомендація містить норму, що безпо-
середньо актуалізує наше дослідження. Зокрема, 

аналізований правовий акт містить вказівку дер-
жавам — членам Ради Європи сприяти проведен-
ню досліджень медіації у кримінальних справах 
[35].

Отже, правові акти Ради Європи є суттєвим 
підґрунтям для впровадження та регламентації 
відновного правосуддя і в основному доповню-
ють міжнародно-правові акти у цій сфері.
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