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Анотація 
Накази про передання справ [до 

Служби по роботі з неповнолітніми пра-
вопорушниками] було запроваджено в 
законодавство 1999 р. в Англії та Уельсі 
як частину широкомасштабної реформи 
системи ювенальної юстиції. Це було 
однозначно відповіддю на правопору-
шення, що втілює ідеї й підхід відновного 
правосуддя. Ця стаття представляє деякі 
результати якісних досліджень щодо 
досвіду втілення наказів про передання 
справ до Служби по роботі з неповно-
літніми правопорушниками. Фокус цієї 
статті зроблено на тому, як гендерні, віко-
ві аспекти, а також особливості послідов-
ної підтримки молодих правопорушників 

у процесі їхньої реінтеграції впливають 
на побудову стосунків між ними та пред-
ставниками громади Комісії по роботі з 
неповнолітніми правопорушниками, а 
також, яке відображення ці результати 
знайшли у політиці й практиці місцевих 
фахівців з ювенальної юстиції.

Найбільш  відновним елементом 
реформи ювенальної юстиції в Англії 
та Уельсі є наказ про передання справ, 
запроваджений у законодавство Актом 
«Про правосуддя у справах неповнолітніх 
та свідчення у карних справах» 1999 р. 
(Youth Justice and Criminal Evidence Act 
1999). Пресер та Ван Вурхіс (Presser 
and Van Voorhis) (2002) вказують на 
побудову стосунків як ключову частину 
процесу за умови, що відновні програми 
спрямовані на досягнення результатів 
відновлення справедливості та соціаль-
ного добробуту. Якщо потрібно побу-
дувати позитивні відносини, МакКолд 
та Вочтел (McCold and Wachtel) (2002) 
наголошують, наскільки важливо у від-
новних процесах для членів Комісії та 
групи підтримки включати до складу 
тих членів громади, до яких молоді 
люди відчувають повагу та від яких, на 
їхній погляд, вони можуть відчувати 
повагу стосовно себе. Спираючись на 
це, та враховуючи дані, зібрані після 
спостережень та напівструктурованих 
інтерв’ю з фахівцями Служби по робо-
ті з неповнолітніми правопорушника-
ми, волонтерами Комісій та молодими 
людьми, стосовно яких отримано нака-
зи про передання справ, я досліджувала 
взаємодію між членами-волонтерами з 
громади Комісій та молодими людьми у 
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1 Оскільки англійський законодавець увів новий 
захід для неповнолітніх – наказ про передання 
справи, то з того часу всі молоді правопорушники 
повинні в обов’язковому порядку взяти участь у 
Комісії по роботі з неповнолітніми правопоруш-
никами (далі – Комісія), організовані Службами. 
На думку законодавців, ці Комісії мають керу-
ватися принципами відновного правосуддя, які 
визначаються як «відшкодування, реінтеграція 
та відповідальність». До складу Панелі входить 
два залучених волонтери з громади, що пройшли 
відповідну підготовку (вони не є медіаторами), 
та один штатний працівник Служби. Комісії 
покликані сприяти залученню членів громади до 
процесу судочинства, і на даний час в Англії існує 
понад 5 000 волонтерів – представників громади, 
які є членами Комісій. Як правило, засідання 
Комісії фасилітує не штатний працівник Служби, 
а один із волонтерів. Суд визначає тільки термін 
дії наказу – між трьома і дванадцятьма місяцями 
залежно від характеру злочину, а саме Комісія 
вирішує, як з користю для правопорушника вико-
ристати цей час (коментар редактора).
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радах, що опікуються цими питаннями. Зокрема, 
я дослідила, як вік та гендерні особливості членів 
Комісії та процес подальшого дотримання умов 
угод можуть впливати на налагодження спів-
праці між цими зацікавленими сторонами. У цій 
статті я також описую, як фахівці Служби по 
роботі з неповнолітніми правопорушниками, що 
брали участь у дослідженні, сприйняли отримані 
результати. 

Наказ про передання справи 
Молоді люди отримують наказ про передан-

ня справи до Служби по роботі з неповнолітніми 
правопорушниками від ювенального суду (див. 
схему 1). Припис про передання справи може 
даватися мінімум на 3 місяці, максимум – на 12 
місяців. Угода про подальші дії узгоджується 
на першій зустрічі Комісії, а регулярні зустрічі 
ради відбуваються щонайменше кожні три міся-
ці. Комісія може також бути зібрана на запит 
будь-якої зі сторін у будь-який інший час або у 
випадку порушення умов угоди. Завершальна 
зустріч ради відбувається наприкінці успішного 
завершення угоди з метою звільнення молодої 

людини від судового вироку та пропонування їй/
йому постійної підтримки. Відтак молоді люди, 
що отримують наказ про передання справи, від-
відують засідання Комісії щонайменше двічі.

Протягом періоду проведення дослідження я 
спостерігала шістнадцять різних членів Комісії, 
що взаємодіяли з тридцятьма молодими людьми 
(двадцятьма двома хлопцями та вісьмома дівчата-
ми) на зустрічах рад у трьох юрисдикціях одно-
го суду. Два члени Комісії завжди сиділи разом 
(окрім фасилітатора команди обвинувачення). 
На першій зустрічі з молодим правопорушником 
обрання двох членів Комісії проводиться у випад-
ковому порядку (залежно від їхньої доступності 
у конкретний момент часу).

Гендерні аспекти
Чотирнадцять членів Комісії були жіночої 

статі (див. схему 2). Однак деякі члени брали 
участь у її засіданнях частіше за інших. Один 
із членів Комісії чоловічої статі брав участь у 
засіданнях дуже часто, відтак, незважаючи на те, 
що більшість членів ради були жінками, молоді 
правопорушники мали значний шанс на першому 

Схема 1 
Наказ про передання справи

Наказ про передання справи
видається ювенальним судом на термін 3-12 місяців

Звіт готує фахівець 
Служби по роботі з молодими 
правопорушниками

З потерпілим зв’язуються
1. Офіцер поліції
2. Фахівець служби підтримки 
потерпілих

Комісія утворена на рівні округу
Дата
Місце
Члени комісії

Першу зустріч ради проводить фахівець з 
передання справ. Угоду узгоджено. 
Призначення на супервізію до служби по роботі 
з неповнолітніми правопорушниками (СРНП)

Спектр можливої діяльності передбачає: роботи з 
усунення шкоди/Громадські роботи, 
навчання/Наставництво, Управління гнівом/залежністю

Регулярні зустрічі та Завершальна оцінка
Звіти СРПН

Недотримання умов угоди

Повернення до суду для 
винесення нового вироку

Угоду успішно дотримано
Рішення виконано
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засіданні ради зустріти члена Комісії – чоловіка. 
В одному випадку два чоловіки – члени Комісії 
– брали участь у засіданні одночасно.

Майже всі молоді люди, що були опитані, 
вказали на абсолютну незначущість гендерного 
аспекту у цьому процесі. Вони наголосили на 
тому, що найважливішим чинником було те, як 
саме члени Комісії розмовляли з ними.

Це питання було узагальнено Емі (15 років):
Чоловіки вони чи жінки – не грає жодної ролі. 

Зрештою, вони мають ставитись до тебе так, як 
і будь-хто інший. (Емі)

Вікові аспекти 
Більшість членів Комісії складали особи серед-

нього віку (див. схему 3). Десять членів Комісії 
мали вік 40-59 років, четверо – понад 60 років та 
двоє – менш ніж 40 років.

На противагу відповідям про стать, щодо віку 
членів Комісії молоді люди вказали на те, що вони 
надали б перевагу тому, якби вони були молодши-
ми за віком. Більшість із них обґрунтували це тим, 
що молоді люди можуть почуватися більш ком-
фортно поруч із молодшими членами Комісії.

Як сказала Кеті (16 років):
Мені б сподобалося більше, якби вони були 

молодшими, тому що молодим людям було б легше 
знайти контакт… вони були б менш наляканими… 
ставилися до них тепліше… якщо Ви розумієте, що 
я маю на увазі… тому що вони молодші. (Кеті) 

Райан (17 років) відчував, що молодші за віком 
члени Комісії могли краще зрозуміти молодих 
правопорушників:

Я гадаю, що якби вони були молодшими, вони б 
зрозуміли нас краще, тому що вони б жили у тако-
му самому світі, як живемо щодня ми. Я не думаю, 
що має значення їхня стать, якщо вони є молодими 
людьми. (Райан)

Висловлення таких почуттів має бути усвідом-
лене у ширшому контексті, в якому молоді люди 
часто почуваються «зневаженими» з боку свого 
старшого оточення. Чимало молодих осіб почу-
валися дуже гостро стосовно того, як загалом до 
них ставились старші люди у їхніх громадах.

Схема 2 
Гендер та частота участі членів Комісії у її засіданнях

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Жінки
Чоловіки

Схема 3 
Віковий розподіл 
членів Комісії з громади
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Побудова стосунків між представниками громади комісії по роботі з неповнолітніми...
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Джон (15 років) добре це висловив:
Ну, немає значення, жінки вони чи чоловіки, 

ні, але старші люди… вони дивляться на тебе… 
наче… ми так не дивимося одне на одного в нашому 
житті. Вони думають, що вони можуть попихати 
нами, але ми такі самі, як і вони, просто молодші. 
Вони думають, що ми менш відповідальні і вони 
постійно спостерігають за нами та перевіряють, 
чи ми все робимо ідеально. Вони постійно дума-
ють, що ми збираємось щось поцупити. Мені б 
хотілося, щоб зі мною говорили, як з нормальною 
людиною. Можливо, молоді люди з ради були би 
більше на моєму боці. (Джон)

Загалом виглядає так, що стать/гендер не мали 
практично жодного значення для молодих людей 
і свої почуття вони могли проговорювати членам 
Комісії. Водночас, вік відігравав велику, навіть сим-
волічну роль для молодих людей у контексті того, 
яке ставлення до себе від її членів вони відчували, 
особливо щодо обсягу поваги, яку вони відчували з 
боку старших людей у межах ширшої громади.

Підтримка реінтеграції 
Коли Брейтвейт та Магфорд (Braithwaite and 

Mugford) (1994) порівняли процедури реінтегра-
ції та процедури деінтеграції, один із моментів, на 
якому вони зробили наголос, стосувався важли-
вості залучення зацікавлених сторін до колектив-
них зобов’язань і відповідальності за подальші дії 
шляхом укладання колективної угоди. Частина 
таких зобов’язань виразно передбачає, що не лише 
молоді правопорушники дотримуються умов 
своїх угод, але і члени ради демонструють постій-
ну прихильність до них та готові підтримувати 
молодих людей у процесі їхньої реінтеграції.

Питання підтримки у процесі виконання 
наказу про передання справи виникало під час 
інтерв’ювання всіх членів ради, з якими я спілку-
вався, і було джерелом напруження між членами 
Комісії та командою Служби по роботі з неповно-
літніми. На першому ж тренінгу волонтерам ска-
зали, що «найкращою практикою є те, що члени 
Комісії з громади  мають забезпечувати підтрим-
ку у кожній справі, проте це складно організувати 
в реальності» (Джейн, менеджер та координатор 
з передання справ). Адміністративні проблеми 
часто означали, що молоді люди зустрічались з 
різними членами Комісії на кожній із зустрічей. 
Усі члени громадських рад, з якими я спілкувався, 
говорили про необхідність зміни цього факту. 

Член Комісії на ім’я Енді (Andy) описав важ-
ливість підтримки в реінтеграційному процесі:

Важливо, щоб ми бачили людей протягом усьо-
го процесу. Я бачив надзвичайні зміни в молодих 
правопорушниках від початку до завершення 
періоду дії їхнього наказу про передання справи. 
Один хлопець, якому було 14 років, напав на свою 
матір. Він був у стані наркотичного сп’яніння та 
вдарив її. Протягом 6 місяців, коли діяв його наказ 
про передання справи, він налагодив своє життя, 
і було приємно це бачити. На першій зустрічі він 
виглядав абсолютно жахливим… грубим, жорсто-
ким. На другій зустрічі він почав плакати і тоді ми 
почали його заспокоювати, а він розпочав процес 
прийняття того, що він накоїв. (Енді)

Як досвід Енді, так і досвід інших членів 
Комісії говорить про те, що стосунки, побудовані 
протягом низки зустрічей Комісії, мають високий 
потенціал для покращення зв’язків і взаємодій 
молодої людини з іншими. Відтак, я запитала усіх 
молодих людей у вибірці, чи мав для них якесь 
значення той факт, що члени Комісії на кожній 
зустрічі з ними були ті самі. Оуен (Owen) та 
Джейсон (Jason) були серед тих, хто вважав, що 
це дійсно мало значення.

Оуен (14 років) сказав:
Я думаю, що було би краще бачити тих самих 

людей, тому що коли ти бачиш людей уперше, вони 
знають, що ти зробив неправильно, проте якщо на 
другій зустрічі ти бачиш двох інших людей, вони 
можуть не знати усіх обставин твоєї справи. 
Я знаю, що перед тим, як ти зайдеш у кімнату, 
вони можуть прочитати про це, але ти все одно не 
знаєш, може, вони думають про це зовсім інакше, 
тому я гадаю, що краще, коли це постійно одні й 
ті самі люди. (Оуен)

Джейсон (15 років) сказав:
Так, якщо вони зможуть побачити, як ти просу-

ваєшся вперед, думаю, це допомагало б. Ти почував-
ся би  більш комфортно з ними, а вони, тим часом, 
змогли б бачити твій прогрес. (Джейсон)

Отже, важливим у побудові стосунків між чле-
нами Комісії та молодими людьми, що отримали 
наказ про передання справи, було почуття послі-
довності, підтримки й постійної прихильності у 
процесі реінтеграції молодої особи. 

Побудова стосунків: інформування 
про результати дослідження 

Як частина процесу переговорів та збереження 
доступу до зустрічей громадської ради, я пого-
дилася поділитися отриманими результатами з 
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менеджерами Служби по роботі з неповнолітні-
ми правопорушниками у тій сфері, де я проводи-
ла дослідження. Я стверджувала, що залучення 
молодших людей до участі у засіданнях Комісії 
поруч зі старшими людьми, може сприяти зміц-
ненню взаємоповаги між ними та молодими пра-
вопорушниками, які беруть участь у засіданнях 
Комісії. Я також запропонувала цей підхід як 
один із шляхів, в якому ширше коло молодших 
людей може отримати вагу при прийнятті рішень 
у системі правосуддя.

Представники Служби по роботі з неповноліт-
німи правопорушниками зазначили, що вони були 
найбільш схвильовані через гендерний дисбаланс 
складу Комісій, можливо, за рахунок оцінки важ-
ливості вікових аспектів. Однак, виявилось, що 
Університет є добрим джерелом для залучення 
молодших членів Комісій з громади обох статей, 
тому ми розпочали процес розміщення плакатів, 
буклетів та інформаційних повідомлень для сту-
дентів. Упродовж року чотири студенти пройшли 
відповідне навчання та брали участь у засіданнях 
Комісій. Цей процес залучення молоді триває. 

Я також стверджувала, що якщо наказ про 
передання справи спрямований на надання 
моральної вказівки та постійної підтримки, тоді 
з усією серйозністю потрібно підходити до питан-
ня відповідальності ради членів Комісії з грома-
ди за тих молодих людей, котрі отримують такий 
наказ. Важливим аспектом у цьому є те, що, за 
можливістю, на всіх зустрічах з молодою люди-
ною склад Комісії має бути тим самим, з тим щоб 
можна було побудувати стосунки з конкретним 
правопорушником протягом певного часового 
періоду. Це відігравало б важливу роль для реін-
теграційної природи усього процесу.

Фахівці Служби по роботі з неповнолітніми 
правопорушниками були типовими «вуличними 
бюрократами», як описано Ліпським (Lipsky) 
(1980), – у тому сенсі, що вони мали високий 
рівень дискретних повноважень щодо того, як 
виконувалися накази про передання справ, і 
ця практика ефективно перетворилася на сис-
темну. У питанні підтримки правопорушників 
вони посилалися на адміністративні труднощі 
та обмеження ресурсів, проте також визнавали, 
що потреби організації мають ризик переважити 
потреби учасників. Це породило в них конфлікт 
з членами Комісій з громади, а також підірвало 
відновні принципи й цінності. Результати мого 
дослідження переконали їх у тому, що подолан-
ня бюрократичних обмежень варте необхідних 
зусиль – і послідовно вони намагалися, коли 
можливо, забезпечити участь хоча б одного члена 

Комісії, що вже зустрічався з молодим правопо-
рушником до того. 

Завершальні коментарі
Що я хотіла від фахівців Служби по роботі з 

неповнолітніми правопорушниками – постійного 
доступу до дослідницького поля, зокрема, доступу 
до молодих людей, котрі отримали наказ про пере-
дання справи. Що вони хотіли від мене – свідчень 
дослідження на місцевому рівні й демонстрації 
таких шляхів до покращення їхньої діяльності, 
котрі вони могли б застосувати на практиці й які 
були б виконуваними. У цій статті я зосередила 
увагу на побудові стосунків між молодими людь-
ми та рад волонтерами Комісій та їхній відповід-
ності гендерним, віковим питанням та питанню 
підтримки реінтеграції молодого правопорушни-
ка. Це був лише один з аспектів дослідження, що 
було значно ширшим за своїм масштабом. Проте, 
на цьому прикладі, я сподівалася проілюструва-
ти важливість побудови добрих стосунків між 
практиками та дослідником, а також підтримки 
постійного діалогу між ними у ході дослідження. 
Ці стосунки не лише дали мені змогу провести 
глибинне наукове дослідження відновних прак-
тик, але також змогли бути «перекладеними» для 
практичного застосування з метою впливу на полі-
тику й практику. Як наслідок, Служба по роботі 
з неповнолітніми правопорушниками, перш за 
все, зробила деякі значні зміни у віковому скла-
ді громадських рад, використовуючи університет 
як ключове джерело молодих людей. По-друге, 
вони визнали те, що зусилля задля подолання 
адміністративних труднощів з метою залучен-
ня волонтерів до рад, імовірно, мають позитивні 
результати для побудови стосунків між членами 
громадських рад та молодими людьми.
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