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Вступ1

Відновні практики розвиваються у Нідерландах, 
проте ще зарано бути дійсно оптимістичними у 
цьому питанні. Рамкове рішення Європейського 
Союзу та позитивні результати оцінки проектів 
привели до прийняття у 2007 р. рішення про те, 
що всі потерпілі у кримінальних справах отри-
мують пропозицію щодо участі у медіації між 
потерпілим та правопорушником. Проте багато 
інших ініціатив у сфері відновного правосуддя, 
що вже були започатковані раніше, не отримали 
подальшого розвитку або ж мають самостійно 
перейматися питаннями власного фінансування. 
Уряд досі чинить опір щодо прийняття більш дов-
готривалих рішень стосовно продовження успіш-
них проектів та досвіду, отриманого, наприклад, 
у центрах затримання неповнолітніх чи на рівні 
діяльності прокурорів.

У цій статті ми надамо огляд останніх розробок у 
Нідерландах у сфері практик відновного правосуд-
дя для неповнолітніх, включаючи альтернативний 
захід (Halt)  для неповнолітніх для нетяжких зло-
чинів, що складається з декількох важливих від-
новних елементів. Ми зосередимо увагу на питан-
ні, де саме ми перебуваємо тепер та на поточному 
політичному контексті сфери ювенальної юстиції. 
Також зосередимося на шляхах заохочення співпра-
ці між практиками, особами, що приймають рішен-
ня, та дослідниками з метою подальшого розвитку 
відновних практик у роботі з неповнолітніми. 

Назва
Назва нашої статті зосереджується на двох 

аспектах відновного правосуддя для неповноліт-
1 Аннеміке Волхауз (Annemieke Wolthuis) – дослідниця 
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неповнолітніх з погляду міжнародного та порівняльного права. 
Вона є також членом редакційної ради голландського/фла-
мандського журналу з відновного правосуддя та прикріплена 
до Інституту Верві-Джонкер (Verwey-Jonker) в Утрехті. 

 Ерік Вірсма (Eric Wiersma) – консультант з питань розробки 
політики та член національної організації Halt в Нідерландах, 
який протягом кількох років тісно залучений до запровадження 
відновних практик для неповнолітніх у сфері кримінального 
правосуддя. Він є також членом редакційної ради голландсько-
го/фламандського журналу з відновного правосуддя.

ніх у Нідерландах: є деякі перспективні розробки, 
проте темп розвитку цих розробок доволі повіль-
ний, та вплив на систему ювенальної юстиції є 
досі низьким. Особливо у порівнянні з сусідніми 
країнами – такими, як Бельгія та Німеччина, але 
також, ураховуючи й глобальну перспективу.

Яку саме систему ювенальної юстиції 
маємо у Нідерландах?

З початку останнього сторіччя погляди на дітей 
змінилися та з розвитком концепції про права 
дітей їх все частіше розглядають як суб’єктів їхніх 
власних прав, що також породжує і обов’язки.

У Нідерландах діє окрема система ювенальної 
юстиції для неповнолітніх. Голландський кримі-
нальний кодекс містить спеціальні розділи сто-
совно неповнолітніх (віком 12–18 років). Вік, з 
якого настає кримінальна відповідальність, – 
12 років. У 1995 р. запроваджено важливі зміни, 
коли на законодавчому рівні було затверджено 
альтернативні санкції, такі, як Halt. Водночас мак-
симальний термін ув’язнення для неповнолітніх 
був визначений максимально 12 місяців для дітей 
віком від 12 до 16 років та 24 місяці – для 16-ти 
та 17-тилітніх. Ключовими ознаками голландської 
системи ювенальної юстиції є профілактичні та 
виховні цілі.

Деякі цифри 
Часом у ЗМІ з’являються занепокійливі заміт-

ки про молодих правопорушників та підвищен-
ня рівня правопорушень. Якщо подивитися на це 
ближче, то загальні цифри насправді не зросли. 
Водночас є факти того, що збільшився рівень 
насильства й жорстокості і що групова злочин-
ність потребує більше уваги.

У 2006 р. 1404 дітей отримали вирок про стяг-
нення штрафу. У 11 756 випадках було застосо-
вано інший вид покарання – громадські робо-
ти. Станом на 1 січня 2006 р. усього 2 497 дітей 
утримувались у закладах затримання для непо-
внолітніх (ЗЗН), які є закритими центрами для 
затримання неповнолітніх. Протягом цілого року 
загальна кількість дітей – 7 313 – була розміщена 
у ЗЗН (у цивільних та кримінальних справах).

4 726 неповнолітніх правопорушників опи-
нилося у закладах затримання для неповноліт-
ніх. 252 неповнолітніх отримали покарання з 

АКТУАЛЬНІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ З ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У НІДЕРЛАНДАХ

АННЕМІКЕ ВОЛХАУЗ та 
ЕРІК ВІРСМА 
(Annemieke Wolthuis and Eric 
Wiersma)1



№ 2, вересень, 2008  69 

направленням на лікування/реабілітацію (PIJ). 
Кримінальне законодавство для повнолітніх було 
застосовано у 62 випадках. Нині місткість ЗЗН 
удвічі вища, ніж була два роки тому, та в чотири 
рази перевищує ту, що була двадцять років тому. 
З 1980 р. ЗЗН мало 650 місць. У 1997 р. – 1410 
місць, що у 2006 р. зросло до кількості 2 753 місця. 
Водночас відбулося значне скорочення бюджету 
та скорочення кадрів у цій сфері. У 2002 р. у ЗЗН 
працювало 1 827 осіб. У 2006 р. ця цифра змен-
шилась до 1 554.

(Джерела: Звіт щодо жорстокого поводження 
з дітьми, що перебувають у конфлікті з законом, 
2008. Детрік а.о. (Detrick a.o.) та www.dji.nl)

Політична ситуація
Поточна політична ситуація в Нідерландах 

характеризується пануванням карального підходу. 
Політики деколи мають нереалістичні очікування 
та переоцінюють вплив кримінального законодав-
ства для неповнолітніх. Вони також не враховують 
його негативних наслідків для дітей та молодих 
людей. Надання пріоритетності безпеці є дуже 
поширеним. Тут можна бачити індивідуалістич-
ний підхід, відчуття громади при цьому відсутнє. 
У результаті – більший наголос робиться на при-
душення наслідків скоєного, аніж на попереджен-
ня небажаних дій. Нещодавно, після публікації 
дослідження відкритого Амстердамського універ-
ситету, результати якого вказували на те, що одна 
з трьох молодих осіб віком до 12 років вчиняє 
злочин, було започатковано відповідне обгово-
рення. Більшість із цих «злочинів» є насправді 
дрібними правопорушеннями, проте результатом 
цього стало виникнення моральної паніки серед 
політиків та їхня вимога застосовувати серйозну 
міру покарання. На щастя, наш міністр юстиції 
міг чинити опір спокусі зниження віку кримі-
нальної відповідальності для дітей молодше за 
12 років. ЗМІ також відіграють важливу роль у 
приверненні значної уваги до жорстоких випадків 
насилля, проте вони майже не подають інформації 
про існування ефективних проектів для молодих 
людей. Кількість ув’язнених неповнолітніх досі 
зростає, й будуватимуть ще більше центрів затри-
мання для них.

Що стосується потерпілих, то вони протягом 
останніх десятиліть в Нідерландах отримали 
більше прав. Поступово все більше уваги при-
діляється практикам відновного правосуддя, 
проте відкритість до відновних підходів іде не 
зовсім природним шляхом і не зовсім енергійно. 
Нідерланди часто виступають на передових, коли 
справа стосується запровадження нових альтер-
натив, проте сьогодні серед європейських країн 

Нідерланди є однією з найбільш репресивних 
країн. Чисельність ув’язнених дітей досі зростає. 
І постає питання про те, чи це пов’язано з вихов-
ними принципами, що формують основу системи 
ювенальної юстиції.

 Санкції для молоді
Основний акцент у політиці санкцій для моло-

ді упродовж останнього десятиліття полягає у 
застосуванні ефективних методів, що базуються 
на принципі «що спрацьовує». Це, в підсумку, 
передбачає, що фокус більше робиться на право-
порушнику, а не на правопорушенні, у той час як 
втручання базується на тих чинниках, що призве-
ли до злочинної поведінки. Ризик такого підходу, 
що фокусується на правопорушнику – що з нау-
кової точки зору є легітимним та обґрунтованим, 
– полягає в тому, що ситуація потерпілого може 
залишитись без належної уваги. Іншою пробле-
мою може бути те, що великий наголос робиться 
на рецидивізмі, у той час як інші чинники – такі, 
як навчання зі своїх власних помилок та розви-
ток емпатії – можуть бути не менш важливими 
у цьому процесі.

Halt: відновна альтернатива 
Halt – це альтернативна міра покарання для 

неповнолітніх віком від 12 до 18 років, які скоїли 
дрібне правопорушення, що містить важливі від-
новні елементи. Угода Halt надає неповнолітнім 
можливість усвідомити свою поведінку та про-
понує їм можливість усунути шкоду, яку вони 
могли нанести скоєним злочином. Це досягаєть-
ся шляхом проведення бесід із неповнолітнім та 
його батьками, через залучення до проведення 
громадських робіт та призначення на навчання, 
а також, якщо це доречно, шляхом принесення 
вибачень потерпілій стороні та усунення нанесе-
ної злочином шкоди. Відтак, Halt – це така угода, 
що однаковою мірою орієнтована на потерпілого 
та правопорушника, вона пропонує неповноліт-
нім альтернативу цивільному чи кримінально-
му офіційному процесу. Вона також передбачає 
компенсацію потерпілій стороні (вибачення) 
або ж відшкодування нанесених збитків. Перш 
за все, така міра покарання спрямована на випад-
ки вандалізму, крадіжок у магазинах та дрібних 
правопорушень.

У 2006 р. здійснено й опубліковано результа-
ти зовнішнього дослідження, що вивчало вплив 
угоди Halt на рівень повторного скоєння право-
порушення після позитивного результату угоди 
про призупинення (рецидивізм), на альтернатив-
ну поведінку та ставлення цих неповнолітніх. 
Результати дослідження свідчать, що неповно-

Актуальні розробки проектів з відновного правосуддя для неповнолітніх у Нідерландах
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літні, які брали участь у програмі Halt, показува-
ли такий самий рівень рецидивізму, після одного 
року, як і неповнолітні, які не брали участі у цій 
програмі. Також було визначено, що після шести 
місяців обидві групи демонстрували менші про-
блеми, пов’язані з емоціями, поведінкою, взаємо-
відносинами та увагою, це означає, що угода Halt 
не чинить значного впливу на поведінку. Далі, дві 
третини неповнолітніх зазначили, що вони взнали 
багато чого важливого з угоди про призупинення 
справи, особливо від покарання та бесід. Більш 
пильний погляд на чинники, що відіграють роль 
у рецидивізмі, зауважив, що угода Halt є більш 
доречним втручанням для груп правопорушників, 
які є більш вразливими/чутливими до групового 
тиску, аніж для правопорушників, що діють одно-
осібно. Те саме стосується правопорушників, що 
вчинили злочин уперше, які мають незначне розу-
міння наслідків своєї поведінки (для школи, сім’ї, 
групи однолітків). Іншим важливим наслідком 
було те, що важливий відновний елемент угоди 
Halt виявився успішним: неповнолітні право-
порушники, які вибачились перед потерпілими, 
вчиняли менше та/або дрібніші правопорушення. 
У результаті цього дослідження будуть посилені 
відновні елементи угоди Halt, наприклад, буде 
зроблено більший наголос на вибаченні перед 
потерпілим (при безпосередньому вербальному 
контакті між сторонами) та посиленні мережі 
підтримки неповнолітнього правопорушника 
(батьки). Окрім того, програми Halt  всіляко 
заохочують розвиток практик відновного право-
суддя у системі кримінальної юстиції, особливо 
для молоді, також і для тяжких злочинів. 

Розробки у сфері відновного 
правосуддя

Відновне правосуддя (ВП) та медіація між 
потерпілим і правопорушником (МПП) поволі 
стають більш видимими в Нідерландах, в осно-
вному через підхід «знизу», оскільки чимало 
ініціатив у сфері МПП та проведення сімейних 
конференцій були започатковані на місцевому 
рівні. Починаючи з 90-х років XX ст., ініціатори 
правосуддя підходу  Real Justice у Нідерландах 
були дуже активними. Вони запровадили метод 
справжнього правосуддя – Real Justice, що ґрун-
тується на американському прикладі та бере свій 
початок з Австралії. Наразі вони мають особли-
вий успіх у сфері догляду за молоддю, з діючим 
проектом «Eigen Kracht Centrale», що зосереджує 
увагу на особистій владі людей. Інша форма вза-
ємодії, що набуває поширення, – це великі гро-
мадські конференції, що їх організовують у тих 
випадках, коли скоєні правопорушення мають 

наслідком незадоволення великих груп людей. 
Скейтбордисти у селі Урк (Urk) створювали про-
блеми й породжували незадоволення. Шляхом 
проведення великої конференції, що охоплювала 
неповнолітніх, членів громади та політиків, вони 
змогли поговорити про це в громаді так, що ця 
розмова проходила в атмосфері взаємоповаги та 
переконання. В ідеальній ситуації це допомагає 
людям почуватися так, що кожен є частиною 
громади.

Медіація розвивається у місцевих громадах, 
школах, в компаніях та в сім’ях. Проте відновне 
правосуддя у кримінальних справах лишається 
позаду. Нещодавно ми представили програму 
медіації між потерпілим і правопорушником у 
центрі по роботі з потерпілими. Тут можна гово-
рити про деякий прогрес та розвиток, проте цей 
шлях не є легким. Ініціативи щодо запроваджен-
ня відновного правосуддя у центрах затримання 
розвиваються на місцевому рівні. Оцінки, надані 
глобальному проекту «Herstelopvoeding», були 
сприйняті недостатньо позитивно. Питання тут 
полягає в тому, що такі види досліджень, які 
засвідчують позитивний рівень ефективності, не 
повинні витрачати додатковий час на її підтвер-
дження. Одна з проблем полягає тут у тому, що 
всі ці нові види втручань занадто сильно зосе-
реджені на рівні рецидивізму та на критеріях 
доказовості.  

Відновне правосуддя для молоді
Ми надамо короткий огляд поточних проектів 

і досліджень.

Потерпілий у фокусі уваги
Після здійснення оцінки відновних проектів 

з медіації міністр юстиції прийняв рішення про 
продовження запровадження медіації між потерпі-
лим та правопорушником (МПП). Відповідальна 
за це організація – «stichting Slachtoffer In Beeld 
(SIB)» («Потерпілий у фокусі уваги»), незалеж-
ний заклад, пов’язаний з Нідерландським цен-
тром по роботі з потерпілими (Slachtofferhulp 
Nederland). Міністерство прийняло таке рішення 
з ідеєю про те, що дослідження, практичні прави-
ла й забезпечення якості процесу – все це зосеред-
жуватиметься в одному місці. Вони зазначили, що 
дослідження засвідчило, що потерпілі задоволе-
ні можливістю зустрічі з правопорушниками. Це 
покращує ефект зцілення після скоєного право-
порушення, оскільки потерпілі можуть бачити 
обличчя правопорушника і, відтак, вони можуть 
для себе завершити цю ситуацію. Можливість 
повноцінного проходження відновної процеду-
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ри з молодими правопорушниками, що, зрештою, 
може привести до МПП, є бажаним доповненням 
до існуючих можливостей реагування на дитячу 
злочинність. Таку пропозицію можуть отримати 
не лише потерпілі від злочинів, а й молоді право-
порушники. Після отримання консультації Ради 
захисту прав дітей та відповідного обговорення на 
зустрічі з суддею, прокурор та поліція (Justitieel 
Casus Overleg’ (JCO)) можуть направляти право-
порушників до організації SIB («Потерпілий у 
фокусі уваги») для проходження МПП. У 2007 р. 
трохи більше, ніж 400 справ, було направлено до 
цієї організації, а у 2008 р. ця кількість зросла до 
1 000 справ.

Поліція 
Поліція запроваджує місцеві ініціативи в 

різних містах чи провінціях, таких, як Тілбург, 
Амстердам, та Фрізланд. Подекуди такі ініціа-
тиви мають значний успіх, проте часто-густо їх 
очолює один чи два активісти. Якщо ці ключові 
особи ідуть, ініціативи часто зникають. Оскільки 
не існує структурного порядку та фінансування, 
чимало з них також залежать від наявності міс-
цевих коштів. Це має наслідком «винаходження 
колеса у багатьох місцях» та повторне зникнення 
проектів.

Прокурори 
У 2002 р. було зареєстровано рішення проку-

рорів, що засвідчило відкритість до медіації, проте 
воно не супроводжувалось активною політикою. 
На сьогодні небагато відбувається на цьому рівні, 
хоча і є деякі активні прокурори, які залучені до 
проведення медіації, й налагоджено зв’язок між 
МПП та молодими правопорушниками. Офіс в 
Утрехті мав спеціальний пілотний майданчик, 
проте діяльність на ньому зупинилася вже після 
кількох місяців через нестачу коштів та через від-
сутність конкретної політики згори.

У тій самій провінції відбувалося активне 
залучення в межах проектів з ВП у центрі затри-
мання неповнолітніх і вони також залучені до 
МПП, що її організовує SIB («Потерпілий у 
фокусі уваги»).

Суди
Лише декілька суддів по роботі з неповно-

літніми знають закордонний досвід і проявили 
зацікавленість у розбудові національної платфор-
ми щодо запровадження медіації у кримінальних 
справах. У нас є відчуття того, що в суспільстві 
бракує знань теорії та практики відновного право-
суддя. В інформаційному та навчальному просторі 
є ще цілий «світ для завоювання». Досвід Бельгії 

у проведенні сімейних групових нарад у більш 
тяжких справах, що базується на новозеландській 
моделі, свідчить, що робочі візити та застосування 
методу «колега – колезі» (внутрішні розмови між 
суддями) працюють ефективно. 

Школи
Існує багато ініціатив щодо проведення медіа-

ції між ровесниками, проте також на цьому рівні 
немає загальної, національної координації цього 
процесу. Проекти реалізуються переважно на міс-
цевому рівні.  

Затримання
У закритих центрах для затримання непо-

внолітніх (заклади ув’язнення неповнолітніх) 
також відбувається пошук шляхів вирішення 
таких проблем, як почуття сорому, провини й 
взяття відповідальності. Дослідження, проведе-
ні в межах проекту «Herstelopvoeding»: розвиток 
навичок проведення програм відновного право-
суддя для делінквентної молоді – відбувався у 
чотирьох закритих закладах для неповнолітніх. 
Ці ініціативи, через обговорення злочину та взят-
тя відповідальності, були головними аспектами 
для оцінювання результатів. Дослідження дали 
достатньо задовільні результати, проте такі оцін-
ки були сприйняті недостатньо позитивно для 
того, щоб їх продовжувати. Державний секретар 
узагальнив, що до того, як розпочати подаль-
шу розробку проектів, необхідно провести нове 
дослідження. Проблема, яку ми бачимо з цими 
оцінками, полягає в тому, що вони значною мірою 
зосереджуються на рецидивізмі, але менше – на 
рівні задоволеності, і ще слід враховувати той 
факт, що території, які перебувають на етапі роз-
витку, також потребують деякого часу й енергії, 
щоб могли дати позитивні результати.

На сьогодні досі є пілотний майданчик у JJI 
Teylingereind у впровадженні МПП та навчання, 
де скоєне правопорушення, усвідомлення наслід-
ків і відповідальність за них посідають центральне 
місце.

Цільові міжнародні стандарти
Основні міжнародні конвенції та інструкції, що 

визначають стандарти у сфері впровадження про-
грам відновного правосуддя для неповнолітніх:

Конвенція ООН про права дитини та додат-
кові інструкції (Пекінські правила, Гаванські 
правила та правила Ер-Ріяда).
Рекомендації Ради Європи № R (99) 19 щодо 
медіації у кримінальних справах (1999).

Актуальні розробки проектів з відновного правосуддя для неповнолітніх у Нідерландах
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Рамкове рішення Ради ЄС про становище 
потерпілих у кримінальному провадженні 
(2001).
Основні принципи ООН щодо застосування 
програм відновного правосуддя у криміналь-
них справах (2002).
Міжнародні стандарти скеровують, коротко 

кажучи, до: заміни кримінальної відповідальності 
альтернативними видами покарання, затримання 
як крайнього заходу, а також інших альтернатив 
– таких, як відновне правосуддя. Більше уваги 
потрібно також зосередити на застосуванні медіа-
ції у кримінальних справах та можливому впливі 
на кримінальний процес.

Вплив цих стандартів на медіацію та ВП у 
Нідерландах досі слабкий. Медіації, що були 
нещодавно організовані SIB («Потерпілий у 
фокусі уваги»), заповнюють цю нішу, проте вони 
не перебувають у межах кримінального процесу. 
Ви можете зазначити, що з цієї причини вони не 
відповідають рішенню ЄС, оскільки у рамково-
му рішенні медіація спрямована на те, щоб мати 
вплив на процес кримінального провадження.

Можливості
Ми бачимо такі позитивні кроки та/чи мож-

ливості для ширшого застосування програм ВП 
у голландській системі ювенальної юстиції:

1. Стаття 10 Рамкового рішення ЄС визна-
чає потребу в розширенні застосування медіації 
із впливом на потерпілого та правопорушника у 
кримінальному процесі.

Стаття 10:
Кожна країна-учасниця шукає шляхи поширен-
ня для застосування медіації у кримінальних 
справах для правопорушень, що вважаються 
відповідними для такого виду втручання.
Кожна країна-учасниця забезпечує врахуван-
ня факту існування будь-якого виду угоди між 
потерпілим та правопорушником (…).
Визначення статті 1:
e) «Медіацію в кримінальних справах» розумі-

ють як пошук, завчасно до або під час криміналь-
ного процесу, обопільного рішення між потерпілим 
та автором правопорушення (…).

2. Зміцнення відновних елементів у програмах 
Halt, як зазначалося вище. 

3. Новий «догляд, орієнтований на потер-
пілого».

Цей новий догляд, орієнтований на потерпі-
лого, забезпечує те, що на рівні функціонування 
поліції має існувати можливість компенсування 
завданої злочином шкоди. Часом на місцевому 
рівні це трапляється шляхом проведення медіа-
цій. Це можна розвивати надалі.

4. Продовження розвитку й розширення МПП: 
потерпілі від злочинів отримують пропозицію від 
організації SIB («Потерпілий у фокусі уваги»), 
як зазначено вище.

5. Внутрішні ресурси/органи кримінальної 
юстиції, що забезпечують підтримку:  

Рішення прокурорів 2002 р., що засвідчило від-
критість до медіації;
деякі активні представники поліції та юстиції 
– знову ж таки, це значною мірою базується 
на індивідуумах. 
6. Пошук ефективних санкцій може бути роз-

ширений до ВП.
7. Заохочення розвитку неформального ВП 

на інших рівнях в округах, у громадах, школах 
тощо.

8. «Beginselverklaring Platform Mediation in 
Strafzaken»: положення про принципи, розробле-
не національною платформою з медіації у кримі-
нальних справах, що складається з дослідників та 
практиків, залучених чи зацікавлених у ВП. 

Підсумок
Нині існує більше ініціатив з відновного пра-

восуддя, проте вони:
розвиваються в межах карального підходу;
часто залежать від конкретних осіб чи впрова-
джуються лише на місцевому рівні;
мають нестачу структури й фінансування;
потребують ширших досліджень та оцінок;
не є відомими для широкої громадськості та 
осіб, які приймають рішення;
мають неузгодженості в межах руху за віднов-
не правосуддя;
потребують зміни політики – зобов’язань на 
міжнародному та європейському рівнях. 

Труднощі: рух між репресивною владою та 
поверненням відповідальності окремим особам. 
Упровадження ініціатив на місцевому рівні ство-
рює дуже фрагментарну картину. 

Питання до обговорення
Якими є перспективні приклади з інших від-
повідних систем ювенальної юстиції?
Як ми можемо поставити питання впроваджен-
ня ВП на національному рівні у політичні, гро-
мадські й наукові плани дій?
Які стратегії реалізації можна за про-
понувати?
Як подолати неузгодженості в межах самого 
руху?
Як заохотити співпрацю між ювенальними 
ініціативами ВП по всій країні?




