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Н
езважаючи на високий і сталий 
рівень розвитку відновного право-
суддя у західних країнах, цей новий 

підхід до злочину та покарання лише 
впроваджується на території країн 
Центральної та Східної Європи, де його 
було ініційовано лише після падіння 
“Залізної завіси”. В окремих східноєв-
ропейських країнах перші ініціативи 
запровадження відновного правосуддя 
з’явилися в середині 90-х років XX ст., а 
в деяких – лише після 2000 р. Розвиток 
програм відновного правосуддя тісно 
пов’язаний з правовими та культурними 
традиціями країни, які можуть стати 
як сприятливим, так і гальмівним 
фактором у процесі запровадження 
системи. У статті проаналізовано 
особливості традицій кримінального 
судочинства та призначення покарання 
у Західній та Східній Європі, а також 
розглянуто поточні правові реформи, 
запроваджувані в постсоціалістичних 
країнах. Крім того, у цьому невеликому 
дослідженні викладено аргументи на 
користь запровадження відновного 
правосуддя у країнах Центральної 
та Східної Європи та показано, як 
запровадження цієї системи може 
сприяти демократизації суспільства.

1. Постсоціалістичне 
кримінальне судочинство

Під терміном “країни Центральної 
та Східної Європи” ми розуміємо всі 
європейські постсоціалістичні країни. 
Цей термін є результатом політичного, 
а не географічного поділу. Будь-яка з 
цих країн є або колишньою республі-
кою колишнього СРСР, або країною-
сателітом СРСР. Ці країни було від-
межовано від Заходу в часи “Холодної 
війни”, і всі вони мали схожі правові 
системи.

Кримінальне судочинство у країнах 
Центральної та Східної Європи об’єд-
нує низка спільних рис, таких, як полі-
тика в галузі покарань, система санкцій, 
а також громадська думка щодо зло-
чинності та покарань1. Дослідження, 
проведене у 2005 р. Міжнародним 
центром дослідження з питань ув’яз-
нення (International Centre for Prison 
Studies2, див. нижче), показує, що в 
Росії, Білорусі, Україні, Молдові та пев-
ною мірою в Румунії, Болгарії, Чеській 
Республіці, Словаччині, Угорщині та 
Польщі існує дуже жорстка система 
кримінальних санкцій, яка передба-
чає ув’язнення як основний вид пока-
рання і на додаток на тривалий термін 
позбавлення волі, що призводить до 
великої кількості заарештованих осіб.

Станом на 1 січня 2004 р., середня 
кількість ув’язнених у 15 країнах ЄС (до 
його розширення 1 травня 2004 р.) ста-
новила 97 осіб на кожні 100000 населен-
ня3. Очевидно, що кількість ув’язнених 
у постсоціалістичних країнах є істотно 
більшою, ніж у західних країнах.
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1 Презентація Соріна Хангану “Ідеологія покарань 
в Центральній та Східній Європі” на конференції 
“Відновне правосуддя в Європі: куди ми йдемо?”, 
Будапешт, 14–16 жовтня 2004 р., http://www.euf-
orumrj.org/

2 Див.:  http://www.homeoffice.gov.uk
3 Там само.
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Однак було б несправедливо стверджувати, 
що велика кількість ув’язнених є “чисто” східно-
європейським феноменом. У певних західноєв-
ропейських країнах існують подібні показники. 
Проте вони пов’язані з різними соціально-еко-
номічними поясненнями. Наприклад, незважа-
ючи на істотне зменшення кількості злочинів та 
використання медіації між потерпілими та пра-
вопорушниками в Англії та Уельсі, кількість ув’-
язнених у цих країнах за останні роки збіль-
шилася. У 1992 р. середня кількість ув’язнених 
становила 45 847 осіб, а в 2002 р. – 70 816 осіб4. 
Для того, щоб виявити причини великої кілько-
сті ув’язнених у країнах Центральної та Східної 
Європи, важливо розглянути систему карних 
санкцій, що існувала там до 1990 р. При соціаліз-
мі система покарань не могла позбавитися спад-
ку сумнозвісного сталінського ГУЛАГу. Термін 
“ГУЛАГ” походить від російського скорочен-
ня  назви “Генеральное управление лагерей” 
– структури, створеної в Радянському Союзі для 
управління тими таборами, де відбували пока-
рання засуджені5. Спочатку т. зв. “політичні” 
злочинці потрапляли туди за погляди, що відріз-
нялися від загальних, наприклад, за опозицію 
диктатурі. Як правило, їх засуджували до три-
валих термінів позбавлення волі. Оскільки кіль-
кість таких осіб була дуже великою, то ці табо-
ри будували не як звичайні тюрми з окремими 
камерами, а як систему бараків; у цих табо-
рах ув’язнені змушені були працювати і жити. 
Пізніше такі табори (які називали ще й “коло-
ніями”) почали використовувати для ув’язнення 

інших категорій злочинців, а також тих, кого 
засуджували за різні види злочинів6.

Системи кримінального судочинства в соці-
алістичних країнах не досягли того рівня лібера-
лізації, який був характерний для систем судо-
чинства та політики в галузі покарань у країнах 
західної демократії після Другої світової війни, 
і який передбачав скасування смертної кари та 
розвиток альтернативних видів покарання. На 
противагу західному світу, в соціалістичних кра-
їнах не ставилася проблема про доцільність ув’-
язнення як методу покарань і не було зроблено 
спроб модернізувати систему7. На думку Юрія 
Калініна, радянська система спиралася переду-
сім на концепцію отримання прибутку від праці 
засуджених і забезпечення компенсації за зло, 
вчинене ув’язненими. А з розпадом соціалістич-
ної системи зникло чимало тих ідеологічних та 
економічних чинників, що лежали в основі ста-
рої системи покарань, внаслідок чого почався 
розпад і підвалин системи покарань8.

Після розпаду СРСР країни Центральної та 
Східної Європи зазнали найбільшого впливу 
від переходу від соціалізму до капіталізму, а 

Табл. 1. 

Кількість ув’язнених у країнах Центральної та Східної Європи (розробка Роя 
Вемслі, Міжнародний центр дослідження з питань ув’язнення, лютий 2005 р.)

Країна

Кількість ув’язнених 
загалом (кількість у місцях 

відбування покарання, 
в т. ч. слідчих ізоляторах)

Співвідношення між кількістю 
ув’язнених та кількістю загаль-

ного населення (на кожні 
100000 населення країни)

Білорусь 52 500 532
Болгарія 11 060 143
Чеська Республіка 18 830 184
Угорщина 16 700 165
Молдова 10 729 297
Польща 79 087 209
Російська Федерація 763 054 532
Румунія 39 015 180
Словаччина 8 891 165
Україна 198 386 416

4 Доповідь Мартіна Райта на міжнародній конференції “Модель 
розвитку українського відновного правосуддя”, Київ, 10-11 
лютого 2005 р.

5 Презентація Соріна Хангану “Ідеологія покарань в Центральній 
та Східній Європі” на конференції “Відновне правосуддя в 
Європі: куди ми йдемо?”, Будапешт, 14-16 жовтня 2004 р., 
http://www.euforumrj.org

6 Там само.
7  Див.: http://www.newhumanist.org.uk
8 Kalinin, Y (2002).The Russian Penal System: Past, Present and 

Future, A lecture delivered at King’s College, University of 
London, November, www.kcl.ac.uk
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також болісних реформ, які привели до вели-
ких змін у характері та поширенні злочинності. 
Рівень злочинності у регіоні різко підвищив-
ся, а протягом наступного десятиліття існувала 
загальна тенденція до його подальшого збіль-
шення. Найбільше підвищення спостерігалося у 
сфері майнових злочинів. У порівнянні з рівнем 
1990 р., рівень квартирних злочинів у 2000 р. під-
нявся на 72%, тоді як рівень злочинності у сфері 
викрадення транспортних засобів у 2000 р. був 
на 236% вище, ніж у 1990 р.9 Вплив підвищення 
рівня злочинності на відношення громадян був 
істотним. Рівень страху перед злочинами та від-
чуття незахищеності серед громадськості пост-
соціалістичних країн також виявився високим. 
Водночас у цих країнах продовжували звину-
вачувати поліцію або в корупції, або в служін-
ні інтересам держави чи приватним інтересам, 
а не інтересам спільноти10. У “Міжнародному 
звіті про жертви злочинності” зазначалося, що 
найбільш незахищеними у великих регіонах 
світу почувалися громадяни перехідних країн 
Центральної та Східної Європи  – лише 46% 
почувалися безпечно на вулиці, а 53% вислов-
лювали побоювання або відчували себе зовсім 
незахищеними11. Наприклад, у 1995 р. у Чеській 
Республіці почувалися незахищеними на вули-
ці біля будинку з настанням темряви 40% опи-
туваних, а в Польщі – 35%12.

Через підвищення рівня злочинності та рівня 
страху перед злочинами у суспільстві кількість 
ув’язнених у країнах Центральної та Східної 
Європи за останні роки різко збільшилася. А це 
спричинило тенденцію до жорсткішої політики 
в галузі кримінального судочинства та збіль-
шення кількості ув’язнених13. Очевидно, що в 
основі цього лежала не лише широка громадська 
та політична підтримка жорсткого реагування на 
злочини, а й недостатній розвиток сектору гро-
мадських санкцій та заходів, наприклад, частко-
ва або й цілковита відсутність інфраструктури, 
необхідної для належного запровадження пока-
рань і заходів, не пов’язаних з позбавленням 
волі14. Втім, це не єдина причина збільшення 
кількості ув’язнених у регіоні. Сергій Пашин 
визначає інші ключові фактори, такі, як тра-
диційний інквізиторський характер радянських 
та пострадянських процедур покарання, а також 
повільні та неефективні темпи судових проце-
дур та процедури розслідування15. Він доводить, 
що існує дві головні характеристики радянської 
інквізиторської системи судочинства. По-перше, 
суд відіграє роль прокурора, хоча зобов’язаний 
провести власне незалежне розслідування для 

доповнення подробиць справи, допущених при 
роботі органів розслідування або при попередніх 
розслідуваннях. Внаслідок цього звичайні суди 
виносять виправдовувальний вирок лише для 
1–1,7% підсудних16. Другою головною рисою 
є те, що з обвинуваченим поводяться не як з 
людиною, що має певні законні права, а як з об’-
єктом більшою чи меншою мірою об’єктивного 
розслідування. В результаті під час розсліду-
вання часто застосовують тортури, а внаслідок 
того, що, зокрема, у колишніх радянських респу-
бліках вирок виноситься на основі зізнання під-
судного, збільшується кількість ув’язнених17.

Слід зазначити, що існують істотні розбіж-
ності у ролі прокурора в  західноєвропейсь-
кій системі судочинства та системі судочин-
ства в країнах Центральної та Східної Європи. 
У Західній Європі високий ступінь дискрецій-
них повноважень прокурора було визнано як 
необхідну передумову ефективного управління 
правосуддям та досконалу норму процесу кри-
мінального судочинства. Однак для багатьох 
законотворців країн Центральної та Східної 
Європи такі повноваження не вважалися при-
йнятними. Вони намагалися суворо дотримува-
тися принципу обов’язкового державного зви-
нувачення18. Каролі Бард зазначає ще одну від-
мітну рису управління (кримінальним) судо-
чинством у колишніх соціалістичних країнах. 
На його думку, ця система характеризувала-
ся “певним нехтуванням” міжнародних зобо-
в’язань та настійливими наполяганнями на наці-
ональному суверенітеті19. Практичним наслід-

9 Aebi, M. (2004). Crime Trends in Europe from 1990 to 2000, in 
Aromaa, K. and Nevala, S. (eds.), Crime and Crime Control in an 
Integrating Europe. Publication Series No. 44, Helsinki, European 
Institute for Crime Prevention and Control – P. 43.

10 Krajewski, K. (2004). Crime and Criminal Justice in Poland, 1 (3) 
European Journal of Criminology, – P.  398.

11  Zvekic U. (1998).  Criminal Victimization in Countries in 
Transition. Rome: UNICRI. – P. 82.

12 Los M. (2002). Post-communist Fear of Crime and the 
Commercialization of Security, 6 (2) Theoretical Criminology – P. 
166-168.

13 Saar J. (2004). Crime, Crime Control and Criminology in Post-
Communist Estonia,  1 (4) European Journal of Criminology. – P. 
521-522.

14 Rau W. (1999). Countries in Transition: Effects of Political, Social 
and Economical Change on Crime and Criminal Justice, 7(4) 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 
– P. 360.

15  Див.: http://www.penalreform.org
16  Статистичні дані Верховного Суду Російської Федерації за 

2001–2004 рр.
17  Див.: http://www.penalreform.org
18 Rau W. (1999). Countries in Transition: Effects of Political, Social 

and Economical Change on Crime and Criminal Justice, 7(4) 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice – P. 
358.

19 Rau W. (1999). Countries in Transition: Effects of Political, Social 
and Economical Change on Crime and Criminal Justice, 7(4) 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 
– P. 359.
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ком такої системи було те, що окремий заявник 
у національній юрисдикції ніколи не звертався  
до міжнародних правозахисних норм.

2. Сучасні правові реформи 
Відтоді, як країни Центральної та Східної Європи 
підписали міжнародні договори та приєдналися 
до Ради Європи, ситуація в сфері кримінального 
судочинства почала поліпшуватися. Передусім 
ці країни оголосили про запровадження право-
вої реформи, спрямованої на підвищення рівня 
демократизації та прозорості кримінального 
судочинства. Крім того, було ініційовано про-
грами для запровадження альтернатив позбав-
ленню волі (у тому числі взяттю під варту на 
досудовій стадії), а також пробації та медіації. 
Зокрема, були ініційовані проекти альтерна-
тивних способів розв’язання конфліктів між 
потерпілими та правопорушниками (громадські 
роботи, пробація, медіація та ін.). Однак про-
цеси запровадження таких альтернатив у різних 
країнах відрізняються. У деяких країнах вони 
користуються широкою підтримкою держави на 
основі розвинутих правових рамок, бюджетного 
фінансування та ефективного функціонуван-
ня таких альтернативних програм. Натомість в 
інших країнах такі ініціативи є слабкими і дер-
жава досі опирається їх запровадженню (напри-
клад, у Білорусі). Але існують потужні стимули 
для запровадження таких альтернатив, рефор-
мування політики в галузі системи криміналь-
ного судочинства у всіх країнах, які мають намір 
приєднатися до ЄС або нещодавно приєдналися 
(як у випадку з Латвією, Литвою та Естонією, а 
також Польщею та Угорщиною)20. 

Очевидно, що збільшення покарань не допо-
магає зменшити рівень злочинності і вселити 
відчуття безпеки в суспільстві. Сергій Пашин 
зазначає, що каральне судочинство стимулює 
страх перед злочинністю і не призводить до 
відновлення соціальної справедливості, зруй-
нованої злочином. Саме тому його має замінити 
кримінальне судочинство іншого типу, зокре-
ма, відновне правосуддя21. Запровадження від-
новного правосуддя у країнах Центральної та 
Східної Європи має стати необхідною і бажаною 
складовою правової реформи та розвитку демо-
кратичного суспільства.

Передусім відновне правосуддя сприятиме 
запровадженню верховенства права в цьому 
регіоні та розширенню загального доступу гро-
мадян до правосуддя. Рівень корупції в деяких 
регіонах змушує сумніватися у рівності всіх гро-
мадян перед законом. Населення значною мірою 

не довіряє системі судочинства, не вірить у спра-
ведливість суддів та незалежність судової влади 
від виконавчої влади. Брак поваги у суспільстві 
до системи кримінального судочинства – явище, 
яке походить від радянського періоду, коли пар-
тія домінувала на всією юриспруденцією, а суди 
були придатками місцевих партійних осеред-
ків. Руйнується класичне розуміння звертання 
до суду як звертання за справедливістю, коли 
людина здебільшого йде до суду в надії одержати 
справедливе рішення. Натомість ще з радянсь-
ких часів суди та правоохоронні органи тра-
диційно перебувають по один бік барикад, борю-
чись зі злочинністю та нехтуючи захистом інте-
ресів справедливості та прав людини22. Із запро-
вадженням відновних підходів до певних пра-
вових процедур громадяни країн Центральної 
та Східної Європи зможуть поступово позба-
витися від скептичного погляду на судочинство, 
що приведе до зміцнення переконаності людей 
в тому, що система правосуддя функціонує зага-
лом і працює в їхніх інтересах.

По-друге, відновне правосуддя є найновішим 
підходом до ефективного правосуддя в демо-
кратичних країнах, воно розвивається у поєд-
нанні зі структурними реформами чинної пра-
вової системи безвідносно до завершення таких 
реформ. Наприклад, медіацію між потерпілими 
та правопорушниками у Чеській Республіці було 
запроваджено як частину структурної рефор-
ми кримінального судочинства. В Україні від-
новне правосуддя вважається істотною части-
ною майбутньої ювенальної юстиції. Отже, така 
система є вигідною для країн Центральної та 
Східної Європи як на найближчу, так і на дале-
ку перспективи. Відновне правосуддя стимулю-
ватиме розвиток демократичного суспільства, 
стане необхідною передумовою для ефективного 
функціонування реформованих інституцій.

По-третє, подвійна вигода від відновного 
правосуддя полягає в тому, що воно відпові-
дає потребам жертв злочинності, відшкодову-
ючи їм фізичні та психологічні травми, допо-
магає змінити правопорушників, надаючи їм 
можливості для ресоціалізації на основі під-
твердження їхньої відповідальності та сприяння 
їх оновленню. Задовольняючи нагальні потре-

20 Презентація Соріна Хангану “Ідеологія покарань в Центральній 
та Східній Європі” на конференції “Відновне правосуддя в 
Європі: куди ми йдемо?”, Будапешт, 14-16 жовтня 2004 р., 
http://www.euforumrj.org

21 Див.: http://www.penalreform.org
22 Pushkar P. (2003). The Reform of the System of Criminal Justice 

in Ukraine: The Influence of the European Convention of Human 
Rights, 11 (2) European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice – P. 209–213.
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би індивіда, відновне правосуддя сприяє довго-
строковим соціальним змінам, розвитку гро-
мадянських цінностей та віри у верховенство 
права у період реформування правової систе-
ми. Практичні дослідження, проведені у захід-
них країнах, засвідчили зменшення рівня реци-
дивів серед тих правопорушників, які пройш-
ли процес відновного правосуддя. Оскільки у 
більшості випадків відновне правосуддя засто-
совували для молодих правопорушників або 
тих, хто вперше порушив закон, то воно сприяє 
перевихованню великої кількості молодих пра-
вопорушників. Зменшений рівень рецидивів, 
здебільшого на основі розуміння всіх аспектів 
шкоди, завданої злочином, стимулює молодих 
правопорушників до виходу з хибного кола зло-
чинності на початковій стадії.

По-четверте, відновне правосуддя надає інди-
віду права, стимулюючи його до відповідального 
ставлення до свого життя і до повноцінної участі 
у вирішенні власних проблем. Це особливо важ-
ливо для країн Центральної та Східної Європи, 
де апатія та цинізм, спричинені комуністичним 
правлінням, а також корупція підірвали відчут-
тя відповідальності і контролю за власне життя.

Висновки
Падіння “Залізної завіси” залишило колишні 
соціалістичні країни віч-на-віч з серйозними еко-
номічними та правовими проблемами, усклад-
неними з причин відсутності функціонального 
громадянського суспільства. Ці фактори при-
звели до виникнення у громадян відчуття неза-

хищеності, втрати довіри до правосуддя, а також 
до вимоги застосування жорсткіших покарань 
до правопорушників. Для того, щоб упоратися 
з дедалі більшою кількістю злочинів, було під-
вищено рівень ув’язнення, що, однак, не змінило 
показників злочинності в країнах Центральної 
та Східної Європи. Відновне правосуддя не є 
панацеєю для подолання злочинності, але така 
система може допомогти зменшити каральний 
характер системи кримінального судочинства, 
підвищити рівень задоволення вимог жертв зло-
чинності та відповідальності правопорушників 
за власні вчинки, зменшуючи водночас кількість 
рецидивів і страху перед злочинністю в суспіль-
стві, відновлюючи довіру громадян до системи 
правосуддя.

Ідеологія відновного правосуддя є прийнят-
ною для країн Центральної та Східної Європи, 
що перебувають на етапі формування грома-
дянського суспільства та запровадження рефор-
ми кримінального судочинства. Слід зазначити, 
що позитивні зміни стимулюються розширен-
ням ЄС та правовими реформами, що їх про-
водять країни Центральної та Східної Європи з 
метою європейської інтеграції.




