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У
країнським Центром Порозуміння спіль-
но з Генеральною прокуратурою України 
та Академією прокуратури України за під-

тримки Швейцарського бюро співробітництва 
в Україні наприкінці 2006 р. започатковано про-
ект співробітництва “Підтримка реформи систе-
ми кримінальної юстиції в Україні: обізнаність 
прокуратур з прийомами медіації”. З метою реа-
лізації згаданого проекту у період з 30 квітня по 
6 травня 2007 р. для працівників органів проку-
ратури України, залучених до проекту, була орга-
нізована навчальна поїздка до Швейцарської 
Конфедерації для ознайомлення із процеду-
рою застосування механізмів медіації на прак-
тиці. У цьому візиті також участь взяли і пред-
ставники Українського Центру Порозуміння та 
Швейцарського бюро співробітництва в Україні.

Навчальна поїздка тривала один тиждень і 
відзначалась, за відгуками учасників, надзвичай-
ною насиченістю та різноманітністю  програми. 
Головною метою відвідання українськими фахів-
цями Швейцарії стало ознайомлення ними на 
практиці з досвідом використання у криміналь-
ному процесі процедур примирення і медіації та 
ролі прокурора у правових системах різних кан-
тонів Швейцарської Конфедерації при їх застосу-
ванні.  Впродовж тижня українська делегація від-
відала три кантони – Цюрих, Фрібург та Женева 
та мала можливість побачити як у одній державі 
співіснують різні правові та судові системи. 

ЦЮРИХ
Відповідно до запланованої програми українсь-
ка делегація відвідала Цюрих, що є водночас і 
містом і кантоном. За історичною традицією у 

кантоні Цюрих діє правова система на зразок 
існуючої у Німеччині. Організатором програми 
української делегації у кантоні Цюриху стала 
керівник Служби медіації кантону Цюрих пані 
Сильві Берхтольд. Вона розповіла про існуючу 
систему організації та діяльності служби меді-
ації. Зокрема зазначила, що в кантоні Цюрих 
реалізовується проект медіації між сторонами 
конфлікту на підставі угод, за якими потерпілі 
примиряються з правопорушниками і відкли-
кають свої заяви про злочин. Проектом перед-
бачається законодавче регулювання цих про-
цедур, як наприклад це свого часу було здійс-
нено в кантоні Цюрих. Особливістю є розподіл 
медіації для неповнолітніх та для дорослих. 
Аналогічний поділ існує і в кантонах Фрібург та 
Женева. Таким чином, у кантоні Цюрих служ-
ба медіації належить до системи юстиції і є дер-
жавною. Вона є системою, до складу якої вхо-
дить дирекція та окремі її підрозділи.

Проте в інших кантонах ці служби є громадсь-
кими організаціями. Пані Сильві Берхтольд 
висловила точку зору, що прийнятною й ефек-
тивною є система, при якій медіація здійснюєть-
ся громадськими організаціями, які  незалежні 
від держави і не відносяться до системи кри-
мінального судочинства. При такій системі дер-
жава лише здійснює контроль за службою меді-
ації, надаючи ліцензії /спеціальні дозволи/ на її 
здійснення.

Відповідно до законодавства та практи-
ки медіації в кантоні Цюрих, конфлікти, які 
можуть підлягати цій процедурі, – поділяються 
на 9 різних категорій залежно від тяжкості пра-
вопорушення. Найбільш ефективною і резуль-
тативною є медіація щодо конфліктів, які сто-
суються нетяжких або середньої тяжкості пра-
вопорушень. Говорячи про обсяги кримінальних 
справ, які направляються на медіацію, то кіль-
кість таких справ близько 50 на кожні 1 000 про-
ваджень щодо злочинів та правопорушень (5%).

У подальшому С. Берхтольд охарактеризува-
ла нормативне забезпечення, окремі стадії про-
цесу медіації та завдання медіатора – особи, яка 
проводить цей процес, на кожній із згаданих 
стадій, результати процедури і можливі труд-
нощі при її здійсненні. Зокрема, у контексті 
законодавчого забезпечення медіації констату-
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вала, що матеріальне право регламентується 
федеральними актами, а процесуальне – канто-
нальними. Поінформувала, що у Швейцарській 
Конфедерації планується до 2010–2012 рр. роз-
робити та впровадити єдиний для всіх кантонів 
кримінально-процесуальний кодекс.

З метою поглиблення знань щодо медіації, 
для української делегації була представлена пре-
зентація під назвою “Медіація у криміналь-
них справах в кантоні Цюрих”, яка складалася 
із загальнотеоретичної частини щодо сутності 
медіації у кримінальному судочинстві, її при-
йомів та методів, фаз медіації, співвідношен-
ня медіації і кримінального процесу, особливо-
стей кримінального судочинства Швейцарської 
Конфедерації і, зокрема, кримінального судо-
чинства кантону Цюрих.

Сутність медіації полягає у вирішенні кон-
фліктних ситуацій правового характеру за допо-
могою поєднання психології та юриспруден-
ції. Медіація, на думку, пані Берхтольд, є не 
альтернативою процедурі кримінального пере-
слідування особи, а допоміжною процедурою 
у кримінальному процесі, завдяки якій про-
курор вправі прийняти кінцеве рішення у спра-
ві стосовно обвинуваченого без розгляду справи 
судом. Однак це стосується кримінальних справ 
про злочини невеликої або середньої тяжкості. 
Головним завданням медіації є зняття соціальної 
напруги у суспільстві, розв’язання соціального 
конфлікту та умов його довготривалості.

Процедура медіації може відбуватися між 
обвинуваченим та потерпілим, між кількома 
обвинуваченими та потерпілим, між обвинува-
ченим і кількома потерпілими. Медіація може 
застосовуватися на будь-якій стадії, зокрема на 
стадії розслідування справи, судового розгля-
ду, а також під час відбуття засудженим пока-
рання, тобто на стадії виконання вироку суду. 
Позитивним результатом медіації є укладення 
угоди між обвинуваченим та потерпілим, в якій 
відображаються взаємні зобов’язання, терміни і 
умови їх виконання. 

Якщо медіація відбувається у справах про 
злочини невеликої тяжкості або у справах, що 
порушуються тільки за заявою потерпілого (в 
Україні – т. зв. приватне обвинувачення), то 
внаслідок укладеної угоди між обвинуваченим 
та потерпілим кримінальне переслідування не 
продовжується, провадження у справі закри-
вається. За законодавством кантону Цюрих така 
процедура медіації застосовується у справах 
щодо неповнолітніх у більшості випадків.

В разі укладення угоди за наслідками про-
ведення медіації у справах про тяжкі злочини, 

даний факт має враховуватися при призначенні 
винному покарання у вироці суду. Зазначена 
процедура, як правило, може застосовуватися, 
якщо обвинувачений є повнолітнім. 

Пані Берхтольд акцентувала увагу на різ-
ниці між медіатором та прокурором, медіатором 
і суддею, медіатором і адвокатом. Медіатор – 
незацікавлена у результатах кримінального про-
вадження особа, яка неупереджено ставиться як 
до потерпілого, так і до обвинуваченого.

У різних кантонах Швейцарії з метою забез-
печення об’єктивності медіаторів їм надано різ-
ний статус. Так, у кантонах Цюрих і Фрібург 
медіатори є державними службовцями і працю-
ють у департаментах юстиції. У кантоні Женева 
медіатори є незалежними від держави і входять 
до відповідних громадських об’єднань та асоціа-
цій. На практиці можливе поєднання медіаторів 
– державних службовців та медіаторів – пред-
ставників громадських організацій. На думку 
доповідачки, не так важливо, де працює меді-
атор, головне, щоб він був неупереджений до 
вирішення конфлікту та доброякісно виконував 
завдання медіації.

Крім того, було підкреслено, що медіацію 
не можна застосовувати у кожній справі пев-
ної категорії, так би мовити, “ставити на потік”. 
Це виключно персоніфікований процес, який 
залежить від багатьох обставин, насамперед, 
від особи обвинуваченого та особи потерпілого, 
конкретних обставин злочину та інших важли-
вих чинників, що мають з’ясовуватися при роз-
слідуванні прокурором. Проблеми при застосу-
ванні медіації, як правило, виникають за умови, 
коли не вдається знайти спільний інтерес для 
обговорення між обвинуваченим та потерпілим. 

У презентації окремо розглядалося питан-
ня щодо навчання медіаторів. Медіатором може 
бути будь-яка особа, яка має вищу освіту, певні 
знання з психології та юриспруденції і за харак-
тером здатна до неупередженого спілкування 
і оцінки ситуацій. Навчання медіаторів прово-
диться у кантоні Цюрих за дворічною навчаль-
ною програмою одночасно із засвоєнням мате-
ріалу у практичній діяльності – проведенні про-
цедур медіації.

У рамках програми візиту до Цюриху укра-
їнська делегація зустрілася також з Генеральним 
прокурором кантону Цюрих паном Ульріхом 
Ведером та прокурором пані Клаудією 
Льоффлер.

Доктор Ульріх Ведер поінформував членів 
робочої групи про структуру органів прокура-
тури у Швейцарії, детально зупинився на струк-
турі прокуратури кантону Цюрих, одну з спеціа-
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лізованих прокуратур яку він очолює. Зазначив, 
що для Швейцарської Конфедерації, і кантону 
Цюрих зокрема, медіація у кримінальному судо-
чинстві є новелою, яка почала запроваджувати-
ся в останні п’ять років.

Коротка характеристика системи криміналь-
ного судочинства Швейцарської Конфедерації, 
за презентацією пана Вебера, виглядає так: в 
країні 26 кантонів, які з 2001 р. застосовують 
єдиний для Конфедерації Кримінальний кодекс. 
До компетенції федеральних властей, зокрема 
прокуратури, віднесені питання боротьби з:

– організованою злочинністю;
– економічною злочинністю;
– злочинами проти федерації.
Боротьба з іншими злочинами, які не розгля-

даються як загроза федерації в цілому, здійсню-
ється поліцією, а їх переслідування – прокурату-
рою кантонів. Кримінальне переслідування осіб, 
що вчинили злочини у кантоні Цюрих, ведеть-
ся на кантональному рівні 9 прокуратурами, з 
яких 5 прокуратур працюють за регіональним 
принципом (за визначеною територією вчинен-
ня злочину в межах кантону Цюрих), а 4 проку-
ратури є спеціалізованими, які здійснюють про-
вадження у кримінальних справах про особливо 
тяжкі злочини та сексуальні злочини, у справах 
неповнолітніх тощо. Загальна чисельність про-
курорів у кантоні Цюрих складає 135 осіб у всій 
системі органів прокуратури цього кантону.

Генеральна прокуратура кантону Цюрих є 
керівним органом для прокуратур кантону, але її 
працівники не наділені процесуальними повно-
важеннями, у тому числі з керівництва розсліду-
ванням або вирішення питань щодо медіації.

Регіональні прокуратури здійснюють про-
вадження у кримінальних справах про  менш 
тяжкі злочини, а спеціалізовані – більш тяжкі. 
Представлена паном Ведером спеціалізована 
прокуратура здійснює провадження у справах 
про тяжкі злочини сексуального характеру, зло-
чинами проти дітей, а також сім’ї. Крім того, до 
компетенції цієї ж прокуратури віднесені також 
злочини, вчинені поліцією із застосуванням 
зброї, а також злочини, пов’язані із допущеними 
медичними помилками. Винесення обвинува-
чення або закриття кримінальної справи повні-
стю відноситься до повноважень прокурора. 
У спеціалізованих прокуратурах один прокурор 
протягом року проводить розслідування близь-
ко 20 справ. У регіональних прокуратурах кіль-
кісне навантаження значно більше – 1 прокурор 
закінчує розслідування близько 200 справ.

Одним із найпоширеніших злочинів є засто-
сування насильства у сім’ї, у зв’язку з чим осо-

блива увага приділяється захисту прав дітей. 
Кількість тяжких злочинів у сім’ї та щодо дітей 
останнім часом зростає. За такої ситуації меді-
ація набуває рис не просто посередництва, а все 
частіше – одного з етапів розслідування кри-
мінальної справи.

Як уже зазначалося вище, з часів Другої світо-
вої війни у Швейцарії діє кримінальний кодекс 
федерального рівня і передбачені ним злочини 
визнаються кожним  кантоном. Проте у кожно-
му кантоні діє свій Кримінально-процесуальний 
кодекс, і таким чином у Конфедерації водночас 
діють 26 процедур провадження у кримінальних 
справах, які можуть дуже відрізнятися. 

Деяким кантонам притаманна процедура 
кримінального судочинства, подібна до німець-
кої, деякі кантони застосовують процедури кри-
мінального судочинства на зразок французької, 
є кантони, в яких діє змішана німецько-фран-
цузька процедура кримінального судочинства. 

Таким чином, у Швейцарії існує не лише 26 
відмінних систем кримінального процесу, а й 
стільки ж судових систем, які відрізняються як 
за своєю структурною побудовою, так і за компе-
тенцією та процедурами розгляду справ, оскар-
ження та перегляду рішень тощо.

Наприклад, у кантоні Цюрих судова система 
включає:
– 11 окружних судів, рішення в яких зазвичай 

приймають 3 судді і лише в деяких випад-
ках – 1 суддя, якщо він розглядає проступок, 
що карається позбавленням волі на строк не 
більше 6 місяців. Більшість кримінальних 
справ розглядається судами кантону на регі-
ональному рівні;

– Верховний суд кантону Цюрих розглядає 
справи тільки про злочини, пов’язані з вико-
ристанням вибухівки, вчинені організованими 
злочинними групами, особливо складні еконо-
мічні злочини. Крім того, Верховний суд кан-
тону є судом другої інстанції для оскарження 
рішень окружних судів. Його ж власні рішен-
ня можуть бути переглянуті федеральним 
судом Швейцарії лише у рідкісних випадках і 
тільки з точки зору правових питань;

– Суд присяжних кантону Цюрих створений 
для розгляду винятково тяжких злочинів. 
Такий суд існує лише у Цюриху та ще трьох 
кантонах Швейцарії і, на думку пана Ведера, є 
відмираючою моделлю, а тому швидше всього 
з часом буде скасований.

– Верховний касаційний суд кантону Цюрих, 
який уповноважений переглядати всі рішен-
ня Верховного суду  та суду присяжних кан-
тону Цюрих.
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Головним завданням прокуратури є відкрит-
тя кримінальної справи, збір всіх доказів та 
підтримання обвинувачення у суді і участь у 
провадженні до моменту винесення вироку чи 
закриття справи. Прокурор кантону Цюрих про-
водить всю роботу зі збору доказів, які будуть у 
подальшому передані до суду і розглянуті остан-
нім. Збір доказів за існуючою у кантоні систе-
мою кримінального процесу здійснюється на 
стадії досудового слідства, а не безпосередньо  у 
суді. Під час слухання справи  по суті суд лише 
вивчає документи та докази, зібрані під час досу-
дового слідства. У суді присяжних навпаки, всі 
свідки допитуються, а докази вивчаються під час 
слухання справи.

Відмінності, які існують у кримінальному 
процесі різних кантонів зумовлює наявність різ-
ниці у процесі медіації. Неоднаковою у кри-
мінальному провадженні і, зокрема, в процесі 
медіації, є роль прокурора.

Наприклад, кантон Цюрих є одним з неба-
гатьох, хто прийняв своє власне законодавство 
про медіацію у кримінальних справах. Одним з 
його основних і принципових положень є прі-
оритетне право сторін конфлікту щодо вибо-
ру застосовувати чи не застосовувати медіацію. 
Для прокурора ж у Цюриху медіація представ-
ляє собою більш широкі можливості для реа-
гування на злочин.

На думку Генерального прокурора Цюриху 
пана Ведера, перевага застосування медіації 
полягає в тому, що провадження по криміналь-
ній справі завершується швидше. Завдяки меді-
ації можна зекономити час та зусилля зі збору 
доказів. Крім того, навіть при прийнятті рішен-
ня судом, без медіації, – соціальний конфлікт 
залишається невирішеним, а іноді він навіть 
поглиблюється.

Саме ці обставини і є головними у моти-
вації прокурорів, які застосовують медіацію. 
Пан Ведер також зазначив, що в цей час роз-
глядається можливість внесення змін до зако-
нодавства, відповідно до яких прокурори змо-
жуть самостійно проводити медіацію у процесі 
розслідування.

Прокурор Клаудія Льоффлер, виступаючи 
перед делегацією, поінформувала про участь 
прокурора у процесі медіації, його повноважен-
ня в ініціюванні цієї процедури та врахуванні її 
результатів. Передусім зазначила, що криміналь-
не провадження та медіація є тісно по в’язані між 
собою процеси і здійснюються щодо одного й 
того ж правопорушення та соціального конфлік-
ту. Проте констатувала, що це є два абсолютно 
різних процеси, дві абсолютно різних форми 

провадження, які відрізняються за правилами 
проведення та цілями, які переслідуються при їх 
проведенні.

Пані Льоффлер також констатувала, що існу-
ючої у кантоні Цюрих законодавчої бази недо-
статньо для належного регулювання медіації. 
Тому існує низка приписів, інструкцій та вка-
зівок, які на підзаконному рівні регламенту-
ють цю процедуру. Вона повідомила, що про-
куратура, яку вона представляє, має справу зі 
звичайними злочинами, а не тяжкими, як спе-
ціалізована прокуратура, яку презентував пан 
Ведер. Частіше всього до цієї прокуратури спра-
ви надходять вже після проведення розслідуван-
ня поліцією (на відміну від спеціалізованих про-
куратур, які самі порушують справу, а поліцію 
залучають лише для виконання окремих про-
цесуальних дій). Прокурор має право випису-
вати ордер на затримання, якщо обвинувачений 
визнає вину і можливе покарання не перевищує 
3 місяців позбавлення волі.

Було висловлено переконання, що медіацію 
у кримінальній справі варто призначати і засто-
совувати якомога на більш ранній стадії розслі-
дування. Прокуратура кантону Цюрих підготу-
вала вказівки щодо застосування медіації у кри-
мінальних справах.  Відповідно до цих вказівок, 
перш за все, медіація рекомендується у справах 
приватного обвинувачення (побої тощо). Рідше 
ця процедура застосовується у справах публіч-
ного обвинувачення. 

Якщо прокурор доходить висновку, що меді-
ація можлива і доцільна у конкретному випадку, 
він інформує про це сторони, запитує їх точку 
зору щодо можливості застосування медіації у 
кримінальній справі. Одночасно сторонам нада-
ється формуляр з інформацією про сутність 
медіації та її можливі наслідки. Сторони запо-
внюють відповідні підтвердження, які поверта-
ють прокурору у разі згоди. Даючи згоду на про-
ведення процедури медіації, сторони одночасно 
дають згоду і на ознайомлення медіатора з усіма 
матеріалами справи, які надаються йому у копії. 
Це письмове підтвердження згоди сторін разом 
із копіями матеріалів кримінальної справи пере-
дається прокурором до органів медіації. На час 
проведення медіації розслідування як таке не 
здійснюється, а призупиняється.

Після проведення медіаційних процедур і 
досягнення сторонами угоди відповідні матеріа-
ли повертаються прокурору, який закриває кри-
мінальну справу на підставі примирення сторін. 
Якщо ж сторони все-таки не досягають угоди, 
всі матеріали повертаються прокурору з інфор-
мацією про причини неможливості досягнення 
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при проведенні медіації позитивного резуль-
тату. У цьому випадку прокурор продовжує роз-
слідування так, ніби-то процес медіації і не роз-
починався.

Вся медіація у кримінальних справах здійс-
нюється на підставі ст. 53 КК Швейцарської 
Конфедерації. Власне ж процедури медіації 
регулюються кантональними законами або під-
законними актами.

Рішення про застосування медіації при-
ймається прокурором у будь-який момент після 
отримання /порушення/ ним кримінальної 
справи. Можливими перешкодами для прийнят-
тя рішення про застосування медіації є наступ-
ні обставини:
– сторони (потерпілий чи правопорушник) не 

згодні з цим. Зазвичай мотивація тут може 
бути така – жертва себе вважає занадто обра-
женою, а правопорушник не хоче сплачува-
ти 400 швейцарських франків за здійснення 
медіації;

– сам прокурор не погоджується на застосуван-
ня медіації. Деякі прокурори вважають, що у 
них достатньо можливостей, сил, ресурсів і 
повноважень для примирення сторін без залу-
чення сторонньої допомоги служби медіації.
Дуже часто в угодах, що складаються за 

наслідками проведення медіації, сторони вклю-
чають пункт, у якому просять видатки з веден-
ня кримінального процесу, включаючи медіацію, 
віднести за рахунок держави. Пані Льоффлер 
висловила точку зору, що з цим погодитися 
неможливо оскільки винна у вчиненні злочину 
особа не повинна перекладати на державу обо-
в’язок сплати видатків на розслідування її неза-
конної поведінки.

На додаткові запитання членів української 
делегації Клаудія Льоффлер повідомила, що 
медіатор передає прокурору лише угоду, але не 
матеріали, завдяки яким вдалося її досягти і які 
можуть фіксувати хід ведення процедури меді-
ації. Ці матеріали є конфіденційними і не повин-
ні передаватися прокурору, суду чи іншим дер-
жавним установам. Певною мірою у цьому і є 
сенс медіації та гарантій сторін, які беруть у ній 
участь.

Медіація можлива і в суді під час слухання 
справи по суті, проте на практиці це не допу-
скається. Прокурор завжди намагається про-
вести її на ранніх стадіях розслідування, щоб 
не витрачати ресурси на збір доказів, які потім 
можуть не знадобитися у разі укладення сто-
ронами угоди за наслідками медіації. Тобто про-
ведена прокурором робота зі збору доказів може 
піти нанівець.

ФРІБУРГ
Після відвідання кантону Цюрих для української 
делегації наступним пунктом програми став кан-
тон Фрібург, де організатором виступив Жерар 
Дем’єр – медіатор із Бюро з медіації Фрібургу. 
Тут українські фахівці мали змогу побачити зов-
сім іншу модель передачі справ на медіацію. 
У кантоні Фрібург медіація ініціюється суддею, 
який надсилає сторонам (потерпілому і пра-
вопорушнику та їх представникам) лист із про-
позицією щодо примирення. При цьому ана-
логічне повідомлення в копії надсилається і до 
Бюро з медіації. Медіатор безпосередньо спіл-
кується із сторонами та пропонує їм спочатку 
окремі, а потім спільні бесіди. Медіатору також 
передається копія матеріалів кримінальної спра-
ви. За наслідками примирення сторони укла-
дають угоду та передають її до суду, після чого 
кримінальна права підлягає закриттю. 

Слід підкреслити, що у Фрібургу діє спеціалі-
зований суд у справах неповнолітніх, де основну 
функцію із провадження розслідування здійс-
нює слідчий суддя. Участь прокурора у процесі 
у справах неповнолітніх не передбачена.

У Фрібургу українська делегація мала мож-
ливість довідатись про медіацію в криміналь-
них справах як від теоретиків, так і практиків. 
Зокрема українським фахівцям запам’яталась 
зустріч із професором Фрібурзького універси-
тету, викладачем кримінального права та кримі-
нального процесу доктором права Ф. Рікліном, 
який вже  30 років викладає право в універси-
теті. 

Пан Ріклін поінформував про відсутність 
у Швейцарській Конфедерації єдиного кримі-
нального процесу. Підтвердив точку зору пред-
ставників інших швейцарських установ, з якими 
раніше зустрічалася делегація, що з 1942 р. у 
Швейцарії існує єдиний для всієї країни кри-
мінальний кодекс, однак процедури застосуван-
ня його положень в кожному із кантонів відріз-
няються. В основному відмінності зумовлені 
наближеністю до французького або ж до німець-
кого процесу.

Водночас слід зазначити, що процеду-
ра збору доказів є тотожною. За його дум-
кою Кримінально-процесуальний кодекс 
Швейцарської Конфедерації остаточно має бути 
прийнятий та впроваджений у всіх кантонах 
до 2010–2012 рр. З прийняттям федерально-
го кримінально-процесуального кодексу перед-
бачається, що відповідні акти кантонів повин-
ні будуть втратити свою чинність. На сьогодні 
у Швейцарії на федеральному рівні діють кри-
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мінальний кодекс, закон про неповнолітніх, кри-
мінально-процесуальний кодекс перебуває на 
розгляді у парламенті.

На прикладі дослідження застосування пока-
рання у виді позбавленні волі в різних країнах 
Європи, а також США, та відповідних показ-
ників констатував певні тенденції. Зокрема пові-
домив, що останнім часом у країнах Західної 
Європи все частіше покарання у виді невели-
ких строків позбавлення волі  замінюють штра-
фами або виправними роботами. Однією з при-
чин такого підходу є та обставина, що навіть 
при нетривалих строках арешту людина втра-
чає роботу, порушуються інші її соціальні зв’яз-
ки і виникає великий ризик рецидиву злочину. 
Пан Ріклін зазначив, що до кінця минулого 
року у Швейцарії не використовувалося умов-
не засудження до позбавлення волі. Зате дуже 
часто призначалося покарання у виді позбав-
лення волі на нетривалі строки – від кількох 
днів до тижня. Ситуація змінилася з 1 січня 
2007 р., коли була змінена система санкцій за 
злочини. Всі випадки, які раніше підпадали під 
покарання у виді позбавлення волі на строк до 
6 місяців тепер замінено на штрафи та виправ-
ні роботи. Водночас пан Ріклін констатував, що 
сьогодні також можливе покарання у виді ареш-
ту на строк до 6 місяців, але такі випадки вкрай 
рідкі, наприклад, відсутність грошей для сплати 
штрафу або неможливість виправних робіт.

У Швейцарії існують наступні інші види 
покарання, не пов’язані з позбавленням волі:
– відстрочка покарання у виді позбавлення волі 

на строк до 2 років;
– дострокове звільнення від відбування пока-

рання у виді позбавлення волі після відбуття 
2/3 строку;

– виправні /громадські/ роботи максимальною 
тривалістю до 720 годин. При цьому один день 
у тюрмі прирівнюється 4 годинам виправних 
робіт, які виконуються у неробочий час.
Серед нормативних актів Швейцарії, які 

можна розглядати як джерела відновного право-
суддя, пан Ріклін назвав Кримінальний кодекс, 
закони про неповнолітніх федерального та кан-
тонального рівня, а також майбутній єдиний 
кримінально-процесуальний кодекс для всієї 
країни і окремий процесуальний кодекс, який 
буде регламентувати провадження у справах 
щодо неповнолітніх. 

Характеризуючи систему покарань у 
Швейцарії, він зазначив, що у цій країні обо-
в’язково враховують принцип співрозмірності. 
При призначенні покарання суд обов’язково 
враховує співвідношення між тяжкістю право-

порушення і завданою ним шкодою та розміром 
відшкодування цієї шкоди.  Так, для винного у 
пожежі, за результатами якої завдано шкоди на 
1 млн франків, не може бути визнано достат-
нім відшкодування у розмірі 5 тис. франків. 
Водночас Ф. Ріклін звернув увагу присутніх на 
цікавий досвід Швейцарії у тих випадках, коли 
в результаті вчинення правопорушення існує 
конкретний потерпілий – особа, якій завдано 
шкоди. Наприклад у випадку водіння автомобі-
лем у нетверезому стані може бути відсутня кон-
кретна особа, якій спричинюється збиток, але і у 
такому разі збиток повинен бути відшкодований 
правопорушником, зокрема  на рахунок благо-
дійної організації (наприклад – Червоного хре-
ста тощо).

У контексті характеристики проекту феде-
рального КПК зазначив, що документ має окре-
му норму “Медіація”. У ній фіксується принцип 
незалежності медіатора від прокурора, а також – 
від сторін цього процесу. Також проф. Ф. Ріклін 
наголосив, що не лише результат, а й хід проце-
дури медіації повинні враховуватися при поста-
новленні рішення у справі. Якщо в ході меді-
ації не вдалося досягти позитивного результату 
у вигляді укладення угоди між сторонами, але 
обвинувачений робив усе, щоб досягнути угоди, 
ці обставини повинні обов’язково враховувати-
ся як пом’якшуючі його вину обставини при роз-
гляді справи судом та постановленні рішення.

У контексті загальної характеристики пози-
тивних аспектів медіації зазначив, що ця про-
цедура має на меті підняття статусу потерпілого, 
його фактичне зрівняння у правах та можливо-
стях з обвинуваченим. Раніше прокурор і суддя 
мали на меті передусім переслідування обви-
нуваченого, але не захист і відновлення прав та 
порушених інтересів потерпілого. Його ж участь 
у медіації тим самим підвищує його статус, у 
тому числі процесуальний, і дозволяє відновити 
його права.

Після проф. Рікліна президент суду у спра-
вах неповнолітніх кантону Фрібург пан М. Лаша 
розповів українським гостям про практику засто-
сування медіації у цьому суді. Зокрема, він поін-
формував про досвід кантону Фрібург у плані 
законодавчого регулювання та практики засто-
сування медіації. Він повідомив, що законопро-
ект про медіацію був розроблений упродовж 
2003 р. спеціально створеною у Фрібурзі робо-
чою групою з представників офісу генерального 
прокурора, суду у справах неповнолітніх, комі-
саріату поліції та адвокатів. Цей законопроект, 
який складається із 21 статті, був ухвалений 
парламентом кантону і набув чинності з 1 січня 
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2004 р. На його виконання 1 листопада 2004 р. 
було створено офіс медіатора.

Суддя Лаша акцентував увагу на тому факті, 
що на кантональному законодавчому рівні не 
встановлено обмежень щодо злочинів, кримі-
нальні справи за якими не можуть бути пере-
дані на медіацію. Проте слідчий суддя пови-
нен отримати згоду прокурора на проведення 
медіації. Таким чином, на практиці було вирі-
шено скласти список злочинів, по яких про-
курор не заперечує проти застосування медіації. 
Однак, прокурор наполягає на тому, щоб меді-
ація у кримінальних справах про тяжкі злочини 
не проводилась. Така позиція обумовлена тим, 
що відповідно до ст. 8 федерального закону про 
медіацію для її застосування передаються кри-
мінальні справи про злочини, за які не перед-
бачається відповідальність у виді позбавлення 
волі.

Було зазначено, що у Фрібургу на підставі 
законодавства кантонального рівня застосуван-
ня медіації можливе на всіх стадіях криміналь-
ного судочинства, у той час як федеральним 
законодавством проведення процедури медіації 
на стадії виконання вироків не передбачається.

Специфіка кантону Фрібург полягає у тому, 
що процесуальний закон змушує суддю спро-
бувати влаштувати примирення між потерпілим 
і правопорушником у справах приватного обви-
нувачення (побої, образи, проникнення у житло 
тощо). Примирення і раніше широко застосо-
вувалося у цій категорії справ і робили це судді 
самостійно.

Зокрема суддя Лаша поінформував, що про-
тягом останніх 7–8 рр. здійснював медіацію за 
допомогою працівників суду або залучав юри-
стів-практиків чи викладачів права. Процедура 
примирення за його практики відбувалась у 
приміщенні суду, але не у судовій залі. У випад-
ку, якщо примирення між сторонами не від-
бувалось, він продовжував розглядати справу. 
У справах приватного обвинувачення при про-
веденні примирення широко використовується 
допомога співробітників соціальних служб, які 
працюють при суді і в силу своєї спеціальної 
освіти та досвіду більш глибоко вивчають спра-
ву з точки зору соціального конфлікту.

На відміну від наведеної вище практики при-
мирення у справах приватного обвинувачення, 
медіатору за дорученням судді можуть пере-
даватися справи про будь-які категорії злочинів 
публічного обвинувачення для проведення спе-
ціальної процедури медіації. Як приклади суддя 
навів дані про те, що абсолютно всі справи про 
крадіжки, про злочини сексуальної спрямова-

ності та проти моралі (публічне обвинувачення) 
можуть і повинні передаватися для проведення 
процедури медіації, оскільки в результаті та про-
цесі її проведення жертва злочину буде мати 
можливість відновитися, чого не може бути при 
судовому слуханні справи.

Відповідно до існуючого у кантоні Фрібург 
кримінального процесу, суддя не допитує осо-
бисто і не розмовляє з жертвою на відміну 
від медіатора. Спілкування з медіатором, мож-
ливість для жертви розповісти про свої страж-
дання обвинуваченому, щоб останній зміг краще 
зрозуміти всі негативні наслідки своїх дій, є 
надзвичайно важливим для відновлення потер-
пілого та врегулювання передусім соціального, а 
не правового конфлікту.

Говорячи про практичну сторону застосуван-
ня медіації зазначив, що у цьому році 3 ювеналь-
них судді кантону передали 69 справ на меді-
ацію, з яких 42 вже розглянуто. За результатами 
проведення процедури медіатор повертає спра-
ву судді з коротким звітом. У разі вчинення зло-
чину у групі неповнолітнім та дорослим, юве-
нальний суддя призначає проведення медіації 
у справі щодо неповнолітнього, а справу щодо 
дорослого виділяють в окреме провадження і 
розглядають у звичайному порядку.

ЖЕНЕВА
Ознайомившись з медіацією у Цюриху та 
Фрібургу, українська делегація відвідала 
Женеву. Організатором прийому виступила 
Анна Сальберг, медіатор і представник неуря-
дової організації на підтримку медіації. Пані 
Сальберг поінформувала про загальнотеоретич-
ні аспекти застосування процедури медіації у 
Швейцарії і, зокрема – у кантоні Женева. Вона 
констатувала, що у Женеві поки що не ство-
рена кантональна правова база для здійснення 
медіації у справах неповнолітніх, тому на прак-
тиці доводиться мати справу з цілою низкою 
проблем. Було зазначено, що кантон Женева 
дуже специфічний, оскільки в ньому дуже чітко 
регламентовано процедуру застосування меді-
ації для дорослих. Проте прокурори його майже 
не застосовують на практиці.

З точки зору загальної характеристики пра-
вової системи повідомила, що Генеральний про-
курор кантону Женева за своїм статусом стоїть 
вище Уряду – це найвища посадова особа канто-
ну, яка очолює всю судову гілку влади. Суддями 
у кантоні зазвичай стають адвокати, які вису-
ваються політичними партіями. Таким чином, 
головними для призначення є не їх професійні 
якості, а представницькі можливості кандидата.

Вивчення швейцарського досвіду в сфері медіації
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62   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

У контексті законодавства та практики засто-
сування медіації пані Сальберг відзначила, що 
кантон Женева відрізняється від інших тим, що 
у ньому діє принцип факультативності прийнят-
тя рішення про застосування медіації. На відмі-
ну від цієї системи у Цюриху та Фрібургу осно-
воположним і керівним є принцип законності, 
тобто прокурор зобов’язаний прийняти рішен-
ня про проведення медіації у кримінальній спра-
ві у випадках, передбачених законом. У Женеві 
незалежно від наявності передбачених законом 
підстав рішення про можливість і доцільність 
проведення медіації приймається прокурором 
виключно з його розсуду і він не має зобов’язан-
ня призначати таку процедуру.

На практиці перевага при призначенні меді-
ації у кантоні Женева віддається справам, які 
порушені за скаргою потерпілої особи. Закон 
кантону Женева про медіацію був розробле-
ний з ініціативи медіаторів, які запропонува-
ли Генеральному прокурору прийняти його. 
Генеральний прокурор зацікавився цією ідеєю, 
проте зазначив, що він не може застосовувати 
медіацію до прийняття відповідного законодав-
ства з огляду на існування таємниці криміналь-
ного провадження. В результаті була створена 
робоча група, яка й розробила такий законопро-
ект. Проект розглядався парламентом кантону 
протягом 3 років і був прийнятий 16 лютого 
2001 р. Специфікою цього закону є те, що адво-
катам дозволяється брати участь у процедурі 
медіації на боці їх сторін. За женевським зако-
нодавством медіатор не передає прокурору нія-
кої інформації про зміст процедури медіації, а 
лише повідомляє про її результати. Якщо пра-
вопорушник не з’являється на співбесіду під час 
медіації, прокурор може накласти на нього стяг-
нення за те, що він не сприяє вирішенню і роз-
гляду справи.

Стосовно статусу служби медіації Анна 
Сальберг зазначила, що є певні переваги систе-
ми, при якій служба медіації перебуває у дер-
жавній структурі. Зокрема, це більш прості й 
ефективні контакти медіатора з судом та про-
куратурою. Проте у Женеві медіатори більш 
незалежні, як представники громадської орга-
нізації, і не мають практично ніяких контактів з 
судовою системою.

Порівнюючи цю систему з іноземними пові-
домила, що у Франції медіатором може бути 
як представник урядової, так і неурядової орга-
нізації. При цьому, медіатор, який представляє 
урядову організацію, за фахом є юристом і, як 
правило, раніше працював у суді чи прокуратурі 
або поліції. 

У той же час як медіатор-представник неуря-
дової організації повинен пройти відповідну під-
готовку, яка б надала йому право на проведення 
медіації у кримінальних справах. Як показала 
практика, саме представники урядових орга-
нізацій здатні вдвічі ефективніше застосовувати 
медіацію з точки зору досягнення цілей пра-
восуддя. Якщо ж оцінювати результати їх діяль-
ності з точки зору відновлення прав та статусу 
жертви, то тут безумовна перевага на стороні 
медіаторів, які представляють неурядові орга-
нізації.

Однак, і ті й інші повинні дотримуватись 
однакових принципів при застосуванні проце-
дури медіації. У випадку недотримання профе-
сійної етики відносно медіатора можуть засто-
совуватись відповідні санкції, зокрема штрафи 
або виключення із списку медіаторів кантону 
Женева.

Насамперед повинен дотримуватись прин-
цип добровільності сторін на проведення меді-
ації у кримінальній справі. Це означає, що сто-
ронам не може бути нав’язана медіація, а вплив 
як на сторін, так і на медіатора не допускається. 
Крім того, забезпечується конфіденційність про-
цедури медіації, у зв’язку з чим медіатор не має 
права розголошувати дані, які стали йому відомі 
внаслідок його професійної діяльності. 

Це стосується і прокурора, якому медіатор не 
просто не зобов’язаний, а, більше того, медіатору 
прямо забороняється інформувати прокурора 
про обставини справи або надавати будь-яку 
іншу інформацію по кримінальній справі. 

Медіатор, не встановлюючи істину по спра-
ві, проводить примирення сторін і передає укла-
дену ними угоду прокурору, який у разі вчи-
нення злочину невеликої або середньої тяжкості 
закриває провадження по кримінальній справі. 

Анна Сальберг поінформувала, що рішення 
про проведення медіації у більшості кантонів, 
зокрема – у Женеві, приймає прокурор. Він над-
силає сторонам листи, у яких висловлює свою 
точку зору про доцільність проведення у справі 
процедури медіації, а також рекомендує сторо-
нам досягнути угоди про примирення. Прокурор 
також надсилає листа та копії всіх без винят-
ку матеріалів медіатору, який вже самостійно 
запрошує на співбесіду сторони та їх представ-
ників.

Адвокати можуть бути присутніми під час 
медіації, але вони не повинні займати “перші 
ряди”, тобто “грати головну скрипку” у про-
цесі медіації. Їх завданням є лише недопущення 
порушення інтересів їх клієнта. З точки зору 
практики адвокатів бажано запрошувати на 
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перші переговори, а також на фінальну частину 
процедури медіації. Медіація без фізичної при-
сутності сторін неможлива і представництво з 
боку адвокатів у таких випадках неприйнятне. 

Надзвичайно цікавою для української делегації 
виявилась зустріч з Фернандо Карвахалом –  про-
фесором факультету психології та освітніх наук 
Женевського університету, (має вищу юридичну 
та педагогічну освіти), який виступив із доповіддю 
– “Відновне правосуддя і медіація у кримінальних 
справах як засоби демократизації кримінального 
процесу”. Пан Карвахал один з небагатьох нау-
ковців Швейцарії, які захистили наукові роботи у 
галузі застосування процедур медіації.

Фернандо Карвахал розпочинаючи свій 
виступ, зазначив, що медіація – формальний 
процес, що поєднує дві сторони, які за допо-
могою третьої нейтральної сторони намагаються 
віднайти спосіб вирішення існуючого між ними 
спору /конфлікту/. Сторін конфлікту може бути 
дві й більше і в кожної з них можуть бути свої 
власні інтереси. Медіаторів також може бути 
декілька.

У рамках медіації медіатор створює ситуацію, 
за якої кожна із сторін могла б поставити себе 
на місце іншої сторони і відчути всі пов’язані з 
цим проблеми. В свою чергу це має у подаль-
шому сприяти примиренню. Навіть якщо у про-
цесі медіації не вдається досягти угоди, сам факт 
її проведення та спілкування сторін сприяє від-
новленню суспільного миру (“при медіації немає 
сторони, яка програла б”).

Суддя /прокурор/ приймаючи рішення про 
проведення медіації, тим самим делегує частину 
своїх повноважень щодо вирішення конфлікту 
медіатору. Критерії, за наявності яких женевсь-
кий прокурор вважатиме призначення медіації 
доцільним:
– наближеність (близьке розташування місць 

проживання сторін);
– постійний характер відносин між сторонами;
– повторюваність вчинення однією й тією ж 

особою вчинення правопорушення;
– відсутність великої тяжкості вчиненого зло-

чину.
Медіація як інструмент демократизації дозво-

ляє людям використати весь свій життєвий 
досвід для вирішення конфлікту. Вона також 
створює можливість для визнання знань та 
досвіду всіх учасників процесу. При цьому ство-
рюються норми і правила, які не завжди впи-
суються у рамки, схвалені державою. (Медіація 
– це простір для визнання прав іншої сторони). 
Принцип визнання у медіації, можливо, навіть 
більш важливий у сучасному світі, ніж від-

новлення порушених прав та відшкодування 
шкоди. Таким чином, медіація – це спосіб зрів-
няння можливостей для сторін конфлікту та їх 
взаємного прощення.

Каральне правосуддя є домінуючою концепці-
єю, головним завданням якої є покарання. Відновне 
правосуддя має за мету відновлення становища. 
Відновне правосуддя в інтерпретації французько-
го визначення може трактуватися як реабілітація 
ситуації, самого злочинця та потерпілого.

Кримінальна медіація знаходиться поміж 
двох сфер – кримінально-правової та моральної. 
Перша має ефективні механізми забезпечення 
виконання зобов’язань, передусім засоби приму-
су з боку держави. Сфера дії права у значній мірі 
є результатом боротьби за домінування політич-
них інтересів. Медіація певним чином може роз-
глядатися як спосіб виходу з-під контролю дер-
жави і офіційного, державного права.

Моральна ж сфера залишається більш ущем-
леною, оскільки не має механізмів належного 
захисту. Єдиним гарантом виконання моральних 
норм є совість або думка оточуючих. Відчуття 
сорому та провини, які розвиваються у ході 
медіації, можуть сприяти оздоровленню суспіль-
ства і окремих його членів.

Наприклад, у Новій Зеландії проводяться 
сімейні конференції, під час яких збирають-
ся сім’ї потерпілого та правопорушника з тим, 
щоб розібрати разом ситуацію і щоб правопо-
рушник у присутності рідних та близьких зро-
зумів неправильність своїх дій та покаявся. Під 
час проведення сімейних конференцій їх учас-
ники переслідували різні цілі. Іноді вони нама-
галися використати методи карального право-
суддя – відчуття сорому та бажання покаятися 
у зв’язку із вчиненим злочином. Аспектом реа-
білітаційного правосуддя у цих конференціях є 
те, що особа майбутньому не буде здійснювати 
правопорушень. До елементу відновного право-
суддя належить осуд дій особи з тим, щоб остан-
ня відшукала методи відновлення попередньо 
існуючого стану речей.

Покарання винного приносить певне задо-
волення потерпілому, проте у повному обсязі не 
відновлює його особистість та порушені права. 
Саме цю мету переслідує відновне правосуддя 
і медіація. Відновне правосуддя не має чітко 
визначеного юридичного статусу, а тому важко 
говорити про його перспективи. Прокуратура 
міста Женева за рік отримує близько 20 тис. 
кримінальних справ, при цьому лише 20 з них 
передаються на медіацію.

Водночас, обидві моделі – каральне та від-
новне правосуддя взаємно використовують вла-

Вивчення швейцарського досвіду в сфері медіації
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стиві іншій моделі механізми. Наприклад, у 
рамках карального правосуддя застосовується 
по м’якшення вже винесеного судом покарання, 
якщо у процесі відбування покарання засудже-
ний показав розуміння свого правопорушення 
та вини і бажання усунути негативні наслідки та 
відшкодувати завдану шкоду.

Елементи відновного правосуддя нерідко 
застосовуються при реінтеграції правопоруш-
ників, які вчинили тяжкі злочини і відбувають 
покарання у вигляді позбавлення волі на три-
валий строк. Після відбування частини пока-
рання у таких випадках можуть організовувати-
ся зустрічі винної особи з потерпілим, щоб пра-
вопорушник міг більш чітко зрозуміти характер 
завданої його діями шкоди. Завдяки сімейним 
конференціям навколо правопорушника ство-
рюється соціальне оточення, яке постійно впли-
ває на нього.

Українських делегатів надзвичайно зацікави-
ла зустріч із головою суду у справах неповноліт-
ніх кантону Женева пані Сільві Вежелен. Вона 
зазначила, що головна проблема з практичним 
застосуванням медіації полягає у нерозумінні 
більшістю суддів важливості цієї процедури для 
цілей перевиховання неповнолітніх. Пані суддя 
відзначила, що у Женеві трапляються багато 
випадків насильства з боку неповнолітніх і при 
розгляді цих справ суддя повинен визначити 
причину агресії. Проте, як правило, відповідь 
підлітка про такі причини одна – “Я не знаю”. 
Саме медіація дозволяє встановити і зрозумі-
ти причини того чи іншого вчинку. Завданням 
медіатора і є допомогти підлітку зрозуміти такі 
причини, щоб уникнути їх повторення у май-
бутньому. Досить часто за актом агресії стоять 
банальні потреби – поваги, визнання особисто-
сті підлітка, економічні причини, потреба любо-
ві з боку батьків та близьких тощо.

Судді повинні використовувати медіацію і 
для того, щоб уникнути та попередити рециди-
ви. Лише під час медіації молодь починає розу-
міти той біль та страждання, яких вони завдали 
іншим. Знову ж таки, важливо, щоб неповноліт-
ні зрозуміли зв’язок між реальністю та емоція-
ми. Тому медіація – це дещо більше, ніж просто 
процес досягнення угоди, це передусім робота з 
емоціями сторін. Більшість суддів як прагматич-
ні юристи зводять медіацію до примирення, яке 
базується на фактах, проте вони необґрунтовано 
залишають поза увагою таку важливу частину 
процесу, як емоції та переживання сторін.

Суддя Вежелен поінформувала, що процеду-
ра медіації коштує приблизно 1500–2000 швей-
царських франків, водночас із бюджету для цих 

цілей виділяють 8000 франків на рік, що зви-
чайно є недостатнім і певною мірою позначаєть-
ся на частоті застосування цієї процедури. Вона 
висловила переконання, що медіація повинна 
фокусуватися на інтересах жертви. Зазначила, 
що після вирішення справи судом у потерпіло-
го часто залишається гіркота та незадоволення 
офіційним процесом провадження у криміналь-
них справах. У цьому контексті медіація вигід-
но відрізняється від кримінального процесу, як 
і результати провадження у кримінальних спра-
вах, де вона була проведена.

Головна перевага медіації полягає не у від-
правленні правосуддя і досягненні його мети, а 
у встановленні та зміні існуючих відносин між 
членами суспільства. Головне у медіації зро-
зуміти і сприйняти позицію іншої людини. Все 
це сприяє терпимості у суспільстві. Стосовно 
жертви основним завданням медіації є усунення 
страху та побоювань того, що правопорушення 
щодо неї може повторитися.

У Швейцарії ювенальні суди розглядають 
правопорушення, які були вчинені дітьми у віці 
від 10 до 18 років. При цьому суддя виконує 
всі функції – судді-слідчого, прокурора, власне 
судді, а також здійснює нагляд за виконанням 
покарання. Ювенальний суддя також має повно-
важення призначити медіацію у кримінальній 
справі. При цьому обмеження можуть бути лише 
у справах про особливо тяжкі злочини, при вчи-
ненні яких медіація неможлива. Медіація при-
значається у справах, у яких сам суддя впев-
нений у високій ймовірності досягнення пози-
тивного результату цієї процедури.

Українських прокурорів надзвичайно заціка-
вив приклад примирення неповнолітніх у жит-
тєвій ситуації. Зокрема, внаслідок постійних 
протиріч, які виникали між двома групами під-
літків і переростали у бійки, за допомогою меді-
ації було з’ясовано, що причина таких сварок 
відсутня як така взагалі. Безпосередньо під-
літки не могли пояснити, чим було зумовлено 
їх агресивне ставлення до представників іншої 
групи. Як наслідок, після спілкування психоло-
гів з дітьми було утворено дві дитячі футбольні 
команди. Саме гра у футбол допомогла непо-
внолітнім самовиразитись та стала своєрідним 
джерелом виходу їх негативних емоцій. Таким 
чином, суддя Вежелен на конкретному прикладі 
пояснила, яким чином медіатор допомагає непо-
внолітньому зрозуміти причину його негативної 
поведінки. Завдяки цьому підліток усвідомлює 
наскільки негативне правопорушення він вчи-
нив і в подальшому, як правило, не вчинює 
аналогічних правопорушень. Тобто медіація є 
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одним із способів зняття соціального конфлікту 
та водночас попередження рецидивів.

Зважаючи на існуючу специфіку та ство-
рення системи ювенальної юстиції у кантоні 
Женева, прокурор взагалі не бере участі у про-
цесі кримінального судочинства у цій категорії 
справ. В ювенальному суді слідство веде слідчий 
суддя, який і очолює процес розслідування.

Якщо суддя дійшов висновку, що медіація 
є доцільною у конкретній кримінальній спра-
ві, він сам переконує сторони у доцільності цієї 
процедури перед тим, як її призначити. Суддя 
ж обирає медіатора зі спеціального списку осіб, 
які мають право здійснювати медіацію. Сторони 
також можуть самі обрати медіатора. Головною 
умовою є те, що така особа має бути включена 
до списку медіаторів, який ведеться урядом 
Женеви. Медіація у справах неповнолітніх у 
кантоні Женева може бути призначена на будь-
якій стадії провадження. Відсутність детального 
законодавчого регулювання медіації у справах 
неповнолітніх за наявності законодавства, що 
чітко встановлює правила медіації у справах 
щодо дорослих, пані Вежелен розглядає як від-
сутність необхідності жорстко дотримуватися 
певних процедур і більш широкі можливості для 
врахування обставин конкретної справи.

Ювенальна юстиція у Женеві як і в Швейцарії 
загалом з’явилася у 30–40-х рр. XX ст. і мала 
на меті забезпечити розгляд справ про зло-
чини неповнолітніх та захист їх прав. У кан-
тоні Женева ювенальний суд щороку близь-
ко 1 500 справ про злочини неповнолітніх і 
приблизно у 300 справах обвинувачені засуд-
жуються до позбавлення волі. Навантаження 
на одного суддю складає 450–500 справ на рік. 
Суддя акцентувала увагу на відмінностях між 
медіацією та іншими схожими процедурами. 
Зокрема, відмінність між примиренням та меді-
ацією полягає у тому, що остання йде набагато 
далі, аналізуючи через емоційну складову при-
чини конфлікту та забезпечуючи попередження 
аналогічної поведінки у майбутньому. Завдання 
медіації у справах неповнолітніх – це допомога 
дитині самій зрозуміти неправильність своєї 
поведінки, її причини та що необхідно зробити, 
щоб це не повторилося.

Багато запитань з боку українських правників 
викликала зустріч з Генеральним прокурором 
кантону Женева паном Даніелем Заппеллі, який 
розповів делегатам про структуру прокуратури 
кантону і повідомив присутнім, що його поса-
да – виборна і є третьою за значимістю в кантоні 
після керівника уряду і парламенту кантону.

Генеральний прокурор кантону Женева є гла-
вою судової влади, який також здійснює керів-
ництво діяльністю судової поліції у криміналь-
них справах, забезпечує виконання покарань у 
кримінальних і цивільних справах. Також він є 
відповідальним за забезпечення правопорядку 
у кантоні у всіх сферах. Особливо ця відпові-
дальність збільшується з огляду на ту обстави-
ну, що на території міста розташовані численні 
установи ООН та інші міжнародні організації. 
До його компетенції також віднесені питан-
ня представництва судової гілки влади у від-
носинах з іншими органами влади та кантонами. 
Генеральний прокурор Женеви обирається наро-
дом на 6 років, проте термін його перебування на 
посаді може бути продовжено у разі обрання ще 
й на другий строк. Цей інститут існує в кантоні 
Женева з 1536 р.

Генеральний прокурор має у своєму підпо-
рядкуванні двох прокурорів, що займаються 
розслідуванням найбільш тяжких злочинів, та 
8 заступників Генерального прокурора, які вирі-
шують поточні робочі питання. Слідчі судді 
також підпорядковуються Генеральному проку-
рору Женеви і провадять розслідування у інших 
кримінальних справах та по завершенню слід-
ства передають кримінальні справи, т. зв. досьє, 
заступникам Генерального прокурора. Загалом 
бюджет прокуратури складає всього 1% бюд-
жету кантону Женева. Звичайно ця сума  недо-
статня з огляду на різноманітні функції та обсяг 
відповідальності Генерального прокурора. 

Пан Заппеллі поінформував, що можливість 
застосування процедури медіації у криміналь-
них справах з’явилася всього 2–3 роки тому, 
у зв’язку з чим практика невелика. Він кон-
статував, що медіації на федеральному рівні не 
існує, оскільки до федеральної юрисдикції від-
несені найбільш тяжкі і транснаціональні зло-
чини. Медіація також передбачає необхідність 
відповідної підготовки судді, який не повинен 
виходити за межі своєї компетенції, тому судді 
не повинні без відповідної підготовки здійсню-
вати передачу справ на медіацію. За існуючою 
традицією Генеральний прокурор кантону осо-
бисто передає кримінальні справи на медіацію, 
але зазвичай за рекомендацією судді.

Щороку у провадженні прокуратури перебу-
ває близько 20 000 справ і лише близько 100–150 
справ про різні злочини щороку передаються на 
медіацію, проте на думку Д. Заппеллі, таких 
справ має бути значно більше. Особливо це сто-
сується справ про злочини, пов’язані з сімей-
ними відносинами, оскільки кримінальне пока-
рання у таких справах може мати катастрофічні 
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наслідки. При прийнятті рішення про направ-
лення справи на медіацію слід брати до уваги 
поряд з такими традиційними критеріями, як 
тяжкість злочину, а також порівняння вартості 
судового процесу та процедури медіації, яке 
завжди на користь останньої. При призначенні 
медіації на практиці та в теорії розслідування 
зупиняється, оскільки втрачається будь-який 
сенс його проводити з огляду на можливе укла-
дення сторонами угоди про примирення.

Крім медіації, яка проводиться незалежними 
експертами, прокурор має власні повноваження 
щодо прийняття рішень у кримінальних справах 
про злочини, за вчинення яких передбачається 
покарання у виді позбавлення волі на строк не 
більше 1 року або штрафу. Таке рішення про-
курор може приймати на власний розсуд, однак 
воно потребує затвердження судом.

В останній день перебування у Женеві учас-
ники поїздки дізналися багато цікавої інфор-
мації щодо ролі медіатора у медіації та прин-
ципів його роботи. Зокрема, Анна Сальберг 
звернула увагу українських гостей на те, що 
медіатор є посередником між сторонами у 
процесі медіації, який повинен бути професі-
оналом, мати спеціальну фахову підготовку, 
внаслідок чого він наділяється правом керу-
вати процесом переговорів. При цьому меді-
атор допускає множинність точок зору сто-
рін, що обумовлюється різними інтересами 
та цінностями потерпілого і правопорушника. 
Завданням медіатора є сприяння перегово-
рам у рамках загального змісту правосуддя 
і справедливості. Він не висловлює власних 
думок відносно особистостей сторін, конфлік-
ту та, найголовніше, шляхів вирішення спору. 
Медіатор не нав’язує власної позиції. Однак, у 
разі якщо оптимальне та справедливе рішення 
є очевидним, медіатор може підвести сторони 
до такого рішення. 

Крім цього, медіатор повинен дотримуватись 
принципів автономності і незалежності, неу-
передженості, нейтральності. У кантоні Женева 
розроблений список незалежних медіаторів, які 
у разі необхідності залучаються до проведен-
ня медіації у конкретних справах. При виборі 
медіатора звичайно враховується його досвід. 
У випадку, коли медіатор знайомий з однією із 
сторін, його участь у процедурі примирення є 
неможливою, оскільки не дотримується прин-
цип неупередженості. 

Нейтральність і безсторонність медіатора 
полягає у тому, що він повинен контролювати 
процес, але не його зміст або результат. Результат 
переговорів залежить лише від волевиявлення 

сторін. На медіатора покладається обов’язок 
переконатися у тому, що потерпілий та правопо-
рушник зробили свій вибір, усвідомлюючи його 
наслідки. При цьому медіатор як посередник 
повинен поважати вибір сторін.

Пані Сальберг відзначила, що судовий про-
цес на відміну від процедури примирення орієн-
тований на одностороннє розв’язання конфлікту 
або спору на підставі застосування заздалегідь 
визначеної норми права. В свою чергу це озна-
чає, що погоджувальна процедура за своєю при-
родою не носить судового характеру. Предмет 
погоджувальної процедури та правосуддя не 
співпадають, оскільки різняться за своєю сут-
ністю як – соціальний конфлікт та судовий спір. 
Традиційний судовий процес у кримінальних 
справах гарантує встановлення справедливо-
сті, виходячи із існуючого конфлікту сторін, 
забезпечує верховенство закону, протипостав-
ляє правопорушника державі, встановлює вину 
правопорушника, а за його результатами при-
значається покарання, передбачене діючим зако-
нодавством. 

Відновне ж правосуддя реалізовується на 
основі діалогу сторін, тим самим забезпечує вер-
ховенство самовираження сторін, надає цен-
тральну роль учасникам конфлікту, визначає 
індивідуальні потреби та соціальні зобов’язання, 
завдяки чому дозволяє відновити міжособистіс-
ні та соціальні зв’язки.

На завершення своєї доповіді Анна Сальберг 
запропонувала шляхи інституціоналізації погод-
жувальної процедури, а саме: утворення уста-
нов та структур професійної підготовки меді-
аторів для проведення процедур примирення, 
включення погоджувальної процедури до зако-
нодавства, утворення державних служб із про-
ведення примирних процедур, а також встанов-
лення контролю над практикою застосування 
таких процедур. Вона звернула особливу увагу 
на те, що при підготовці проекту закону України 
про медіацію необхідно було б чітко визначити, 
хто саме – прокурор чи медіатор – буде інфор-
мувати сторони конфлікту про добровільність їх 
участі у процедурі медіації, наслідки здійснення 
такої процедури тощо.

Підбиваючи підсумки роботи делегації у кан-
тоні Женева, Анна Сальберг відзначила високу 
зацікавленість членів делегації в ознайомленні 
з нормативним забезпеченням та практикою 
здійснення медіації. Вона висловила упевне-
ність в успішній реалізації програм медіації в 
Україні та надію на подальше співробітництво 
як з установами, що займаються медіацією, так і 
з органами прокуратури України.




