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Преамбула
Протягом останніх кількох років 

багато відомств та організацій, що пра-
цюють в сфері юстиції розробили про-
грами альтернативних заходів як спосіб 
вирішення конфліктів. У результаті 
і федеральний, і провінційний уряди 
розробили політику та вказівки щодо 
використання альтернативних заходів 
та розробки програм альтернативних 
заходів. Ця стаття визначає концепцію 
альтернативних заходів та надає огляд 
законодавства та політики, які керу-
ють використанням альтернативних 
заходів у Саскачевані.

Огляд
Вступ коротко описує типи альтер-

нативних заходів, які широко викорис-
товуються в Саскачевані.

Розділ 2 дає визначення положень 
Кримінального кодексу та Акта про 
неповнолітніх правопорушників, які 
уповноважують провінції розробляти 
програми альтернативних заходів.

Розділ 3 описує Укази Міністра та 
відповідну політику, яка уповноважує 
впровадження програм альтернатив-
них заходів. 
• Указ Міністра та політика Програ-

ми пе ренаправлення Міністерства 
юс ти ції Саскачевану (1996 р.), виз-
начає альтернативні методи для 
дорослих

• Указ Міністра та політика Програ-
ми пе ре направлення неповнолітніх 
пра во порушників соціальної служ-
би Саскачевану (1997 р.)

• Альтернативні заходи в управлінні 
сектору навколишнього середовища 
та ресурсів (переглянуто 9 берез-
ня 1999 р.) – служать інструкцією 
для працівників природоохоронної 
служби

• Указ Міністра та федеральна про-
грама, якими користуються як інс-
трукцією прокурори федерального 
рівня.

Роль Відділу громадських послуг
Відділ громадських послуг від-

повідає за підтримку громадських 
виховних програм, шляхом надання 
допомоги в їх розробці та формуванні 
громадських засад роботи. Завдання 
відділу: «Ми співпрацюємо та допома-
гаємо громаді у розвитку її спромож-
ності вести виховну роботу, яка б від-
повідала культурним особливостям 
громади, та яка б спонукала громаду 
формулювати свою реакцію-відповідь 
на злочинну поведінку, заохочувала б 
до роботи сім’ю, відповідала потребам 
жертв, притягала б правопорушників 
до відповідальності та сприяла б пози-
тивним змінам».

У цьому плані Відділ громадських 
послуг пропонує допомогу та постій-
ну підтримку громадській виховній 
роботі та програмам альтернативних 
заходів. Відділ надає такі послуги, як 
поради, консультації з іншими аген-
ціями та організаціями, допомогу у 
розробці політики та дослідницькій 
роботі, рекомендації до яких ще органі-
зацій чи міністерств можна звернутись 
з конкретним запитанням.

Програми, які підтримуються Від-
ділом, можуть отримувати фі нан су ван-
ня та іншу підтримку від Міністерства 
юстиції Канади та Сас ка чеванської 
соціальної служби. Ці орга нізації віді-
грають важливу роль у впровадженні 
програм альтернативних заходів.

Вступ
Поняття «Альтернативні захо-

ди» означає програми, в рамках яких 
дорослі та неповнолітні правопоруш-
ники несуть відповідальність за свою 
поведінку шляхом участі у громадських 
програмах. Такі програми є спробою 
збалансувати потреби жертв, обвину-
вачуваних, та громади, при одночас-
ному захисті суспільства. Програми 
дають можливість обвинувачуваному 
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взяти на себе відповідальність за свої вчинки та 
відшкодувати завдану шкоду.

Альтернативні заходи – це спосіб бороть-
би з злочинністю спільно з існуючою систе-
мою кримінальної відповідальності. Ці програ-
ми концентруються на протиправних вчинках 
обвинувачуваних, при збереженні їх гідності та 
вимоги від них нести відповідальність за свою 
поведінку. Мета – спроба виправити становище 
через вирішення проблеми шляхом акцентуван-
ня уваги на прощенні та порозумінні, надання 
допомоги жертві, громаді та обвинувачуваному 
у відновленні відносин. Цілі:
• підвищення відповідальності правопорушни-

ків за злочинні дії
• заохочення жертв до участі у процесі
• захист суспільства шляхом утримання зви-

нувачених від подальшої кримінальної 
поведінки

• збільшення участі громади у вирішенні конф-
ліктів

• залучення громади до боротьби із злочин-
ністю

• захист інтересів суспільства
Існує багато типів альтернативних заходів. 

Серед них найбільш поширені наступні:
• посередництво між жертвою та порушни-

ком, при якому жертви та обвинувачувані 
зустрічаються з кваліфікованим посередни-
ком, який допомагає у вирішенні конфлікту. 
Посередництво може включати сурогатних 
жертв, якщо справжні жертви не можуть чи 
не бажають брати участь.

• Посередницький цикл: жертва, порушник та 
члени громади зустрічаються з метою вироб-
лення угоди, яка задовольняє жертву, потреби 
обвинувачуваного, та дає можливість членам 
громади відіграти роль у наданні допомоги 
обом сторонам.

• «перенаправлення»: порушники направля-
ються на консультації, навчання, лікуван-
ня від залежності чи до інших програм, які 
можуть допомогти їм вирішити особисті про-
блеми.
Кілька факторів впливають на розробку аль-

тернативних заходів серед яких:
• відновлення справедливості
• бажання аборигенних націй мати судову 

си стему, яка б враховувала їхні унікальні 
потреби

• усвідомлення того, що громада може деколи 
забезпечувати більш ефективну форму від-
повідальності, ніж централізована система 
кримінальної відповідальності.
Альтернативні методи для молоді існують 

в Канаді з 1983 р., у Саскачевані – з 1985 р. 

Програми і для дорослих, і для неповнолітніх, 
в основному, впроваджуються громадськими 
організаціями.

У 1995 р. Кабінет Міністрів схвалив страте-
гію відновної відповідальності для Саскачевану. 
Стратегія має наступні цілі:
• покращення безпеки та захисту суспільства
• залишення формальної системи судової від-

повідальності для найбільш серйозних справ
• розробка альтернативних методів для менш 

серйозних злочинів
• зміцнення громади, шляхом залучення жертв, 

порушників, членів уряду та громади до 
вироблення збалансованого підходу боротьби 
з порушницькою поведінкою

• підвищення громадської довіри та сприй няття 
громадою системи кримінальної відповідаль-
ності, як такої, що є справедливою.
Кабінет також ухвалив стратегію роботи від-

новної ювенальної судової відповідальності. 
Цілі стратегії:
• покращення розуміння громадськістю харак-

теру злочинів, що скоюються неповнолітніми
• зменшення кількості неповнолітніх у фор-

мальній системі судової відповідальності
• визнання критичної ролі аборигенних націй у 

роботі
• ефективніше використання судового процесу 

у справах, в яких фігурують неповнолітні 
порушники.
Цілі відновної стратегії та відновної ювеналь-

ної стратегії відповідають Стратегії Саскачевану 
щодо судової відповідальності аборигенних 
націй (1995 р.), ціллю якої є залучення абори-
генних громад до розробки ініціатив, які вра-
ховують культурні відмінності, відповідають 
потребам громади, ефективні у впровадженні та 
концентруються на наданні можливості громаді 
зробити свій внесок. Ці цілі може бути досяг-
нуто шляхом концентрації роботи на попе-
редженні та зменшенні правопорушень, пок-
ращенні міжрасових відносин, налагодження 
взаємозв’язків між різними ділянками судової 
системи.

Розділ 2. Законодавство
У вересні 1996 р. до Кримінального кодек-

су було внесено ряд поправок. Білль С-41 
уповноважував використання альтернативно-
го способу відбуття покарання – у громаді 
та підкреслював, що тюремне ув’язнення 
повинно використовуватись як останній захід. 
Використання альтернативних заходів упов-
новажується секцією 717 (1) Кримінального 
кодексу, яка говорить:
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717. (1) Альтернативні методи можуть вико-
ристовуватись у роботі з особою, яка звинува-
чується у вчиненні правопорушення, лише у 
випадку, якщо не ставиться під загрозу безпека 
суспільства, та у випадку виконання наступних 
умов:

(а) заходи є частиною програми альтерна-
тивних заходів, на які є уповноваження від 
Генерального прокурора чи його уповноваже-
ного, чи на які є уповноваження від особи чи 
осіб, призначених Лейтенант-губернатором у 
раді провінції.

(б) особа, яка визначає, чи потрібно засто-
совувати такі заходи, вважає, що вони будуть 
відповідними до потреб порушника, суспільства 
та жертви

(в) обвинувачувана особа повністю проін-
формована про альтернативні заходи, повністю 
та добровільно на них погоджується

(г) особа, до надання згоди на участь в альтер-
нативних заходах, була повідомлена про право 
бути представленою адвокатом

(д) особа визнає відповідальність за свій вчи-
нок чи бездіяльність, які є правопорушенням, у 
якому вона звинувачується

(е) існує, на думку Генерального прокурора 
чи його агента, достатньо доказів для звинува-
чення

(є) звинувачення ніяким чином не перешкод-
жається законом

(2) Альтернативні методи не повинні вико-
ристовуватись до особи, яка

(а) заперечує участь у скоєнні злочину
(б) бажає, щоб справу вирішував суд
Аналогічні положення щодо неповнолітніх 

правопорушників містяться у секції 4 Акта про 
неповнолітніх правопорушників: 

4(1) Альтернативні методи, а не судовий 
процес, можуть використовуватись у роботі з 
неповнолітньою особою, яка звинувачується у 
вчиненні правопорушення, відповідно до цього 
Акта лише у випадку коли:

(а) заходи є частиною програми альтерна-
тивних заходів, на які є уповноваження від 
Генерального прокурора чи його уповноваже-
ного, чи на які є уповноваження від особи чи 
осіб, призначених Лейтенант-губернатором у 
раді провінції.

(б) особа, яка визначає, чи потрібно застосо-
вувати такі заходи, вважає, що вони будуть від-
повідними до потреб неповнолітнього порушни-
ка, суспільства та жертви

(в) обвинувачувана особа повністю проін-
формована про альтернативні заходи, повністю 
та добровільно на них погоджується

(г) неповнолітня особа, до надання згоди на 
участь в альтернативних заходах, була повідом-
лена про право бути представленою адвокатом, 
та мала відповідну можливість порадитись з 
адвокатом

(д) неповнолітня особа визнає відповідаль-
ність за свій вчинок чи бездіяльність, які є пра-
вопорушенням, у якому вона звинувачується

(е) існує, на думку Генерального прокурора 
чи його агента, достатньо доказів для звинува-
чення

(є) звинувачення ніяким чином не перешкод-
жається законом

І секція 717 (2) Кримінального кодексу, і сек-
ція 4(2) Акта про неповнолітніх правопорушни-
ків містять положення про те, що альтернативні 
заходи не можуть застосовуватись до особи, яка 
заперечує скоєння злочину чи бажає, щоб спра-
ва розглядалась у суді.

Хоча Кримінальний кодекс та Акт про непов-
нолітніх правопорушників дають законодавчу 
базу для альтернативних програм, провінції 
повинні нести відповідальність за розробку та 
впровадження таких програм. У Саскачевані 
Міністерство соціальної служби відповідає за 
програми для неповнолітніх правопорушників, 
а Міністерство юстиції відповідає за програми 
для дорослих. Обидва Міністерства забезпечили 
програми міністерськими розпорядженнями та 
положеннями політики. Інформація про політи-
ку надається нижче.

Розділ 3. Інструкції щодо політики 
перенаправлення

Ця частина включає Укази Міністра та доку-
менти щодо положень політики, які надають 
повноваження використовувати альтернативні 
заходи в Саскачевані. Серед документів Політика 
програми перенаправлення (Міністерство юсти-
ції Саскачевану) (1996 р.), Політика програ-
ми перенаправлення (Міністерство соціаль-
ної служби Саскачевану) (1997 р.), Політика 
Альтернативних заходів (Міністерство навко-
лишнього середовища та ресурсів) (переглянуто 
9 березня 1999 р.).

Політика програми перенаправлення 
(Міністерство юстиції Саскачевану) (1996 р.) 
стосується програм альтернативних заходів для 
дорослих, при тому, що Федеральна політика 
перенаправлення (1997 р.) служить інструкцією 
для федеральних прокурорів. «Альтернативні 
заходи в управлінні сектору навколишнього 
середовища та ресурсів» (переглянуто 9 березня 
1999 р.) – служить інструкцією для працівників 
природоохоронної служби. 

Досвід Канади щодо політики альтернативних заходів: робота відділу громадських послуг
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Указ міністра
Секція 717 (1) Кримінального кодексу Канади 

говорить:
717. (1) Альтернативні методи можуть вико-

ристовуватись у роботі з особою, яка звинува-
чується у вчиненні правопорушення, лише у 
випадку, якщо не ставиться під загрозу безпека 
суспільства, та у випадку виконання наступних 
умов:

(а) заходи є частиною програми альтерна-
тивних заходів, на які є уповноваження від 
Генерального прокурора чи його уповноваже-
ного, чи на які є уповноваження від особи чи 
осіб, призначених Лейтенант-губернатором у 
раді провінції

(б) особа, яка визначає, чи потрібно засто-
совувати такі заходи, вважає, що вони будуть 
відповідними до потреб порушника, суспільства 
та жертви

(в) обвинувачувана особа повністю проін-
формована про альтернативні заходи, повністю 
та добровільно на них погоджується

(г) особа, до надання згоди на участь в альтер-
нативних заходах, була повідомлена про право 
бути представленою адвокатом

(д) особа визнає відповідальність за свій вчи-
нок чи бездіяльність, які є правопорушенням, у 
якому вона звинувачується

(е) існує, на думку Генерального прокурора 
чи його агента, достатньо доказів для звинува-
чення

(є) звинувачення ніяким чином не перешкод-
жається законом.

Я, Джон Т. Нілсон, Міністр юстиції та 
Генеральний прокурор провінції Саскачеван, 
відповідно до секції 717 Кримінального кодек-
су Канади, цим документом надаю повноважен-
ня використовувати програми альтернативних 
заходів для дорослих, у випадку відповід-
ності до критеріїв, перелік яких надається у 
Додатку А.

Цим Указом я уповноважую заступника 
Міністра юстиції та заступника Генерального 
прокурора провінції Саскачеван, діяти від 
мого імені, з метою внесення змін до критеріїв 
програми, визначених у Додатку А, визначен-
ня класів справ, чи конкретних справ, визна-
чення стандартів альтернативних програм для 
дорослих, які повинні відповідати опису про-
грами, як наведено вище, затверджувати кон-
кретні програми альтернативних заходів для 
дорослих.

Датовано у місті Реджайна, Саскачеван 30 
вересня 1996 р.

Міністр юстиції та Генеральний Прокурор

Положення політики перенаправлення 
Міністерства юстиції Саскачевану (1996 р.)

1. Ціль
Програми перенаправлення є альтернативою 

традиційному судовому процесу для повноліт-
ніх, яким пред’явлено обвинувачення.

Програми надають порушникам можливість 
примирення з жертвою та громадою в рамках 
структуризованої програми, за якою здійснюєть-
ся громадський контроль, та яка відображає 
культурні особливості.

2. Повноваження
2.1. Міністерство юстиції Саскачевану 

ви значає робочі стандарти програм відповідно 
до Секції 717 Кримінального кодексу.

2.2. Направлення надаються до того, як 
буде пред’явлене звинувачення, після розгляду 
державним прокурором.

3. Критерії підпадання:
Участь жертви заохочується, проте не є 

обов’язковою при визначенні, чи справа підпа-
дає під критерії програми, окрім випадків посе-
редництва. Участь жертви добровільна.

Порушник:
• повнолітній
• існує достатньо доказів для висунення звину-

вачення
• звинувачення не перешкоджається законом
• визнання відповідальності за свою поведінку
• до порушника застосовувалась програми 

перенаправлення не більше ніж двічі за остан-
ні три роки

• немає випадку анулювання участі у програмі 
протягом останніх шести місяців

• відсутність значної кількості подібних зло-
чинів чи недавніх звинувачень.
3.2. Порушники, які не підпадають під про-

грами:
• якщо порушник застосовував чи погрожував 

зброєю
• виявив жорстокість до особи (дорослої чи 

дитини), та коли держава обирає звинувачен-
ня як відповідь

• які вчинили насильство сексуального харак-
теру стосовно дитини

• які надавали неправдиві свідчення під прися-
гою

• які водили автомобіль після дискваліфікації
• кримінальні порушення правил керування 

автомобілем, при яких фактором було алко-
гольне сп’яніння

• порушення Кримінального кодексу феде-
рального рівня*

• які вчинили насильство в сім’ї.
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4. Критерії виключення:
4.1. Порушник відмовляється брати участь у 

програмі
4.2. Порушник підпадає під критерій виклю-

чення
4.3. Направляючий орган (поліція, державна 

установа) вважають, що порушник чи порушен-
ня не відповідають програмі

4.4. Агенція, яка займається впровадженням 
програми, вважає, що порушник чи порушення 
не відповідають програмі

5. Варіанти
(Там, де програма є в наявності та є доступ-

ною у відповідний термін)
• відшкодування/компенсація готівкою чи у 

натуральному вигляді
• надання послуг жертві особисто
• громадська робота
• посередництво (див. Додаток щодо політики)
• внесок до благодійної організації
• направлення до спеціалізованої програми 

(отримання життєвих навиків, попередження 
злочинності)

• направлення на консультації/лікування (від 
алкогольної/наркотичної залежності, психіат-
ричне лікування, до соціальної служби)

• культурні заходи аборигенних націй
• інші прийнятні заходи
• комбінація заходів, наведених вище.

Крім відповідності до критеріїв перена-
правлення, програми посередництва повинні 
демонструвати таке:

1. Ціль
Посередництво – особливий тип перенаправ-

лення. Жертви та порушники отримують мож-
ливість зустрітись та примиритись і визначи-
тись з відшкодуванням.

Програми повинні охоплювати жертви та 
порушників шляхом процесу посередництва та 
примирення.

2. Повноваження
Посередники повинні мати і теоретичну, 

і практичну підготовку у питаннях посеред-
ництва в сфері кримінальної відповідальності, 
відповідно до інструкцій, прийнятих службою 
посередництва.

3. Участь жертви
Участь жертви обов’язкова для застосування 

програми.
Участь жертви виключно добровільна. Від-

мова жертви виключає застосування програми.
Особлива увага приділяється справам, серед 

обставин яких є довгострокові взаємозв’язки 
між жертвою та порушником, оскільки у таких 
випадках є вища вірогідність позитивного 

результату та зменшення кількості майбутніх 
порушень.

4. Критерії підпадання
Такі самі, як для програм перенаправлення
5. Критерії виключення: такі самі, як для 

програм перенаправлення. Крім цього:
• жертва чи порушник відмовляється брати 

участь
• посередник вважає, що посередництво не під-

ходить для справи.

Указ міністра
Секція 4 Акта Канади про неповнолітніх пра-

вопорушників:
4 (1) Альтернативні методи можуть викорис-

товуватись у роботі з неповнолітньою особою, 
яка звинувачується у вчиненні правопорушен-
ня, замість судового процесу відповідно до поло-
жень цього Акта лише у випадку, якщо:

(а) заходи є частиною програми альтерна-
тивних заходів, на які є уповноваження від 
Генерального прокурора чи його уповноваже-
ного, чи на які є уповноваження від особи чи 
осіб, призначених Лейтенант-губернатором у 
раді провінції.

(б) особа, яка визначає, чи потрібно засто-
совувати такі заходи, вважає, що вони будуть 
відповідними до потреб порушника, суспільства 
та жертви

(в) обвинувачувана неповнолітня особа пов-
ністю проінформована про альтернативні заходи, 
повністю та добровільно на них погоджується

(г) неповнолітня особа, до надання згоди на 
участь в альтернативних заходах, була повідом-
лена про право бути представленою адвокатом

(д) неповнолітня особа визнає відповідаль-
ність за свій вчинок чи бездіяльність, які є пра-
вопорушенням, у якому вона звинувачується

(е) існує, на думку Генерального прокурора 
чи його агента, достатньо доказів для звинува-
чення

(є) звинувачення ніяким чином не перешко-
джається законом

Я, Джон Т. Нілсон, Міністр юстиції та 
Генеральний прокурор провінції Саскачеван, 
відповідно до секції 4 Акта Канади про непов-
нолітніх правопорушників, цим документом 
надаю повноваження використовувати програ-
ми альтернативних заходів для випадків, які 
підпадають під критерії програми, перелік яких 
надається у додатку А. 

Цим Указом я уповноважую Заступника 
Міністра юстиції та Заступника Генерального 
прокурора провінції Саскачеван, діяти від мого 

* У цьому випадку програми визначаються федеральним 
Міністерством юстиції.

Досвід Канади щодо політики альтернативних заходів: робота відділу громадських послуг
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імені, з метою внесення змін до критеріїв про-
грами, визначених у Додатку А, визначення 
класів справ, чи конкретних справ, визначення 
стандартів альтернативних програм для непов-
нолітніх, які повинні відповідати опису про-
грами, як наведено вище, затверджувати кон-
кретні програми альтернативних заходів для 
неповнолітніх.

Датовано у місті Реджайна, 
Саскачеван 24 лютого 1997 р.

Міністр юстиції та Генеральний прокурор

Положення політики перенаправлення для 
неповнолітніх правопорушників, розроблена 
міністерством соціальної служби Саскачевану 
(1997 р.)

1. Ціль
Програми перенаправлення є альтернативою 

традиційному судовому процесу для неповноліт-
ніх, яким пред’явлено обвинувачення.

Програми надають порушникам можливість 
примирення з жертвою та громадою в рамках 
структуризованої програми, за якою здійснюєть-
ся громадський контроль, та яка відображає 
культурні особливості.

2. Повноваження
1.1. Міністерство юстиції Саскачевану 

затверджує заходи альтернативних програм
1.2. Міністерство соціальної служби 

Саскачевану забезпечує робочі та контролюючі 
стандарти для затверджених програм

1.3. Направлення надаються до того, як 
буде пред’явлене звинувачення, після розгляду 
державним прокурором.

3. Критерії підпадання:
Участь жертви заохочується, проте не є 

обов’язковою при визначенні, чи справа підпадає 
під критерії програми, окрім випадків посеред-
ництва. Участь жертви добровільна. У випадку 
згоди жертви, за певних обставин може вико-
ристовуватись інша особа, що уособлюватиме 
жертву.

3.1.  Порушник:
• неповнолітній, як визначається Актом про 

неповнолітніх правопорушників
• існує достатньо доказів для висунення звину-

вачення
• звинувачення не перешкоджається законом
• неповнолітня особа передається до програ-

ми прокурором після розгляду справи та 
ви знання, що передача не забороняється 
законом чи політикою

• визнання неповнолітнім відповідальності за 
свою поведінку

• неповнолітній вирішує взяти участь в програ-
мі, йому було повідомлено про право на адво-

ката, чи неповнолітній уже консультувався з 
адвокатом
3.2. Порушники, які не підпадають під про-

грами:
• якщо порушник застосовував чи погрожував 

зброєю
• виявив жорстокість до особи (дорослої чи 

дитини), та коли держава обирає звинува-
чення як відповідь, включає такі злочини, як 
вбивство, замах на життя, чи злочини стате-
вого характеру

• які вчинили насильство сексуального харак-
теру стосовно дитини

• які надавали неправдиві свідчення під прися-
гою

• які водили автомобіль після дискваліфікації
• кримінальні порушення правил керування 

автомобілем, при яких фактором було алко-
гольне сп’яніння

• порушення Кримінального кодексу феде-
рального рівня*

• які вчинили насильство в сім’ї.
4. Критерії виключення:
4.1. Порушник відмовляється брати участь у 

програмі
4.2. Порушення чи порушник підпадає під 

критерій виключення в результаті невиконан-
ня у минулому аналогічних програм, чи проти 
порушника висуваються серйозні звинувачення, 
які ставлять під сумнів ефективність застосу-
вання альтернативних програм

4.3. Направляючий орган (поліція, державна 
установа) вважають, що порушник чи порушен-
ня не відповідають програмі

4.4.  Агенція, яка займається впровадженням 
програми, вважає, що порушник чи порушення 
не відповідають програмі

4. 5. В районі не існує програми альтернатив-
них заходів

5. Варіанти
(Там, де програма є в наявності та є доступ-

ною у відповідний термін)
• відшкодування/компенсація готівкою чи у 

натуральному вигляді
• надання послуг жертві особисто
• громадська робота
• посередництво (див. Додаток щодо політики)
• сімейні конференції, громадські конференції 

на тему відповідальності (див. Додаток про 
політику)

• направлення до спеціалізованої програми 
(отримання життєвих навиків, попередження 
злочинності)

* У цьому випадку програми визначаються федеральним 
Міністерством юстиції.
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• направлення на консультації/лікування (від 
алкогольної/наркотичної залежності, психіат-
ричне лікування, до соціальної служби)

• культурні заходи аборигенних націй
• інші прийнятні заходи
• комбінація заходів, наведених вище.

Варіанти програми можуть, при відповідному 
затвердженні, впроваджуватись низкою служб, 
серед яких – громадські добровільні організації, 
які працюють в рамках комітетів громадської 
відповідальності, громадськими та приватними 
організаціями.

У рамках політики перенаправлення для 
неповнолітніх правопорушників, крім відповід-
ності до критеріїв перенаправлення, програми 
посередництва повинні демонструвати таке:

1. Ціль
Посередництво – особливий тип перенаправ-

лення. Жертви та порушники отримують мож-
ливість зустрітись, примиритись і визначитись з 
відшкодуванням.

Програми повинні охоплювати жертви та 
порушників шляхом процесу посередництва та 
примирення. У певних випадках, з дозволу жер-
тви, може призначатись особа, що уособлювати-
ме жертву, для процесу посередництва.

2. Повноваження
Посередники повинні мати і теоретичну, і 

практичну підготовку у питаннях посередниц-
тва в сфері кримінальної відповідальності, від-
повідно до інструкцій, прийнятих Міністерством 
соціальної служби Саскачевану.

3. Участь жертви
Участь жертви обов’язкова для застосування 

програми.
Участь жертви виключно добровільна. 

Відмова жертви від участі та від призначення 
іншої особи, для уособлення, виключає застосу-
вання програми посередництва.

Особлива увага приділяється справам, серед 
обставин яких є довгострокові взаємозв’язки 
між жертвою та порушником, оскільки у таких 
випадках є вища вірогідність позитивного 
результату та зменшення кількості майбутніх 
порушень.

4. Критерії підпадання
Такі самі, як для програм перенаправлення 

для неповнолітніх правопорушників (1997 р.)
5. Критерії виключення: 
такі самі, як для програм перенаправлення. 

Крім цього:
• порушник відмовляється брати участь
• жертва відмовляється брати участь та не при-

значає уособлювача
• посередник вважає, що посередництво не під-

ходить для справи.

У рамках політики перенаправлення для 
неповнолітніх правопорушників (1997 р.), 
сімейні групові конференції, також відомі під 
назвою громадські конференції на тему від-
повідальності повинні демонструвати таке:

1. Ціль
Сімейні групові конференції (СГК), також 

відомі під назвою громадські конференції на 
тему відповідальності (ГКВ) – особливий тип 
перенаправлення. Жертви, порушники, їх сім’ї 
та інші зацікавлені особи, такі, як далекі роди-
чі та члени громади, зацікавлені в результатах, 
чи інтереси яких зачепив злочин, отримують 
можливість зустрітись і розглянути справу та її 
емоційні й інші наслідки.

Програма залучає учасників до процесу при-
мирення, вироблення консенсусу, прийняття 
рішень. Вони концентруються на засудженні 
кримінальних вчинків загалом, а не на особі 
правопорушника, сприяють реінтеграції право-
порушника у громадське життя, при підтримці 
проінформованої громади. 

2. Повноваження
Координатори конференцій повинні мати і 

теоретичну, і практичну підготовку у питаннях 
посередництва в сфері кримінальної відпові-
дальності, відповідно до інструкцій, прийнятих 
Міністерством соціальної служби Саскачевану.

3. Участь жертви
Участь жертви обов’язкова для застосування 

програми. Участь жертви виключно добровільна. 
Жертва може бути присутня особисто, при-

вести з собою групу підтримки, чи при згоді 
може бути представлена іншою особою, що 
уособлюватиме жертву. 

Особлива увага приділяється справам, серед 
обставин яких є довгострокові взаємозв’язки 
між жертвою та порушником, оскільки у таких 
випадках є вища вірогідність позитивного 
результату та зменшення кількості майбутніх 
порушень.

4. Критерії підпадання
Як визначено у політиці перенаправлення 

для неповнолітніх правопорушників (1997 р.)
5. Критерії виключення: 
такі самі, як для програм перенаправлення. 

Крім цього:
• порушник відмовляється брати участь
• жертва відмовляється брати участь та не при-

значає уособлювача
• конференції не підходять для справи.

Політика альтернативних заходів міністерс-
тва навколишнього середовища та ресурсо-
користування Саскачевану (переглянуто 
9 березня 1999 р.)
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І. Повноваження
• Акт Канади про неповнолітніх правопоруш-

ників, Розділ 4
• Кримінальний кодекс Канади, Розділ 717
• Наказ Міністра юстиції від 30 вересня 

1996 р.
• Акт федерального Міністра юстиції, серпень, 

1997 р.
ІІ. Ціль
Забезпечити альтернативу традиційним судо-

вим процесам для порушників проти яких вису-
нули звинувачування працівники природоохо-
ронної служби.

ІІІ. Загальне використання
Представник Генерального прокурора 

(державний прокурор) зобов’язаний визначи-
ти доцільність використання альтернативних 
заходів. До уваги береться вік, характеристика 
порушника, історія та потенціал його переви-
ховання. Працівник природоохоронної служби 
може рекомендувати використання альтерна-
тивних заходів. Такі заходи дають можливість 
порушникам ефективно відшкодувати жертві 
та/чи громаді в рамках структуризованої про-
грами, підзвітної громадськості.

Програма альтернативних заходів не ство-
рена для використання у кожному випадку та 
для кожного порушення. Це визнання того, що 
завдяки характеру та обставинам порушення та 
порушника, громадські інтереси будуть краще 
задоволені, якщо проблема буде розв’язана поза 
рамками традиційного кримінального процесу. 
Ціль програм альтернативних заходів – прий-
няття відповідальності порушником за свої дії, 
без проходження через формальний судовий 
процес. Таким чином, невід’ємною частиною 
програми є визнання відповідальності поруш-
ником.

IV. Процедура
1. Розслідування порушення проводиться у 

відповідності з процедурою розслідування. При 
можливості потрібно отримати письмове пояс-
нення від звинувачуваного. Не повідомляйте 
звинувачуваного про те, що ви розглядаєте мож-
ливість застосування альтернативних заходів, 
оскільки це може зашкодити прийнятності пояс-
нення.

2. Після завершення розслідування, якщо 
існує достатньо підстав для звинувачування, 
визначіться з критеріями підпадання, щоб вста-
новити, чи порушник відповідає критеріям 
підпадання під застосування альтернативних 
методів. Програма, в основному, націлена на 
порушників, які не мали значних порушень при-
родоохоронного законодавства у минулому.

2.1. Порушник

• визнає відповідальність за вчинки
• не має значних порушень природоохоронного 

законодавства у минулому
• не має історії невиконання умов альтернатив-

ної програми протягом останніх 6 місяців.
2.2. Порушення
Наявність будь-якої з нижченаведених обста-

вин виключає використання програми альтерна-
тивних заходів:
• всі види порушення положень про полюван-

ня, якщо у справі фігурує алкоголь як фак-
тор

• якщо вчинки були вчинені в результаті обду-
маного плану (наприклад, порушення чини-
лося як частина постійно працюючого неле-
гального підприємства)

• порушення стосується убивання, переробки, 
ловлі, травмування чи контрабанди диких 
видів тварин, які знаходяться під загрозою 
зникнення.

• якщо жертва (при наявності відповідної) не 
погоджується на альтернативні методи.
Крім факторів, наведених вище, справа 

повинна відповідати критеріям підпадання, 
ви значених політикою програм перенаправлення 
Міністерства юстиції Саскачевану чи, у випадку 
порушень федерального законодавства, які від-
мінні від тих, що визначаються Кримінальним 
кодексом, визначених Федеральною інструк-
цією про альтернативні заходи. 

3. Проконсультуйтесь з державним проку-
рором. Справи направляються до програми аль-
тернативних заходів до висунення звинувачення 
чи після, після розгляду справи державним про-
курором. Якщо справа передається до висунення 
звинувачення, до уваги береться строк давності, 
у деяких випадках прокурор може вимагати, щоб 
інформація подавалася під присягою. Повинні 
розглядатись наступні існуючі заходи:
• відшкодування/компенсація в грошовому чи 

натуральному вигляді
• особиста робота/послуги на користь жертви
• громадська робота (пов’язана з природоохо-

ронною сферою)
• внесок до благодійної організації (наприклад 

до відповідних природоохоронних благодій-
них фондів)

• передача справи до спеціалізованої програми
• культурні заходи аборигенних націй
• посередництво
• інші відповідні угоди
• комбінація вищенаведених заходів.

4. Проведіть допит звинувачуваного, та пові-
домте його, що прокурор розглядає можливість 
застосування альтернативних заходів. Поясніть 
як працює програма, опишіть існуючі заходи. 
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5. Згода звинувачуваного брати участь в 
програмі повинна бути повністю добровільною. 
Повідомте звинувачуваного про право на адво-
ката, до того, як ви запропонуєте погодитись на 
альтернативні заходи.

6. Якщо звинувачуваний погоджуєть-
ся на участь, заповніть форму (ЕВ10-01) 
«Обвинувачення та погодження про застосуван-
ня альтернативних заходів». Передайте форму 
до прокурора для розгляду та затвердження.

7. Після отримання підписаної та затвер-
дженої форми від прокурора справа пере-
дається до програми альтернативних заходів. 
Відповідний регіональний координатор визна-
чає, який захід вживатиметься. Процес може 
включати комітет громадської відповідальності, 
службу посередництва (Міністерство юстиції 
Саскачевану), альтернативного організатора 
заходів чи форму (ЕВ10-01) «Обвинувачення та 
погодження про застосування альтернативних 
заходів» Міністерства навколишнього середо-
вища та ресурсокористування. *Примітка: якщо 
звинувачується особа аборигенного походжен-
ня, координатор повинен проконсультуватись 
з відповідним комітетом з питань відповідаль-
ності Ради племені. (Див. Додаток)

8. Після вживання альтернативних заходів, 
справа передається до слідчого природоохо-
ронної служби. Використовуючи форму ЕВ10-
03, він повідомляє прокурора про результати. 
Копія передається до центру з виконання пока-
рань.

9. Якщо альтернативні заходи були безре-
зультатними, залежно від рекомендації, нада-
ної прокурором, справа може бути передана до 
судової системи.

Додаток
Процедури – альтернативні заходи, що вжи-

ваються до осіб аборигенного походження
1. Працівники природоохоронної служби 

повинні вести розслідування всіх порушень від-
повідно до процедури розслідування.

2. Справи, які розглядаються на рахунок 
передачі до програми альтернативних заходів, 
повинні бути направлені до координатора про-
грами альтернативних заходів у природоохорон-
ній сфері.

3. Координатор повинен проконсультуватись 
з комітетом з питань відповідальності Ради пле-
мені, з метою визначення чи громада підтримує 
передачу справи до програми альтернативних 
заходів. Якщо так, тоді після отримання пись-
мового затвердження від державного прокурора, 
справа передається до програми альтернативних 
заходів Ради Племені.

Якщо комітет з питань відповідальності Ради 
племені не вважає, що справу доцільно переда-
вати до програми альтернативних заходів, спра-
ва буде передана до судової системи.

4. Після вживання альтернативних заходів, 
документи передаються до слідчого природо-
охоронної служби для підготовки звітів для про-
курора та центру по виконанню покарань.

5. Якщо альтернативні заходи були безре-
зультатними, залежно від рекомендації, наданої 
прокурором, справа може бути передана до судо-
вої системи.

Указ генерального прокурора
Секція 717 (1) Кримінального кодексу Канади 

говорить:
717. (1) Альтернативні методи можуть вико-

ристовуватись у роботі з особою, яка звинува-
чується у вчиненні правопорушення, лише у 
випадку, якщо не ставиться під загрозу безпека 
суспільства, та у випадку виконання наступних 
умов:

(а) заходи є частиною програми альтерна-
тивних заходів, на які є уповноваження від 
Генерального прокурора чи його уповноваже-
ного, чи на які є уповноваження від особи чи 
осіб, призначених Лейтенант-губернатором у 
раді провінції.

(б) особа, яка визначає, чи потрібно засто-
совувати такі заходи, вважає, що вони будуть 
відповідними до потреб порушника, суспільства 
та жертви

(в) обвинувачувана особа повністю проін-
формована про альтернативні заходи, повністю 
та добровільно на них погоджується

(г) особа, до надання згоди на участь в альтер-
нативних заходах, була повідомлена про право 
бути представленою адвокатом

(д) особа визнає відповідальність за свій вчи-
нок чи бездіяльність, які є правопорушенням, у 
якому вона звинувачується

(е) існує, на думку Генерального прокурора 
чи його агента, достатньо доказів для звинува-
чення

(є) звинувачення ніяким чином не перешко-
джається законом

Я, Анн Маклілан, Міністр юстиції та 
Генеральний прокурор Канади, відповідно до 
секції 717 Кримінального кодексу Канади, цим 
документом надаю повноваження використо-
вувати програми альтернативних заходів для 
дорослих, у випадку відповідності до критеріїв, 
перелік яких надається у Додатку А.

Цим Указом я уповноважую Заступника 
Міністра юстиції та Заступника Генерального 
прокурора Канади, діяти від мого імені, з метою 
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внесення змін до політики та забезпечувати 
ефективне виконання політики. 

Датовано у місті Оттава, 
Онтаріо 22 серпня 1997 р.

Міністр юстиції та Генеральний прокурор

Федеральна інструкція про впровадження 
політики перенаправлення (1997 р.)

1. Вступ
Альтернативні заходи (чи перенаправлення) 

є досудовою процедурою, яка використовується 
на розсуд державного прокурора, з метою утри-
мання від передачі порушника до судової систе-
ми. Замість судової системи, прокурор передає 
порушника до особи чи організації з наміром 
вирішення проблеми поза межами судової 
системи. У відповідних справах, альтернатив-
ні методи можуть принести кращі результати 
порушнику, жертві та суспільству, ніж у випадку 
застосування формального кримінального про-
цесу. Фактично фундаментальним принципом 
альтернативних заходів є положення про те, що 
кримінальний процес повинен використовува-
тись у випадку, якщо менш жорсткі методи не 
принесли бажаного результату чи є невідповід-
ними до ситуації. Це дозволяє судам концентру-
вати увагу на серйозних злочинах.

Ціль програм альтернативних заходів – спри-
яння визнанню порушником своєї відповідаль-
ності за порушення без звертання до суду. Участь 
в альтернативній програмі добровільна, поруш-
ник не може примушуватись брати в ній участь. 
Якщо порушник виконує умови угоди про аль-
тернативні заходи, прокурор відмовляється від 
переслідування порушника за порушення.

Програма може застосовуватись до та після 
висунення звинувачення. Політика застосу-
вання програми після висунення звинувачення 
розроблена, окрім для провінцій, де застосо-
вується попередній розгляд до моменту вису-
нення звинувачення. Політика стосується і пов-
нолітніх, і неповнолітніх правопорушників.

2. Викладення Політики
2.1. Загальні принципи
Програма альтернативних заходів не ство-

рена для використання у кожному випадку та 
для кожного порушення. Це визнання того, що 
завдяки характеру та обставинам порушення та 
порушника, громадські інтереси будуть краще 
задоволені, якщо проблема буде розв’язана поза 
рамками традиційного кримінального проце-
су. В загальному, вона найбільш придатна для 
неповнолітніх правопорушників, та тих, хто 
в минулому демонстрував законослухняну 
поведінку, та вчинив незначні порушення.

2.2. Умови застосування Програми альтерна-
тивних заходів

При прийнятті рішення про передачу справи 
до Програми альтернативних заходів, прокурор 
повинен переконатись, що виконані наступні 
умови:
• справа відповідає критеріям інструкції 

«Прийняття рішення про переслідування» 
(стаття 717 (1) (f) i (g) Кримінального кодек-
су та стаття 4 (1) (f) Акта про неповнолітніх 
правопорушників.)

• порушника повідомили про право на адвока-
та та про те, що він/вона не зобов’язані брати 
участь в програмі альтернативних заходів 
(стаття 717 (1) (с) i (d) Кримінального кодек-
су та стаття 4 (1) (c) i (d) Акта про непов-
нолітніх правопорушників.)

• порушник бажає нести відповідальність за 
свої вчинки (стаття 717 (1) (e) Кримінального 
кодексу та стаття 4 (1) (e) Акта про непов-
нолітніх правопорушників.) 

• програма, описана в статті 717 (а) Кри-
мінального кодексу та стаття 4 (1) (а) Акта 
про неповнолітніх правопорушників), існує 
та підходить для конкретного порушника.

• проведена при необхідності відповідна кон-
сультація з жертвами, слідчими органами та 
іншими зацікавленими сторонами; застосу-
вання програми є в інтересах суспільства, 
порушника та жертви (стаття 717 (1) (b) 
Кримінального кодексу та стаття 4 (1) (b) 
Акта про неповнолітніх правопорушників).
3. Порушник
Політика направлена на всіх порушників, 

які не чинили кримінальних правопорушень у 
минулому, та існує низька вірогідність того, що 
вони їх чинитимуть у майбутньому. Прокурор 
повинен розглянути наступне для визначення 
чи підпадає порушник під критерії застосування 
програми:
• чи у минулому особа порушувала криміналь-

не законодавство (включає минулі засуджен-
ня, відбування покарання чи участь в альтер-
нативних програмах), якщо так, коли це було, 
та яка була природа правопорушення.

•  чи порушник жалкує про вчинене (чи поруш-
ник погодився на відшкодування жертві чи 
жертвам)

• чи порушник становить небезпеку для гро-
мадськості

• чи може жертві чи суспільству бути завдано 
шкоди фактично чи потенційно. 
3.1. Природа правопорушення
Як зазначається вище, політика стосується 

«незначних правопорушень». «Незначні» пра-
вопорушення включають порушення, які є фак-
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тично менш серйозними, чи які є потенційно 
серйозними, але вони були вчинені у менш 
серйозний спосіб. При визначенні серйозності 
враховуються наступні фактори:
• чи порушення є таким, по якому повинен 

бути складений акт про звинувачення
• чи є визначена мінімальна міра покарання
• чи порушення, як правило, тягне покарання 

на строк, більший ніж три місяці
• чи в загальному має місце потенційна чи фак-

тична шкода для жертви чи суспільства.
Крім цього, прокурор повинен перевірити, 

чи порушення є предметом інших політик, які 
впливатимуть на рішення про застосування 
альтернативних заходів (наприклад, у випад-
ку насильства у подружньому житті, питань 
законів аборигенних націй, випадків управлін-
ня транспортними засобами у стані сп’яніння, 
питань вогнепальної зброї).

3.2. Обставини правопорушення
Наявність будь-якої з наступних обставин 

виключає застосування альтернативних заходів:
• злочин був вчинений з застосуванням чи 

з погрозою застосування насильства, яке б 
могло привести у завданні шкоди, яка є лише 
короткостроковою та дрібною по природі

• застосовувалась чи була погроза застосуван-
ня зброї

• злочин носив сексуальний характер
• злочин значно вплинув на жертву (у фізично-

му плані, психологічному чи фінансовому)
• мало місце детальне планування (наприклад, 

порушення було частиною інших криміналь-
них дій)

• особа розповсюджувала чи мала алкоголь 
чи наркотики з метою розповсюдження біля 
школи, чи біля громадських місць, в яких 
часто бувають особи, віком до 18 років

• особа розповсюджувала алкоголь чи наркоти-
ки з метою розповсюдження серед осіб, віком 
до 18 років

• особа використовувала особу до 18 років у 
вчиненні злочинів, пов’язаних з наркотиками

• мотивом для злочину, пов’язаному з наркоти-
ками, було отримання прибутку.
4. Успішне виконання програми альтерна-

тивних заходів 
Якщо порушник успішно виконав програму 

альтернативних заходів, звинувачення знімаєть-
ся чи відстрочується та не поновлюється. Якщо 
кримінальне звинувачення уже було знято чи 
відстрочене до залучення до програми альтер-
нативних заходів, звинувачення не буде понов-
люватись. Якщо звинувачення не висувалось до 
залучення до програми альтернативних заходів, 
прокурор не буде його висувати.

5. Невиконання програми альтернативних 
заходів

Якщо порушник не виконує програми, почи-
нається чи поновлюється кримінальний процес. 
Проте перш ніж це зробити, прокурор пови-
нен вияснити, чому програма не виконується, 
та ви значити чи в світлі цих фактів доціль-
но починати чи поновлювати кримінальний 
процес. Рішення про початок чи поновлення 
по требує затвердження Головою прокуратури чи 
Регіональним директором. 

6. Неповнолітні правопорушники 
Застосовуються окремі фактори у випадках 

роботи з неповнолітніми правопорушниками, 
шляхом застосування загальних положень полі-
тики, викладених у секції 3 Акта про неповноліт-
ніх правопорушників. Такі справи конкретно 
стосуються альтернативних заходів, визначених 
у секції 4 Акта. Державний прокурор повинен 
враховувати такі фактори, коли приймає рішен-
ня про застосування програми альтернативних 
заходів.

Додаток А
Програми альтернативних заходів
Прийнятні для виконання положень секції 

717 (1) (а) Кримінального кодексу та секції 4 (1) 
(а) Акта про неповнолітніх правопорушників 
наступні альтернативні заходи:
• будь-яка програма, затверджена Генеральним 

прокурором провінції
• будь-яка програма, затверджена територіаль-

ним урядом
• передача до громадського комітету з питань 

відповідальності чи до комітету з питань від-
повідальності аборигенних націй

• громадська робота
• компенсація в грошовому вигляді чи у виг-

ляді надання послуг
• передача до спеціалізованої програми (напр. 

надбання життєвих навиків, лікування від 
алкоголізму чи наркотичної залежності)

• інші відповідні альтернативні заходи
Хоча всі існуючі програми прийнятні, конк-

ретне рішення, яка програма буде застосовува-
тись до порушника, приймається прокурором.

Досвід Канади щодо політики альтернативних заходів: робота відділу громадських послуг




