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Г
лобальні зусилля Дитячого фонду Організа-
ції Об’єднаних Націй (далі – ЮНІСЕФ) 
(UNICEF) у сфері ювенального правосуд-

дя (правосуддя у справах неповнолітніх) спря-
мовані на зменшення ув’язнення неповноліт-
ніх правопорушників та розвиток політики й 
практик, що заохочують використання методів, 
альтернативних позбавленню волі. У співпраці 
з державними та недержавними партнерами, 
ЮНІСЕФ у Сербії та Чорногорії розвиває прак-
тику реабілітації у громаді як безпечніший та 
ефективніший підхід до реінтеграції дитини у 
суспільство, на противагу широко поширеному 
каральному підходу. З цих причин ЮНІСЕФ 
переконливо пропагує підходи відновного пра-
восуддя, відхилення від існуючої практики та 
пошук альтернатив винесенню вироку щодо поз-
бавлення волі правопорушника.

ЮНІСЕФ у Сербії та Чорногорії підтри-
мував дії уряду в реформуванні системи юве-
нального правосуддя, починаючи з 2001 р., що 
сприяло ініціюванню у 2003 р. запровадження 
проекту реформування системи ювенального 
правосуддя «Шанс дітей змінитися» (Children’s 
Chance for Change). Проект було розроблено у 
співпраці з Сербським та Чорногорським уря-
дами, ЮНІСЕФ та Шведською агенцією між-
народного розвитку СІДА (SIDA). Загальна 
мета проекту – сприяння розвитку всебічної та 
мультидисциплінарної реформи системи юве-
нального правосуддя у Сербії та Чорногорії, що 
спрямована на покращення захисту прав дітей, 
які перебувають у групі ризику та в конфлікті з 
законом.

У межах проекту «Шанс дітей змінитися», 
ЮНІСЕФ надав лобістську підтримку розроб-
ленню та прийняттю нового закону щодо про-
вадження ювенального правосуддя, що набув 

чинності у 2006 р. Закон надає правову основу 
для застосування підходів відновного правосуд-
дя та медіації між жертвою та правопорушником 
як засобу утримання дітей віком 14-18 років 
(14 років – вік настання кримінальної відпові-
дальності у Сербії) від потрапляння у правову 
систему. 

Разом із підтриманням розробки закону щодо 
провадження ювенального правосуддя, проект 
«Шанс дітей змінитися» запропонував, уперше 
в Сербії та Чорногорії, відновне правосуддя та 
медіацію між жертвою й правопорушником для 
застосування з дітьми, які перебувають у конф-
лікті з законом та в групах ризику, використову-
ючи стратегію, що поєднувала такі складові:
– Зусилля з лобіювання та адвокації (пред-

ставлення інтересів), спрямовані на осіб, що 
приймають рішення, експертів у галузі юве-
нального правосуддя, представників місце-
вих громад та університетів;

– Систематичне зміцнення потенціалу всіх заці-
кавлених сторін, залучених до прова дження 
ювенального правосуддя;

– Ініціювання декількох пілотних (експери-
ментальних) проектів на стратегічно обраних 
для цього майданчиках. 
Ця стратегія засвідчила, що на той час, коли 

закон про ювенальне правосуддя був схвале-
ний у 2006 р. та забезпечив правову основу для 
утримання дітей від потрапляння у правову 
систему, пілотовані моделі, пристосовані до міс-
цевих умов, були вже розроблені та готові до 
поширення.

Стратегія та дії
Спираючись на результати всебічного загаль-

нонаціонального оцінювання стану сербської 
системи ювенального правосуддя, здійсненого 
у 2001 р., ЮНІСЕФ рекомендував упровадити 
пілотний проект «Програма утримання дітей-
правопорушників від потрапляння у правову 
систему» (Diversion Scheme Project) та провів 
дискусійні круглі столи, де всім зацікавленим 
сторонам представив концепцію відновного пра-
восуддя та можливі моделі утримання непов-
нолітніх правопорушників від потрапляння у 
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правову систему. Пілотний проект здійснювався 
у місті Ніс (Niš), другому за величиною місті 
Сербії. 39 учасників із різних секторів (судді, 
прокурори, правоохоронні органи, соціальні пра-
цівники, освітяни, у тому числі й самі діти) пого-
дились розробити модель медіації між жертвою 
та правопорушником, яка представляла най-
кращий варіант із врахуванням місцевих особ-
ливостей; вони пройшли навчання у видатного 
британського експерта – пані Меріан Лібмен 
(Marian Liebmann), щодо основ медіації між 
жертвою та правопорушником (5 днів), а також 
щодо застосування такої медіації у культурально 
розмаїтому середовищі (5 днів). У межах про-
екту «Програма утримання дітей-правопоруш-
ників від потрапляння у правову систему» було 
підписано Меморандум порозуміння – його 
підписали ЮНІСЕФ, Рада міста Ніс, Центр 
соціальної роботи міста Ніс та чотири сербські 
міністерства (юстиції, освіти, соціального захис-
ту та внутрішніх справ) із зазначенням відповід-
них ролей кожної зі сторін у забезпеченні утри-
мання дітей-правопорушників від потрапляння 
до правової системи.

Учасники проекту «Програма утримання 
дітей-правопорушників від потрапляння у пра-
вову систему» сформували робочі групи, кожна 
з яких мала конкретну ціль задля подальшого 
розроблення важливих аспектів проекту (активі-
зація громади, правосуддя у справах неповноліт-
ніх, моніторинг та оцінка тощо). 

Застосування мультидисциплінарного та 
залучаючого підходів до розробки вищезазначе-
ної програми, що супроводжувалось постійною 
консультаційною підтримкою з боку ЮНІСЕФ, 
надало можливість усім зацікавленим сторо-
нам відповідно адаптувати проект, розвинути 
почуття приналежності до його реалізації ще з 
самого початку, покращити робочі стосунки та 
забезпечити краще розуміння своїх ролей у зміні 
ситуації щодо дітей у власних громадах. 

Виходячи з досвіду впровадження проекту 
«Програма утримання дітей-правопорушників 
від потрапляння у правову систему», та постій-
ного зміцнення потенціалу всіх зацікавлених 
осіб, дотичних до провадження ювенального 
правосуддя, що його забезпечили представники 
ЮНІСЕФ, у країні збільшився попит на поши-
рення практики вирішення конфліктів засобами 
медіації між жертвою та правопорушником.

Результати
Сьогодні у рамках ініціатив ЮНІСЕФ щодо 

поширення концепції відновного правосуддя та 

практики здійснення медіації між жертвою та 
правопорушником здійснюється таке:
a) Повністю діючий Центр медіації у місті Ніс, 

Сербія.
b) Повністю діюча Служба медіації у Випра вно-

му закладі для неповнолітніх у місті Крушевац 
(Kruševac), Сербія, розроблена як альтернати-
ва виправній системі у відповідному закладі 
та де пропонують медіацію між жертвою та 
правопорушником як ефективний метод вирі-
шення конфліктів серед неповнолітніх.

c) Мережа центрів медіації, що забезпечує 
застосування медіації між жертвою та право-
порушником у громадах 14 муніципалітетів 
Сербії.

d) Запровадження послуг медіації між жертвою 
та правопорушником у Белградському Центрі 
соціальної роботи (у 2006 р.).

e) Відкриття Служби медіації у місті Бієло-
Полє (Bijelo Polje), Чорногорія (у 2006 р.).

f) Внесення розгляду поняття «медіація між 
жертвою та правопорушником» у нав-
чальну програму факультету політичних 
наук у Белградському університеті, Сербія 
(з 2005 р.).

g) Заснування Сербської асоціації медіаторів 
(у 2006 р.).

h) Налагодження багаторівневої мережі контак-
тів між ініціативами Сербії та Чорногорії щодо 
запровадження концепції відновного право-
суддя та провідними європейськими експер-
тами й організаціями, що займаються питан-
нями відновного правосуддя (з 2004 р.).

i) Перегляд законодавства як у Сербії, так і 
в Чорногорії, що забезпечив правову осно-
ву для розвитку відновного правосуддя та 
медіації між жертвою і правопорушником 
(Закон «Про медіацію», 2005 р., Закон «Про 
ювенальне правосуддя», 2006 р.).

j) Підтримка Міністерства юстиції Сербії 
в заснуван ні Національного/Респуб лі-
канського центру медіації, що практикує 
застосування медіації між жертвою та право-
порушником як один із п’яти можливих видів 
медіації.

k) Розгорнутий посібник з питань відновного 
правосуддя та медіації між жертвою і пра-
вопорушником (що взяв за основу навчаль-
ні матеріали, розроблені у рамках проекту 
«Шанс дітей змінитися»), рекомендований 
Міністерством юстиції як офіційний навчаль-
ний посібник з питань такої медіації.

l) Понад 200 медіаторів, об’єднаних у міцну 
мережу контактів по всій країні, 50 з яких 
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навчені як тренери з практики медіації між 
жертвою та правопорушником.
Досі будучи достатньо далекими від момен-

ту набуття членства в ЄС, уряди Сербії та 
Чорногорії, налагодивши співпрацю з ЮНІСЕФ 
та СІДА з метою реформування системи юве-
нального правосуддя, продемонстрували свою 
переконливу прихильність до: 
– реформування існуючого законодавства та 

положень, 
– сприяння необхідному переходу від караль-

ного до відновного правосуддя,
– підтримання запровадження концепції від-

новного правосуддя та застосування медіації 
між жертвою та правопорушником,

– удосконалення стандартів практики, що 
застосовуються у роботі з дітьми з груп ризи-
ку та з дітьми, які перебувають у конфлікті з 
законом.

Можливі труднощі та подальші кроки 
Послідовне застосування нового законодавс-
тва про ювенальне правосуддя та систематичні 
зусилля щодо запровадження основних практик, 
розроблених у рамках проекту «Шанс дітей змі-

нитися», складають міцну основу для подальшо-
го розвитку у Сербії та Чорногорії таких систем 
правосуддя для неповнолітніх, що базуються 
на захисті прав дітей. Водночас, для забезпе-
чення переважного застосування відновного 
правосуддя над каральним ще потрібні значні 
зу силля. Наразі низка питань лишається від-
критою, як-от такі: як забезпечити інтеграцію 
програми утримання дітей у систему соціаль-
ного захисту Сербії та Чорногорії на постійній 
основі, акредитація та ліцензування, безпере-
рвне навчання, систематична супервізія, моніто-
ринг та механізм контролю якості тощо. На ці та 
інші питання увага скеровувалась систематич-
но; видання вищезгаданого посібника з питань 
відновного правосуддя та медіації між жертвою 
і правопорушником, спільно з Міністерством 
юстиції/Республіканським центром медіації та 
ЮНІСЕФ, викликає оптимізм щодо подальшо-
го запровадження й поширення успішно пропі-
лотованих моделей відновного правосуддя, на 
чолі та за поточної підтримки ЮНІСЕФ. 

Відновне правосуддя та ініціативи щодо проведення медіації між жертвами та правопорушниками...




