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В 
Україні розбудова цивілізованої держави зна-
чною мірою обтяжена бурхливим сплеском 
злочинності. За короткий час остання вийшла 

на принципово нові, ще більш небезпечні рівні, 
проникла в усі без винятку сфери суспільного 
життя. Вона перетворилась у реальну загрозу 
нашому руху на шляху до створення української 
державності, стала дійсно «п’ятою владою», котра 
одним тільки фактом свого існування порушує 
основні права людини, ставить під сумнів саму 
ідею про існування української правової демокра-
тичної держави, підриває авторитет Основного 
Закону – Конституції та значно знижує повагу 
громадян до правоохоронних структур.

Все це цілком закономірно і піддається обґрун-
тованим поясненням з боку досвідчених фахівців-
юристів. Однією з причин цього хаосу, є зміна 
нормативно-правової ідеології і замовчування 
або фактична відмова від ідеологічних догм, які 
у свій час гальмували дійсну боротьбу зі злочин-
ністю. Як приклад, можна запропонувати такий 
ідеологічний постулат, згідно з яким – держава 
покликана вести безкомпромісну боротьбу з усіма 
видами злочинів на власній території. Офіційна 
кримінально-правова доктрина проголошує 
принципи невідворотності кримінальної відпо-
відальності, але у той же час відповідне законо-
давство на макрорівні вміщує масу положень, які 
звільняють порушників закону від кримінально-
правової відповідальності: у порядку амністій та 
помилування; внаслідок зміни обстановки; втрати 
суспільної небезпеки особою та багато ін.

Аналіз судово-слідчої практики та юридичної 
літератури свідчить про те, що працівники пра-
воохоронних органів відчувають серйозні склад-
нощі у боротьбі з сучасною злочинністю, останні 

пов’язані, передусім, з недосконалістю чинного 
кримінального законодавства, колізійністю окре-
мих понять, протиріччями у тлумаченні закону. 
А також з прогалинами і відсутністю необхід-
них для ефективної протидії відповідних норм, 
однією з яких міг би бути інститут кримінально-
правової медіації, відповідним чином закріплений 
у законі.

На жаль, доводиться констатувати той факт, 
що не дивлячись на нагальну потребу нашої дер-
жави в гуманізації національного законодавства 
(насамперед, кримінального), проблема медіації 
залишається малодослідженою. До недавнього 
часу юридична наука віддавала перевагу розгляду 
і розробці лише карально-репресивних заходів 
впливу на правопорушника. Та негативна тенден-
ція, яка склалася з приводу вивчення медіації, від-
бувалася насамперед тому, що запропонований 
нетрадиційний для вітчизняного законодавства 
інститут, дуже часто ототожнювався з величез-
ним розмаїттям заохочувальних норм, або «роз-
мивався» суміжними кримінально-правовими 
інститутами, які звільняють винну особу від 
кримінальної відповідальності чи пом’якшують 
їй покарання (наприклад, добровільна відмова, 
діяльне каяття, кримінально-правова реституція 
тощо) [1, с. 4].

Зазначимо, що вищезгадані проблеми прямо чи 
опосередковано стосувалися предмета досліджен-
ня у численних працях вітчизняних і зарубіжних 
вчених криміналістів та кримінологів, серед них: 
Х. Д. Алікперов, В. М. Баранов, О. О. Дудоров, 
І. Е. Звечаровський, А. Ф. Зелінський, Г. Зер, 
С. Г. Кєліна, В. А. Клименко, М. Й. Коржанський, 
О. М. Костенко, О. М. Красиков, В. М. Кудрявцев, 
М. Ф. Кузнецова, О. І. Марцев, М. І. Мельник, 
А. В. Наумов, С. І. Нікулін, О. О. Піонтковський, 
В. М. Рябчук, Р. О. Сабітов, В. В. Скибицький, 
В. М. Смітієнко, О. О. Тер-Акопов, М. С. Таганцев, 
В. І. Шакун, Г. О. Усатий та ін.

Ідея медіації між правопорушником і потерпі-
лим – непроста, багатогранна, спірна проблема. 
Вона викликає цілу низку дискусій, передусім 
тому, що має як мінімум два критерії: юридичний 
і моральний. Розглядаючи комплекс питань, які 
пов’язані з нею, то побачимо, що не мають рації 
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ті, хто стверджує, що у праві нема нових недо-
сліджених проблем. 

Саме тому, як ніколи актуальним та своєчас-
ним вбачається виконання передбаченої абз. 8 
розд. 2.3. «Справедливе, неупереджене та доступ-
не судочинство» Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України «Український прорив: для 
людей, а не політиків», затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України  від 16 січня 2008 р. 
№ 14. У цій Програмі передбачено забезпечення 
розвитку інституту третейських судів та проце-
дури медіації (примирення). 

Міністерством юстиції з метою реалізації 
цього положення Програми Уряду та на вико-
нання пунктів 20, 22 Орієнтовного плану зако-
нопроектної роботи на 2007 рік, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 2007 р. № 239-р, розроблено проекти 
законів про запровадження процедури медіації 
у процесуальному законодавстві. Проекти спря-
мовані на розширення методів врегулювання 
спорів шляхом запровадження процедури меді-
ації (примирення) в українське судочинство, що 
сприятиме покращенню доступу до правосуддя та 
пришвидшенню вирішення спорів. Тобто, власне, 
з метою удосконалення механізмів примирення 
сторін у кримінальних, цивільних та господар-
ських справах, забезпечення розв’язання проблем 
щодо відшкодування моральної та матеріальної 
шкоди Міністерством юстиції розроблено про-
екти законів «Про медіацію» та «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
медіації».

Листом від 22 серпня 2008 р. № 22-6/773 
проекти внесені на розгляд Президента України, 
про що листом від 26 вересня № 5559-2-4-08-22 
проінформовано Кабінет Міністрів. 23 жовтня 
2008 р. на засіданні Комітету з судової реформи 
Національної комісії із зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права вказані про-
екти схвалені. 10 грудня 2008 р. законопроекти 
схвалено на засіданні Національної комісії за 
участю Президента України та подані на розгляд 
Президенту України для внесення їх на розгляд 
Верховної Ради України

Розглянувши проекти Законів України «Про 
медіацію» та «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо медіації», подані 
Президентові України Національною комісією із 
зміцнення демократії та утвердження верховен-
ства права, слід зазначити таке. Автори законопро-
ектів здійснили спробу запровадити в законодав-
ство України Інститут медіації, який спрямований 
на вирішення конфлікту (примирення) сторін з 

метою досягнення між ними згоди (прийнятно-
го рішення) щодо спірних питань за допомогою 
медіатора. Основним завданням проектів Законів 
є приведення національного законодавства у від-
повідність до Основоположного рішення Ради 
Європейського Союзу від 15 березня 2001 року 
«Про місце жертв злочинів у кримінальному судо-
чинстві» (2001/220/JHA), Рекомендації № R (99) 
19 «Медіація у кримінальних справах», яка при-
йнята Комітетом Міністрів Ради Європи 15 верес-
ня 1999 року, Рекомендації 20(2003) Комітету 
міністрів Ради Європи Державам-членам щодо 
нових способів роботи із злочинністю неповно-
літніх та ролі правосуддя у справах неповноліт-
ніх, Резолюції Економічної та Соціальної Ради 
ООН «Основні принципи застосування програм 
відновного правосуддя у кримінальних справах», 
а також Рекомендацій «Про медіацію в цивіль-
них справах» (R № (2002) 10) та «Про сімейну 
медіацію» (R № (98) 1). Також слід зазначити, 
що при підготовці проекту Закону авторами не 
врахована Директива 2008/52/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. «Про 
деякі аспекти медіації у цивільних та господар-
ських правовідносинах».

Аналіз запропонованих змін до Кримінального 
кодексу України (далі – КК України) та 
Кримінально-процесуального кодексу України 
(далі – КПК України), дає підстави стверджувати, 
не зупиняючись на численних здобутках, безумов-
ній актуальності та інших позитивних моментах, 
запропонованих для вивчення законопроектів, 
вони не позбавлені окремих недостатньо аргу-
ментованих положень, протиріч, спірних ново-
введень та деяких інших недоліків. Так, зокрема, 
проекти Законів, на наш погляд, мають численні 
концептуальні вади:

1) Автори проектів Законів пропонують відпо-
відні зміни до статей 43, 263 КПК України, якими 
фактично наділяють обвинуваченого та підсудно-
го правом «ініціювати проведення медіації, давати 
згоду або відмовлятися від її проведення».

Але при цьому вони не передбачають можли-
вості компромісного врегулювання кримінально-
правового конфлікту для підозрюваного, як 
самостійного учасника кримінального процесу. 
Очевидно, що такий обмежувальний підхід не 
сприятиме (повною мірою) максимальній реа-
лізації альтернативних (позасудових) способів 
реагування на відповідні злочини на більш ранніх 
етапах (наприклад, на стадії порушення кримі-
нальної справи).

2) Зі змісту ст. 5 проекту Закону України «Про 
медіацію», а також доповнень до статей 43, 49, 
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263 КПК України, що пропонуються проектом 
Закону, вбачається, що обвинувачений (підсуд-
ний) під час проведення медіації має рівні права 
з потерпілим від злочину.

На нашу думку, такий підхід, що представлений 
у відповідних законопроектах, дещо суперечить 
сучасній кримінально-правовій доктрині, згідно 
з якою – пріоритетною фігурою у вітчизняному 
кримінальному судочинстві має бути потерпілий 
від злочину, а основним завданням кримінального 
процесу України – не лише швидке і повне роз-
криття злочинів, викриття винних, а й насамперед 
задоволення потреб потерпілих, та відновлення 
їх прав, свобод та законних інтересів [3].

3) Запропоновані для розгляду проекти Законів 
України «Про медіацію» та «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо меді-
ації» не узгоджені з розділом IX КК загалом, та 
статтями 45, 46 КК України, а також статтями 6, 
7-1, 7-2, 8, 27 КПК України зокрема.

У частині 2 ст. 3 проекту Закону України «Про 
медіацію» зазначено, що «участь у проведенні 
медіації обвинуваченого чи підсудного у кримі-
нальних справах не може розцінюватись як визна-
ння ним своєї вини». Натомість підкреслимо, 
що, враховуючи сутність медіації, а це перш за 
все – досягнення згоди та примирення стосовно 
кримінально-правового конфлікту шляхом виро-
блення взаємоприйнятного рішення (звільнення 
від кримінальної відповідальності чи пом’якшення 
покарання для особи, що вчинила злочин, у обмін 
на відшкодування нею завданих збитків чи усу-
нення заподіяної шкоди потерпілому, тощо), роз-
робникам даних законопроектів слід врахувати 
деякі принципово важливі обставини:

по-перше, кримінально-правова медіація за 
своєю юридичною природою – це фактично лише 
один з можливих варіантів позитивної посткри-
мінальної поведінки особи, яка вчинила злочин. 
При цьому примирення винного з потерпілим, 
дійове каяття, мінімізація негативних наслідків 
злочину, власне, і є лише складовими подальшої, 
після вчинення злочину, позитивної посткримі-
нальної поведінки особи;

по-друге, згідно з чинним законодавством – 
статті 6, 7-1, 7-2, 8, 27 КПК України, які авторами 
законопроекту залишені без змін, передбачають 
звільнення особи від кримінальної відповідаль-
ності за нереабілітуючих обставин, тобто фак-
тично особа, яка погоджується на закриття кри-
мінальної справи (у зв’язку із дійовим каяттям 
чи примиренням обвинуваченого, підсудного 
з потерпілим тощо) реально визнає свою вину 

і бажає вчинити «загладжування» вини перед 
потерпілим;

по-третє, запровадження Інституту медіації у 
такому вигляді (без узгодження з статтями 45, 
46 КК України, а також зі статтями 6, 7-1, 7-2, 8, 
27 КПК України) до вітчизняної кримінально-
правової і кримінально-процесуальної матерії, 
може призвести до небезпечної тенденції – різно-
го (безсистемного) застосування законодавства у 
одних і тих же випадках і, відповідно, відсутності 
єдиного розуміння правозастосувачами механіз-
му медіації і як наслідок – порушення прав та 
свобод людини і громадянина. 

4) З тексту проектів Законів України «Про 
медіацію» та «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо медіації» (див. зміни 
до статей 49, 226-1, ч. 1 ст. 226-2 КПК України) 
вбачається, що можливість застосування інсти-
туту медіації у кримінальних справах передба-
чається лише у тих випадках, де однією із сто-
рін кримінально-правового конфлікту виступає 
потерпілий – фізична особа. Але судово-слідча 
практика засвідчує, що за сучасних умов, злочи-
ном часто спричиняється шкода не конкретній 
фізичній особі, а, наприклад, державі чи юридич-
ній особі (підприємству, установі, організації). 
Натомість автори законопроекту залишили поза 
увагою особливості вирішення (врегулювання) 
значної кількості справ публічного обвинувачен-
ня за допомогою медіації. 

5) На нашу думку, доповнення процесу меді-
ації у проекті Закону України «Про медіацію» 
новими принципами дозволить реально, а не 
декларативно виконувати завдання криміналь-
ного судочинства та досягати ефективної медіації 
потерпілих і правопорушників у межах концеп-
ції відновлювального правосуддя [2, с. 147]. Так, 
зокрема, додатково пропонуються такі принципи 
медіації [3, с. 8] потерпілих та правопорушників 
(злочинців): 

1) визнання пріоритету та потреб потерпі-
лого, що проявляється в можливості для жертви 
розповісти про свої потреби та переживання, бути 
почутим, зустріти розуміння та підтримку; 

2) прийняття правопорушником відповідаль-
ності за спричинену злочином шкоду, що перед-
бачає визнання провини та готовність до відшко-
дування нанесених збитків; цей принцип визначає 
основу взаємодії правопорушника та потерпілого 
під час процедури примирення; 

3) самовизначення сторін – надання сторонам 
повноважень щодо пошуку та прийняття взаємо-
прийнятного для них рішення; лише учасники 
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кримінального конфлікту є компетентними у 
вирішені проблеми. 

6) Виходячи з запропонованих авторами зако-
нопроектів основних засад діяльності медіатора, 
вимог до медіатора, його прав та обов’язків (див. 
гл. 3 проекту Закону України «Про медіацію»), 
на наш погляд, залишились невирішеними питан-
ня розподілу і гармонізації відповідних повнова-
жень між медіатором та захисником-адвокатом у 
межах представництва інтересів свого клієнта у 
кримінальному процесі. Неврегульованість цих 
питань може призвести до реальних ускладнень у 
сучасній правозастосовній практиці. Тим паче, що 
відповідно до ст. 19 проекту Закону України «Про 
медіацію» медіатором може бути навіть особа без 
юридичної освіти, тобто фактично така особа, яка, 
виступаючи посередником у примиренні по кри-
мінальній справі, не є фахівцем у кримінальному 
судочинстві.

7) Сумнівними, згідно з проектом Закону 
України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо медіації», вбачаються 
положення ч. 2 ст. 404-1 КПК України, де визна-
чено, що «у разі невиконання договору про при-
мирення (порозуміння) в добровільному порядку 
потерпілий може звернутися до суду, який затвер-
див такий договір, із заявою про його примусове 
виконання».

Оскільки, виходячи з правової природи медіа-
ції як добровільного процесу, в якому зацікавлені 
всі сторони, які приймають в ньому участь, у разі 
самовільного невиконання особою раніше взя-
тих зобов’язань за договором про примирення, 
логічним видається застосування максимальної 
міри покарання в межах санкцій тих статей КК, 
які раніше їй інкримінувались. Саме такий під-
хід може стати своєрідною гарантією виконання 
особою раніше взятих на себе зобов’язань за дого-
вором про примирення.

8) Проектами Законів передбачено доповне-
ння КК новою ст. 68-1 з назвою «Призначення 
покарання у зв’язку із укладенням договору про 
примирення». Слід зазначити, що ст. 68 КК має 
назву «Призначення покарання за незакінчений 
злочин та за злочин, вчинений у співучасті». 
У свою чергу ст. 69 КК має назву «Призначення 

більш м’якого покарання, ніж передбачено зако-
ном». Враховуючи те, що зміст статті, запропоно-
ваної проектом Закону, має на меті пом’якшення 
покарання, доцільно цю статтю викласти після 
ст. 69 -1 КК України.

Вважаємо за доцільне у ст. 226-2 КПК України 
словосполучення «винесення вироку» замінити 
на «постановлення вироку». Ця зміна вноситься 
відповідно ст. 320 КПК України.

І насамкінець, перекресливши всі сумніви 
стосовно розробленості тематики, зазначимо, що 
кримінально-правова медіація новою здається 
лише на перший погляд, насправді ж це тверджен-
ня справедливе лише відносно вітчизняної юри-
дичної науки. Бо відповідна судово-слідча прак-
тика найрозвиненіших країн світу також постійно 
стикається з даними питаннями і ефективно 
вирішує їх. При цьому така практика обумовлена 
об’єктивними обставинами, вона не суперечить 
закону, та не виходить за межі правового поля. 
Практична актуальність проблеми медіації поля-
гає в тому, що, крім суто кримінально-правового 
значення, вона має деякі процесуальні аспекти, а 
також відіграє профілактичну роль у боротьбі зі 
злочинністю. Крім того, за умови реформування 
чинного кримінального законодавства, медіація 
між правопорушником і потерпілим, як засіб вирі-
шення кримінально-правового конфлікту, могла 
б знайти своє відображення у правових нормах, 
ставши одним з пріоритетних напрямів розбудо-
ви національної кримінально-правової політики 
України [4, с. 259].
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