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Щ
е за радянських часів у свідомість 
людей закладався пріоритет роз-
витку держави, а потім уже інтере-

си людей та конкретної особи. Розвиток 
сучасного світу та незалежної України 
змінив пріоритети. Нині на першому 
місці стоять інтереси людини й грома-
дянина. Стаття 3 Конституції України1 
проголошує, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю, а права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави.

У зв’язку з цим було змінено й прин-
ципи розвитку кримінального права та 
кримінальної відповідальності. Так, у 
новому Кримінальному кодексі України 
закладені принципи гуманізації пока-
рання та застосування альтернативних 
заходів виховання правопорушників.

Безумовно, з розвитком держави, 
суспільства, правовідносин, науки та 
інформаційних технологій ми отриму-
ємо й нові види злочинів, нові напрями 
розвитку правопорушень, ранній розви-
ток дітей і, як наслідок, – омолодження 
злочинності. Тобто позитивні тенденції 
розвитку держави, суспільства, людини 
спричиняють певні негативні наслідки. 
Від цього неможливо позбавитися наза-
вжди, але цьому можна протистояти, 
тобто зменшити ці негативні наслід-
ки, змінивши ставлення конкретної 
людини, у тому числі правопорушника, 
зокрема неповнолітнього.

1 Тут і надалі використані тексти нормативно-
правових актів, розміщені на офіційному сайті 
Верховної Ради України http://portal.rada.gov.ua

У Національній програмі правової 
освіти населення, затвердженої Указом 
Президента України від 18.10.2001 р. 
№ 992/2001, зазначено, що становлен-
ня України як демократичної, правової 
держави, формування засад громадян-
ського суспільства зумовлюють необ-
хідність підвищення рівня правової 
культури населення. На державному 
рівні необхідно вирішувати питання 
подальшого розвитку правосвідомості 
населення, подолання правового нігіліз-
му, задоволення потреб громадян знань 
про право. І це може бути забезпечено, 
насамперед, шляхом удосконалення 
правової освіти населення.

З 2001 року і донині рівень правової 
культури населення, на жаль, низький. 
Причин цього багато, зокрема еконо-
мічна криза, корупція, зневіра людей 
у можливість законного захисту своїх 
прав. Незважаючи на це ми повинні 
докласти зусиль як щодо зменшення 
негативних явищ у суспільстві, так і 
щодо підвищення рівня правової куль-
тури різних верств населення. І, перш 
за все, необхідно зробити все можливе, 
щоб зменшити негативні наслідки вчи-
нення правопорушень для потерпілого 
та правопорушника. Адже на рівень пра-
восвідомості і правової культури люди-
ни значний вплив здійснює саме стан 
злочинності у суспільстві та боротьби 
зі злочинністю з боку правоохоронних 
органів та судів, а також рівень захище-
ності від правопорушень.

Сьогодні у наше буття та свідомість 
все більше закладаються розуміння 
понять «відновне правосуддя», «меді-
ація», «фасилітація», «примирення» 
тощо. Безумовно, все, що пов’язано з 
правопорушеннями, повинно вирішува-
тися лише на підставі законодавства, в 
тому числі й впровадження у криміналь-
не законодавство і медіації, і відновного 
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правосуддя. А це зумовлює необхідність прове-
дення серед населення правороз’яснювальної та 
правовиховної роботи.

Говорячи про впровадження відновного пра-
восуддя у роботі з неповнолітніми правопоруш-
никами, слід звернути увагу на такий головний 
аспект, як правоосвітня робота з батьками щодо 
правових підстав та правових наслідків застосу-
вання до дітей, які вчинили правопорушення, 
альтернативних покаранню заходів впливу.

На жаль, на сьогодні ми не оцінюємо повною 
мірою обов’язки, роль та вплив батьків на 
виховання неповнолітніх, у тому числі їх роль 
як законних представників неповнолітнього 
правопорушника.

Стаття 150 Сімейного кодексу України гово-
рить про обов’язок батьків виховувати дитину 
в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 
любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, 
своєї Батьківщини. Разом з тим, слід зазначити, 
що ст. 150 СК України є більше декларативною і 
містить в собі узагальненні обов’язки батьків. У 
зв’язку з цим доцільно згадати ст. 184 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
частини 3 та 4 якої передбачають накладення 
адміністративної відповідальності на батьків у 
разі вчинення їх неповнолітніми дітьми адмі-
ністративного правопорушення у віці від 14 до 
16 років (ч. 3 цієї статті) або вчинення діянь, що 
містять ознаки злочину, відповідальність за які 
передбачена Кримінальним кодексом України, 
якщо вони не досягли віку, з якого настає кримі-
нальна відповідальність (ч. 4 ст. 184 КУпАП).

Отже, батьки не лише мають безпосередній 
обов’язок виховувати своїх дітей законослухня-
ними громадянами, а й несуть за їх протиправні 
вчинки юридичну відповідальність.

Крім того, відповідно до кримінально-
процесуального законодавства, батьки є закон-
ними представниками неповнолітніх під час 
попереднього слідства та судового розгляду кри-
мінальної справ.

Таким чином, безпосередніми учасниками про-
цедури примирення неповнолітнього правопо-
рушника із потерпілим можуть бути і батьки.

Якщо відійти від суто правового аспекту, а 
взяти психологічний, то батьки мають вплив (у 
кожному випадку він буде різний залежно від їх 
авторитету у своїх дітей) на поведінку дитини під 
час допиту, іншої слідчої дії, навіть й на те – при-
миритися з потерпілим (або правопорушником) 
чи ні.

Враховуючи комплексність та системність 
правоосвітньої та правовиховної роботи з непо-

внолітніми, органи юстиції Луганської області 
намагаються побудувати її спільно з навчальними 
закладами у трьох основних напрямах: правова 
освіта учнів, правова освіта викладачів, правова 
освіта батьків.

Мабуть, не треба доказувати аксіому, що 
правова освіта учнів буде здійснюватися більш 
ефективно лише у тому випадку, коли й батьки, 
й викладачі будуть мати належний рівень право-
вої культури та правової свідомості. Крім того, 
неповнолітні більш сприймають не слова, а вчин-
ки дорослих, з якими вони спілкуються щодня, 
щохвилини. 

На жаль, батьки в більшості випадків не замис-
люються про наслідки своєї поведінки. Іноді існує 
сліпа любов до дитини, яка змушує батьків роби-
ти протиправні дії, хоча насправді, на їх думку, 
вони здійснюють захист своєї дитини. Нерідко 
можна спостерігати випадки, коли батьки (вдома 
– за місцем проживання або в школі) здійсню-
ють самосуд або «виховний процес» над «чужою» 
дитиною, яка начебто скривдила їх власну дити-
ну, навіть іноді переходячи межі дозволеного, 
припускаючи смикання за вуха або навіть побої, 
висловлювання образливих, принижуючих гід-
ність слів, тим самим штовхаючи свою родину 
до конфлікту з іншою родиною. Такі приклади 
надають дітям урок, що правий той, хто сильніше 
або старше, що конфліктні ситуації треба вирішу-
вати за допомогою сили, хоча такі випадки можна 
і треба вирішувати цивілізованим шляхом із залу-
ченням батьків іншої дитини. 

Не випадковим стало й прийняття низки 
законодавчих актів, спрямованих на поперед-
ження насильства в сім’ї, адже конфліктні ситу-
ації між батьками, між батьками та дітьми також 
дають певні негативні паростки у вихованні 
неповнолітніх.

Сьогодні у більшості батьків відсутні навички 
вирішення конфліктних ситуацій на підставі не 
лише норм права, а й норм моралі. 

Досить часто після розлучення неповнолітні 
діти виступають «розмінною монетою» у стосун-
ках між батьками: роблячи боляче один одному, 
вони використовують дітей та їхні інтереси. Все 
більше у свідомість батька закладається тер-
мін «колишня дружина та колишні діти», хоча 
«колишніх» дітей не буває, й обов’язки батьків 
щодо виховання дітей існують до досягнення 
дітьми повноліття, незалежно від того, розірвали 
батьки між собою шлюб чи ні.

Аналіз прийому громадян у громадських при-
ймальнях щодо надання безкоштовної правової 
допомоги малозабезпеченим верствам населення, 

Роль органів юстиції у правоосвітній роботі з батьками щодо впровадження відновного правосуддя
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створених при органах юстиції2, показує, що по 
допомогу з питань застосування норм сімейно-
го законодавства у І кварталі 2009 р. звернулося 
лише 26 осіб, а з питань кримінального законо-
давства – 14. Більшість питань щодо застосування 
норм сімейного права стосується або стягнення 
аліментів з батьків, або майнових спорів між 
подружжям. Однак на сьогодні досі існує прин-
цип «не виносити сміття з хати», тому, мабуть, й 
можна пояснити таку кількість звернень до гро-
мадських приймалень за правовою допомогою з 
сімейних питань.

У випадку таких стосунків між батьками діти 
не вчаться вибачати та просити вибачення. А це 
в свою чергу призводить до того, що діти не усві-
домлюють наявності можливостей до примирен-
ня, вибачитися перед тим, кому завдано будь-яку 
шкоду у будь-якому вигляді.

Отже, на сьогодні важливим елементом впро-
вадження відновного правосуддя та медіації 
у систему ювенальної юстиції є правова осві-
та батьків щодо правових підстав та наслідків 
їх застосування при вчиненні неповнолітніми 
правопорушення. 

Безумовно, що впровадження в навчальний 
процес питань відновного правосуддя є дуже 
корисним не тільки для неповнолітніх як попе-
редження негативної поведінки, а й закладення у 
їхню свідомість напрямів виховання своїх дітей та 
можливості отримання ними знань з цього питан-
ня в майбутньому житті.

Але для нинішніх батьків поняття відновного 
правосуддя є новим і вони не мають певних знань 
в галузі альтернативних заходів виправлення пра-
вопорушника, не розуміють термінів «медіація» 
чи «фасилітація», та й взагалі рівень правової 
культури окремих батьків не те що недостатній, 
а навіть знаходиться на дуже низькому рівні.

Тому, на наш погляд, одним з напрямів впро-
вадження відновного правосуддя повинна стати 
спільна робота громадських організацій та органів 
юстиції щодо роз’яснення у навчальних закладах 
батькам значення та можливостей застосування 
відновного правосуддя та медіації. Це дозволить 
не лише підвищити рівень правової культури 
батьків, які в свою чергу будуть застосовувати 
отриманні знання при вихованні своїх дітей, а 
й навчити їх спілкуватися між собою, з дітьми, 
з іншими людьми цивілізовано, за допомогою 
правових та моральних норм. Крім того, отри-
мані ними знання будуть сприяти трансформа-

2 Дані Головного управління юстиції у Луганській області по 
роботі громадських приймалень по наданню безкоштовної 
правової допомоги малозабезпеченим верствам населення за 
І квартал 2009 р.

ції їх свідомості стосовно ролі правоохоронних 
органів у розслідуванні кримінальних справ та 
притягнення до кримінальної відповідальності 
неповнолітніх. 

Ще Катерина ІІ говорила, що набагато краще 
попереджати злочини, ніж карати за них. Однак 
попередження та профілактика злочинності 
буде ефективною в тому випадку, коли батьки 
неповнолітніх правопорушників та потерпілих 
будуть включені в систему активної правової 
освіти та правового виховання, в першу чергу з 
питань впровадження відновного правосуддя. І на 
наш погляд, до свідомості всіх батьків слід доне-
сти вислів Д. Р. Кіплінга: «Когда детским губам 
довелось испить полной мерой горькую чашу 
Злобы, Подозрительности, Отчаяния, всей на 
свете Любви не хватит, чтобы однажды изведан-
ное стерлось бесследно, даже если она ненадолго 
вернет свет померкшим глазам и туда, где было 
Неверие, заронит зерна Веры».
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