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П
ередуючи викладенню стану роботи, що про-
водиться Національною академією прокура-
тури України з питань впровадження підходів 

і засобів відновного правосуддя у кримінальний 
процес України, зазначимо, що основні ідеї під-
ходу до кримінальних ситуацій, направлених на 
полегшення примирення між злочинцем і потер-
пілими, а також реінтеграції злочинця у нор-
мальне суспільне середовище, відомі на теренах 
України ще з часів Київської Русі. Скажімо, при 
тому, що основними видами покарань за злочини 
за «Руською правдою» були грошові покарання 
з яких найтяжчою вважалася «вира» на користь 
держави (князя), яка призначалася за вбивство 
та, висловлюючись нинішніми поняттями, тяжкі 
тілесні ушкодження, що спричинили смерть. У цих 
випадках також сплачувалася т. зв. «головщина», 
тобто плата родичам убитого в знак примирення. 
Причому за пом’якшуючих обставин злочинцеві 
у цих виплатах допомагала громада1.

Так само втіленню у життя ідей відновного 
правосуддя, на нашу думку, (хоча прямо про це 
у законі не йдеться) слугують окремі положення 
нині чинного Кримінального кодексу України 
(далі – КК України)2. Зокрема, законодавець у 
ст. ст. 175, (невиплата заробітної плати стипендії, 
пенсії чи інших установлених законом виплат), 
212 ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів, 2123 (ухилення від спла-
ти страхових внесків на загальнообов’язкове 

1 Терлюк І. Я. Історія держави і права України (До новітній час). 
Навч. посіб.  – К.: Атіка, 2006. – 400 с. 

2 Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний 
кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

3 Девид Маерс. Международный обзор программ восстановитель-
ного правосудия. К., Университетское издание «Пульсары», 
2004. – 127 с.

державне пенсійне страхування), 363 (незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами), 307 (незаконне вироб-
ництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів), 
369 (давання хабара), передбачив можливість 
звільнення від кримінальної відповідальності 
особи, яка після вчинення злочину добровільно 
вжила заходів до усунення суспільно небезпечних 
наслідків, викликаних цим злочином. Вважаємо, 
що ці норми закону можна розглядати як своєрід-
не примирення між злочинцем і державою. До 
того ж ст. 46 КК України передбачено звільнен-
ня від кримінальної відповідальності особи, яка 
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, якщо 
вона примирилася з потерпілим та відшкодувала 
завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. 
Згідно з ч. 1 ст. 105 КК України, звільненню від 
покарання може бути неповнолітній, який вчинив 
злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо 
внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездо-
ганної поведінки буде визнано, що він на момент 
постановлення вироку не потребує застосування 
покарання. Невирішена проблема полягає у тому, 
що вітчизняне кримінально-процесуальне законо-
давство не містить спеціальних норм, які б регла-
ментували процедуру і полегшували досягнення 
примирення між злочинцем і жертвою злочину.

Із включенням у 2004 р. питання впровадження 
відновного правосуддя до кола наукових інтересів 
кафедри нагляду за додержанням законів органа-
ми, які проводять оперативно-розшукову діяль-
ність, дізнання та досудове слідство Національної 
академії прокуратури України,  перед нами з 
неминучістю постала необхідність вивчення як 
теорії, так і наявної практики застосування при-
таманних процедур. З’ясувалося, що Україна хоча  
і пізніше за інші європейські держави включилася 
в цей рух, однак, просувається досить енергійно і, 
хочеться сподіватися, правильним шляхом.

У більшості європейських держав програми 
відновного правосуддя розпочиналися переважно 
наприкінці 80-х та у 90-х роках минулого століття 
як пілотні проекти, що запроваджувалися ентузіас-
тами без відповідного законодавчого забезпечен-
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ня, тобто в межах можливостей існуючого пра-
вового поля.  За нашими даними, найбільший, 
так би мовити, стаж спеціального нормативного 
забезпечення процедур медіації у кримінальному 
процесі мають Франція4 (з 1993 р.), Німеччина і 
Бельгія (з 1994 р.)5. У Польщі відповідні зміни  до 
Кримінально-процесуального кодексу було вне-
сено 10 червня 2003 р.6 У Фінляндії закон «Про 
медіацію у кримінальних та окремих  цивільних 
справах» набрав чинності 1 січня 2006 р.7. Як ми 
упевнилися, і на сьогодні не все ще устоялося із 
впровадженням відновних процедур у криміналь-
не судочинство деяких інших країн Європи.

Порівняльний аналіз правової ситуації у цих 
країнах і в Україні свідчить про те, що і за ниніш-
ніх умов ми маємо достатньо можливостей для 
напрацювання практичного досвіду в межах 
існуючого на цей час законодавства, а також для 
розробки обґрунтованих і зважених пропозицій 
щодо внесення змін до кримінального і криміналь-
но-процесуального кодексів та прийняття інших 
необхідних законодавчих актів, направлених на 
законодавче врегулювання процедур відновного 
правосуддя у вітчизняне кримінальне судочин-
ство. І ця робота в Україні вже ведеться. 

За ініціативою благодійної організації 
Український Центр Порозуміння з 2004 р. спо-
чатку в одному з районів міста Києва, а тепер уже 
у багатьох регіонах України окремі кримінальні 
справи, переважно щодо правопорушень, вчи-
нених неповнолітніми, і не тільки, передаються 
на медіацію на різних етапах провадження. Не 
можна сказати, що це явище носить масовий 
характер, але у різних районах у межах можли-
востей, які надає чинне кримінальне і криміналь-
но-процесуальне законодавство України, поки що 
окремі судді напрацьовують практику передачі 
матеріалів на медіацію і врахування її результатів 
при винесенні рішень у кримінальних справах. 
У даний час ця практика вивчається і результати 
її наукового опрацювання будуть оприлюднені. 
Але вже тепер можна сказати, що цей досвід безу-
мовно несе позитивний заряд. 
4 Землянська В. Аналіз практики судових та правоохоронних 

органів з впровадження процедури медіації в Англії, Бельгії та 
Німеччині // Відновне правосуддя в Україні: щоквартальний 
бюлетень БО Український Центр Порозуміння, 2007. – № 2. 
– С. 76-81. 

5 Замніус В. Експертний висновок стосовно законодавчих пере-
думов впровадження процедури медіації в Україні на підставі 
порівняльного аналізу польського та українського законодав-
ства // Розвиток медіації в Україні: Польсько-українська спів-
праця. – К., 200. – 185 с.

6 Аарне Кінуунен. Фінляндія: відновне правосуддя та медіація 
у кримінальних справах // Відновне правосуддя в Україні: 
щоквартальний бюлетень БО Український Центр Порозуміння, 
2007. – № 2. – С. 26-29.

7 Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний 
кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с. 

Тут слід зробити невеличку ремарку. Дехто 
помилково вважає, що сутність відновного право-
суддя полягає у відшкодуванні збитків, заподія-
них особі, потерпілій від злочинів, в обмін на 
звільнення винної особи від відповідальності за 
вчинений злочин. Насправді, як відомо, ідеологія 
застосування відновних процедур полягає якраз у 
тому, щоб спонукати і заохочувати правопоруш-
ника добровільно прийняти на себе відповідаль-
ність за негативні наслідки своїх дій і залагодити 
їх. Таким чином має досягатися подвійна мета: з 
одного боку, найбільш ефективно забезпечується 
відновлення порушених прав і законних інтересів 
жертви злочину і, з другого, сприяє відновленню 
порушених соціальних стосунків винної особи 
з потерпілим і з громадою загалом, що суттєво 
зменшує небезпеку рецидиву. А дієвим інструмен-
том досягнення цієї мети є проведення перемовин 
з метою досягнення порозуміння між обома сто-
ронами за допомогою посередника (медіатора). 

Стаття 46 КК України8 обмежує можливості 
звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 
певними обставинами: злочин має бути невеликої 
тяжкості (за ст. 12 КК України, це злочини, за які 
передбачено покарання у виді позбавлення волі на 
строк не більше двох років, або інше, більш м’яке 
покарання), злочин має бути вчинений вперше 
особою, яка примирилася з потерпілим та відшко-
дувала завдані нею збитки або усунула заподіяну 
шкоду. Тобто, дія цієї статті розповсюджується на 
досить вузьке коло кримінальних випадків. 

За таких умов судді, які співпрацюють з 
регіональними громадськими організаціями, що 
здійснюють медіацію, розширюють можливості 
відновних процедур, вміло використовуючи 
можливості, закладені у чинному законо давстві. 
У своїх вироках судді, враховуючи позитивні 
результати процедури примирення, визнаючи їх у 
відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 66 КК  України обстави-
нами, які пом’якшують покарання, і застосовують 
у таких випадках надані ст. 69 КК України мож-
ливості призначення покарання більш м’якого, 
ніж передбачено законом. У таких справах прак-
тикується призначення громадських робіт замість 
позбав лення волі (ст. ст. 56 і 100 КК України), 
звіль нення від від бування покарання з випробу-
ванням (ст. ст. 75, 79 і 104 КК України), звільнен-
ня від покарання неповнолітнього, який вчинив 
злочин невеликої або середньої тяжкості (за який 
передбачено позбавлення волі на строк не більше 
8 Наглядові провадження прокуратури Красногвардійського 

району Автономної Республіки Крим у кримінальних справах 
№№ 10605290230, 10601290102, 10605290462, 10601290252 та 
інші за 2006 рік.

Проблемні питання ролі прокуратури у впровадженні відновного правосуддя ...
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п’яти років) із застосуванням примусових заходів 
виховного характеру, передбачених ст. 105 КК 
України, зокрема передачу неповнолітнього під 
нагляд батьків  тощо. 

Наприклад, суддя Красногвардійського район-
ного суду Автономної Республіки Крим, у кримі-
нальній справі за фактом порушення правил 
безпеки дорожнього руху, що спричинило потер-
пілому середньої тяжкості тілесне ушкодження 
(ч. 1 ст. 286 КК України), в рамках відновної про-
цедури було проведено медіацію, за наслідками 
якої обома сторонами підписано угоду, за умова-
ми якої неповнолітній водій мотоцикла, винний у 
ДТП, приніс вибачення потерпілій і зобов’язався 
надавати їй допомогу у домашньому господарстві. 
З урахуванням досягнутого примирення суддя, 
на підставі п. 1 ч. 2 ст. 105 КК України, звільнила 
його від покарання, застосувавши примусовий  
захід виховного характеру – застереження. 
Альтернативні заходи застосовувалися цією суд-
дею і в інших кримінальних справах, де відновні 
процедури закінчувалися примиренням сторін 
унаслідок проведених медіацій9.

Завдяки таким ентузіастам, що сприйняли 
ідеологію відновного правосуддя не тільки як 
теорію, а й як дороговказ до дії, починаєш вірити 
у те, що воно має добрі перспективи і на теренах 
України.

Відповідно до Орієнтовного плану законопро-
ектної роботи на 2007 р., затвердженим Кабінетом 
Міністрів України10, Міністерство юстиції розро-
било проект законів України «Про медіацію 
(посередництво) у кримінальних справах» і «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України щодо процедури 
медіації (посередництва)». Ці проекти свого часу 
були направлені до інших зацікавлених відомств 
для обговорення і, сподіваємося, що найближчим 
часом у вдосконаленому вигляді будуть подані на 
розгляд Верховній Раді України.

Ми є прибічниками додержання рекомендацій, 
викладених у резолюції Економічної і соціаль-
ної Ради Організації Об’єднаних Націй від 24 
липня 2002 р. «Основні принципи застосування 
програм відновного правосуддя у кримінальних 
справах», зокрема, і рекомендації щодо загальної 
доступності процесу відновного правосуддя на 
усіх етапах кримінального судочинства, включа-
ючи і стадії досудового провадження.

Але тут ми можемо стикнутися з двома про-
блемами. 
9 Див.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2007 р. № 239-р. //www.liga.net/
10 Рекомендація № R (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів Ради 

Європи 15.09.1999 // Адвокат. – 2007. – № 7.

Перша, яку ми вже відчули, – це недооцінка 
розробниками проектів зазначених законів ролі 
прокурора на досудових стадіях проваджен-
ня у кримінальних справах. Досвід іноземних 
держав, причому з різними правовими система-
ми (наприклад, Австрії, Нідерландів, Норвегії, 
Федеративної Республіки Німеччини, Фінляндії, 
Франції тощо) свідчить, що рішення про направ-
лення матеріалів кримінальних справ на медіацію 
на досудових стадіях або приймається, або кон-
тролюється прокурорами. На цій стадії процесу 
прокурор має переконатися, що виконуються 
умови, викладені у Рекомендації № R (99) 19 
Комітету Міністрів Ради Європи державам – чле-
нам Ради, які зацікавлені в організації медіації у 
кримінальних справах11. Зокрема, 

що у матеріалах справи є достатні докази при-
четності підозрюваної або обвинуваченої особи 
до злочину і останній визнає свою вину;
що обидві сторони проінформовані про свої 
права, характер процесу медіації та про мож-
ливі наслідки прийнятого рішення;
що ані  потерпілий, ані злочинець не спонука-
лися до участі  у відновних процедурах будь-
якими несправедливими способами тощо.
У більшості зазначених країн прокурор також 

вирішує питання подальшого спрямування спра-
ви у разі досягнення згоди між сторонами.

Така роль прокурора повністю відповідає і 
чинному кримінально-процесуальному зако-
нодавству України. Згідно зі статтями 7, 71, 72, 
8, 9, 10 Кримінально-процесуального кодексу 
України, саме на прокурора покладено обов’язок 
вирішувати дилему: направляти кримінальну 
справу до суду з обвинувальним висновком чи 
винести постанову про направлення справи до 
суду для вирішення питання про звільнення 
особи від кримінальної відповідальності. У тих 
випадках, коли таке рішення приймає слідчий, 
він, згідно з чинним законом, повинен узгодити 
його з прокурором. Це стосується і звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з прими-
ренням винного з потерпілим, що передбачено 
ст. 46 КК України. 

Хочеться вірити, що розробники проекту 
закону «Про внесення змін до Кримінального і 
Кримінально-процесуального кодексів України» 
під час його доопрацювання врахують цю особли-
ву роль прокурора, як гаранта забезпечення прав 
учасників кримінального процесу на досудових 
стадіях провадження.
11 Конституція України, ст. 121 // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – №  30; п. 9 розд. І Закону України «Про вне-
сення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. № 2222-IV 
// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №   2. – Ст. 44.
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Друга проблема криється у ставленні самих 
прокурорів до ідей і практики відновного  право-
суддя. І тут недоречні як зайве зволікання, так і 
надмірний поспіх. Ми маємо рахуватися з певною 
інерційністю мислення, що притаманна служите-
лям Феміди і, зокрема прокурорам. 

Як орган, який здійснює правоохоронні фун-
кції, прокуратура, за своєю сутністю, не може не 
бути консервативною.

Організація і діяльність прокуратури, згід-
но зі ст. 92 Конституції України, визначаються 
виключно законами України. При цьому ст. 121 
Конституції на прокуратуру України, серед іншо-
го, покладається

нагляд за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство;
підтримання державного обвинувачення в 
суді;
нагляд за додержанням законів при виконан-
ні судових рішень у кримінальних справах, та 
при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян.
Згідно з останніми змінами, внесеними до 

Основного Закону держави у грудні 2004 р., 
до  сфери діяльності прокурора віднесено також 
нагляд за додержанням прав і свобод людини і 
громадянина, додержанням законів з цих питань 
органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами1.

Цілком зрозуміло, що, здійснюючи нагляд за 
додержанням законів, прокурори насторожено 
сприймають будь-які відхилення від чинних норм, 
установлених законом. Особливо це стосується 
такої сфери, як кримінальне судочинство, де най-
більш уразливими є права і свободи людини. Слід 
відзначити, що такий здоровий консерватизм не є 
виключною ознакою українських прокурорів. Як 
ми пересвідчилися під час навчальної поїздки до 
Швейцарії, ця риса і там притаманна прокурорам 
різних кантонів, незалежно від діючих у цих кан-
тонах кримінальних процедур.

Як засвідчило дослідження, проведене у 
Національній академії прокуратури України, 
неприйняття багатьма прокурорами медіації у 
кримінальному процесі великою мірою пояс-
нюється їх необізнаністю, через брак необхід-
ної інформації, щодо основоположних ідей від-
новного правосуддя. Як засвідчили результати 
опитування, проведеного серед прокурорів і 
слідчих прокуратури і органів внутрішніх справ, 
обізнаність їх щодо сутності поширюваних у 
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світі ідей і методів відновного правосуддя є дуже 
низькою. Кожний третій респондент (32,7%) 
на питання, чи вважає він прийнятними ці ідеї і 
методи для вітчизняного кримінального процесу, 
відповів, що взагалі не знає про що йдеться, а ще 
31 відсоток або заперечують їх прийнятність, 
або не визначились з цього питання.

Цікавими видаються і деякі інші відповіді. 
Приблизно рівне число опитаних висловилося 

на користь направлення матеріалів на медіацію зі 
стадії попередньої перевірки матеріалів (26,9%) і 
зі стадії досудового слідства (28,7%). Лише 7,6% 
вважають, що подібну процедуру може запрова-
дити лише суд. Решта 36,7% не визначили власної 
позиції з цього питання, що також можна поясни-
ти недостатньою обізнаністю.

Характерними видаються відповіді на питан-
ня щодо ролі прокурора при запровадженні при-
мирних процедур у кримінальний процес. Майже 
половина прокурорів і слідчих (48,6 і 48,4 відсо-
тка) вважають, що матеріали на посередництво 
мають направлятися за погодженням з прокуро-
ром, а 7,5 і 7,8% – що прокурор сам має переда-
вати такі матеріали.

Цікавими виявилися відмінності у відпові-
дях респондентів залежно від тривалості їхнього 
професійного досвіду. Більш критичну позицію 
щодо існуючого законодавства зайняли слухачі з 
найдовшим стажем роботи. З числа осіб зі стажем 
понад 10 років висловилися за необхідність кра-
щого законодавчого захисту інтересів потерпілого 
82%, тоді як серед починаючих працівників таку 
позицію підтримали лише 68%. 

Таке ж співвідношення виявилося у відпові-
дях щодо можливості досягнення примирення 
між потерпілим і правопорушником у межах 
чинного кримінального процесу. 

Ця тенденція проглядається і у відповідях 
щодо необхідності внесення змін до існуючого 
законодавства з метою розширення можливостей 
для досягнення примирення і його врахування при 
визначенні подальшого руху кримінальної справи.

Таким чином, серед переважної більшості про-
курорів і слідчих (як прокуратури, так і органів 
внутрішніх справ) існує тверда впевненість у 
необхідності і своєчас ності внесення змін до 
кримінального і кримінально-процесуального 
законодав ства України задля підвищення ефек-
тивності забезпечення прав і свобод людини, в 
тому числі права власності, від злочинних пося-
гань, а також запобігання зло чинам і охороні  прав 
та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві. І, 
навіть не будучи достатньо обізнаними з цілями 

Проблемні питання ролі прокуратури у впровадженні відновного правосуддя ...
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і методами відновного правосуддя і результата-
ми, яких ці методи дозволя ють досягнути у тих 
правових системах, де вони вже запроваджені, 
українські прокурори і слідчі не є супротивниками 
досягнення примирення між правопо рушниками  
і потерпілими під час досудового провадження у 
матеріалах і справах про злочини і вважають його 
корисним для захисту прав і законних інтересів 
жертв злочинів.

У 2007 р. Генеральна прокуратура України 
і Національна академія прокуратури України 
включилася до виконання проекту «Підтримка 
реформи системи кримінальної юстиції в Україні: 
обізнаність прокуратур з принципами відновно-
го правосуддя та прийомами медіації». У рамках 
цього проекту утворено робочу групу з числа нау-
ково-педагогічних працівників Академії і відпові-
дальних працівників Генеральної прокуратури. За 
сприянням Швейцарського Агентства з Розвитку 
і Співробітництва відбулося ознайомлення з про-
цесом законодавчого і практичного втілення ідей 
відновного правосуддя в інших країнах. 

В Академії прокуратури України вивчаєть-
ся наявний вітчизняний досвід використання 
медіації у кримінальних справах. Генеральною 
прокуратурою України за участю Академії проку-
ратури України розроблено і надано зауваження 
до зазначених проектів Законів «Про медіацію 
(посередництво) в кримінальних справах» і «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України щодо  процеду-
ри медіації (посередництва)». 

Національною акаде мією прокуратури України 
за участю Українського Центру Порозуміння 
розроблено і апробовано спеціальний навчаль-
ний курс «Становлення відновного правосуддя у 
світі і в Україні», готуються відповідні навчальні 
посібники.

Сподіваємося, що зазначені зусилля допомо-
жуть прокурорам і органам досудового слідства 
України долучитися до непростої, але необхідної 
роботи по розробці і впровадженню у вітчизня-
не кримінальне судочинство підходів відновного 
правосуддя.




