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З 
1 січня 2007 р. посередництво в 
кримінально-процесуальному 
праві у справах неповнолітніх має 

у Швейцарії законну основу. У сфері 
кримінального права щодо повнолітніх 
діяльність цього інституту регулюєть-
ся законом лише у кантонах Женева 
та Цюріх. Досвіду, зібраному в межах 
нашої концепції «Цюріхський пілотний 
проект щодо посередництва у кримі-
нальному праві» (2003–2005) була дана 
наукова оцінка. Розробка ефективної 
посередницької моделі, яка прагне біль-
ше відокремитись від погоджувальної 
моделі, передбачає розробку відповід-
них стандартів для практичної роботи.

Медіація в сфері кримінального 
права є для Швейцарії новим явищем 
порівняно з такими європейськими 
країнами, як Австрія, Німеччина, Італія 
та Франція: у кантоні Женева (2001 р.) 
та у кантоні Фрібург (2002 р.) вона було 
впроваджена тільки відносно кримі-
нально-процесуального права у спра-
вах неповнолітніх (див. ст. 39а закону 
про кримінальне судочинство у спра-
вах неповнолітніх у кантоні Фрібург). 
На загальнодержавному рівні інститут 
медіації у сфері кримінально-процесу-
ального права у справах неповнолітніх 
був створений у 2007 р. після вступу 
в дію нового закону про кримінально-
процесуальне право у справах непов-

нолітніх. Неформальні позасудові слу-
хання не є новиною для швейцарського 
кримінального права. Тут слід зазначи-
ти роль мирового судді, який з момен-
ту створення цього інституту актом про 
медіацію від 1803 р. наділений важливи-
ми повноваженнями щодо погодження, 
які нині у більшості кантонів Швейцарії 
розповсюджуються і на злочини, що під-
падають під дію кримінального права. 
Розширення компетенцій та практики 
мирового судді показують, що він як 
суддя, який стоїть ближче до потреб 
народу (як правило, це непрофесій-
ний суддя), не тільки відіграє важливу 
соціальну роль, а й високо цінується як 
інституціями, так і клієнтами.

Посередницька практика тісно 
пов’язана з погоджувальною моделлю, 
принциповою відмінною рисою якої 
є економія процесу: напередодні фор-
мального судового розгляду відбу-
вається спроба неформального вре-
гулювання конфлікту, яке у випадку 
успіху при зводить до відкликання позо-
ву та припиненню справи. Цим самим 
медіація виділяється у Швейцарії як 
інститут кримінально-процесуального 
права, який водночас нічого не змінює 
в си стемі санкцій.

На відміну від мирового судді, який 
фактично виконує функцію посередни-
ка, самі посередники повинні мати на 
увазі загальне скептичне ставлення до 
себе з боку органів кримінального пере-
слідування. Про це свідчить і оцінка 
цюріхського пілотного проекту: якщо 
ці інституції направляють невелику 
кількість або жодної справи на розгляд 
посередником, то звичайно, що медіа-
ція не може знайти собі застосування. 
У рамках політичних дискусій против-
ники медіації розглядають непридат-
ність медіації вже як доведений факт на 
основі того, що при розгляді криміналь-
них справ до неї звертаються лише час 
від часу. Такому скептичному ставленню 
та недостатній довірі до посередників 
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можна, звичайно, знайти пояснення. Але фактом 
є те, що впровадження нових методів вирішення 
конфліктів у швейцарське кримінальне судочинс-
тво відбулось, на відміну від більшості країн не 
на базі соціально-політичного руху та відповідної 
постановки цілей, а у більшій мірі в рамках пере-
гляду загальної частини кримінального кодексу 
та впровадження кримінального закону у спра-
вах неповнолітніх у відповідності до тенденцій 
в сфері кримінального права на міжнародному 
рівні, і таким чином, для більшості кантонів було 
призначено «зверху». Кримінально-політичні 
очікування від медіації у Швейцарії не пов’язані 
з основними зусиллями щодо систематичного 
розвитку та поширення ідеї виправлення шля-
хом неформального врегулювання конфлікту як 
доповнення до кримінальних санкцій, а швидше, 
розраховуючи на економію коштів, завдяки пере-
дчасному припиненню кримінального процесу 
внаслідок позасудового порозуміння. 

Медіація у кримінальному процесі, 
кантон Цюріх 
(передісторія)

 Пілотним проектом «Медіація в кримінально-
му процесі. Кантон Цюріх», який базується на 
концепції, розробленій групою цюріхських спе-
ціалістів Дирекції з питань юстиції з 1997 р., та 
який був розпочатий наприкінці 2002 р. завдяки 
державному фінансуванню, цюріхська Урядова 
рада планувала протягом двох років збирати 
досвід відносно медіації у сфері кримінального 
права. Для цієї мети, спираючись на цюріхсь-
ку концепцію, прокуратурою та адвокатурою у 
справах неповнолітніх були направлені справи 
до новоствореного центру медіації. Серед них 
були справи як повнолітніх, так і неповноліт-
ніх. Практична робота здійснювалась при нау-
ковому супроводі Кримінологічного інституту 
Цюріхського університету. Відповідальним за 
проведення посередницьких процесів був центр 
медіації «kon§ens кантон Цюріх», у якому були 
зайняті 120 співробітників, і директор був водно-
час керівником проекту.

Спираючись на висновок щодо пілотного про-
екту та його наукові результати, було б простіше 
прийняти політичне рішення про впровадження 
медіації на кантональному рівні як у сфері кримі-
нально-процесуального права у справах повноліт-
ніх, так і неповнолітніх. Власне, це і було метою 
Цюріхської концепції цюріхської групи з розроб-
ки проекту. Запланована на початку тривалість 
проекту була подовжена наприкінці 2004 р. на 
один рік до кінця 2005 р. 

 21 вересня 2005 р. Урядова рада внесла про-
позицію до Ради кантону щодо впроваджен-
ня норми про медіацію в кантональний кримі-
нально-процесуальний кодекс, яку можна було 
б застосовувати у сфері кримінального права у 
справах неповнолітніх після того, як вона всту-
пить в дію згідно з § 367 п. 3 Закону про кримі-
нальний процес кантону Цюріх (КПК Цюріх). 
Щоправда, водночас він прийняв рішення не 
продовжувати фінансування центру медіації та 
підпорядкувати його зі скороченими ресурсами 
до відомства зі здійснення правосуддя, виходячи 
з невеликої кількості справ, розглянутих медіато-
рами та відносно великих затрат, підтверджених 
дослідженням Кримінологічного інституту. З того 
часу референт центру сама є відповідальною за 
розгляд усіх справ, кількість співробітників ско-
ротилась до 90.

Рада кантону тричі ініціювала дискусії щодо 
рішення Урядової ради. Спочатку вона відхилила 
пропозицію закріпити медіацію в Цюріхському 
кримінально-процесуальному кодексі з економіч-
них міркувань. Але політики неправильно зро-
зуміли результати досліджень, які спирались на 
перші 22 місяці пілотного проекту, що викликало 
продовження дискусії в ЗМІ, зокрема відносно 
того, що при порівнянні витрат зі звичайним 
кримінальним процесом не враховувалась його 
повна собівартість. По-друге, не були враховані 
деякі інші важливі фінансові фактори щодо тра-
диційного кримінального процесу. Врешті-решт 
ця дискусія призвела до прийняття позитивно-
го рішення Радою кантону щодо впроваджен-
ня законної основи для медіації в Цюріхський 
Кримінально-процесуальний кодекс. Положення 
вступило в дію 1 липня 2007 р. 

Придатність до медіації та процедура 
оцінювання 

Загальноабстрактна сфера застосування медіації 
була визначена у циркулярі генерального проку-
рора кантону та прокуратури у справах непов-
нолітніх. Посередницький процес може бути 
розпочатий згідно з цим документом щодо всіх 
кримінальних процесів у справах неповнолітніх 
та у кримінальних процесах щодо повнолітніх 
відносно злочинів, що розслідуються за скаргою 
потерпілого, а також відносно злочинів, з яких 
кримінальне переслідування порушене прокурату-
рою, при яких ні потерпіла особа, ні громадськість 
не зацікавлена у кримінальному переслідуванні 
(потерпілий підписує заяву про відсутність заці-
кавленості). 
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Якщо потерпілий та звинувачуваний згод-
ні з проведенням процедури медіації, та якщо 
роз’яснені загалом обставини справи, спочатку 
слідчий орган вирішує, виходячи з власних мірку-
вань, чи можна взагалі розглядати цю справу за 
допомогою медіації. На цьому етапі приймається 
швидше емоційне рішення відносно того, чи може 
справа розглядатись посередником, та наскільки 
успішним буде неформальний розгляд.

Якщо прийнято позитивне рішення, то матеріа-
ли справи направляються до центру медіації 
«kon§ens». З 1 січня 2006 р. він знову підпорядко-
ваний відомству зі здійснення правосуддя та сам 
є відповідальним за проведення посередницьких 
процесів у кантоні Цюріх. 

Він перевіряє зі свого боку, чи може справа бути 
розглянута у рамках посередницького процесу з 
психологічних, педагогічних міркувань та мір-
кувань щодо теорії конфліктів, а також на основі 
критеріїв медіації, які базуються на професійних 
стандартах. Він вирішує, чи залишається справа 
для посередницького розгляду, чи повертається 
до органу кримінального розслідування. 

Екскурс: випадки домашнього насильства 

Значно складнішим є оцінка придатності до 
посередницького розгляду справи щодо випад-
ків домашнього насильства, які стосуються пов-
нолітніх. 

Директиви щодо таких справ були видані 24 
червня 2004 р. Вони конкретизують передумови 
для проведення посередницького процесу щодо 
випадків домашнього насильства в сім’ї або у 
випадках, коли шлюб вже розірвано. Мова йде 
про такі умови: 

Звинувачувана особа визнає факт правопору-
шення 
Проти неї не було раніше порушено справи за 
фактом домашнього насильства 
Відсутність судимостей за злочини, пов’язані 
з насильством 
Якщо формально не йдеться про тяжкий випа-
док 

Шляхом медіації можуть розглядатись зок-
рема такі правопорушення:
1. незначне тілесне пошкодження та тілесне 

пошкодження через необережність 
2. насильницька дія 
3. пошкодження майна 
4. погрози
5. порушення недоторканності помешкання 
6. незначні злочини проти майна та ін.

•

•

•

•

У випадках з повнолітніми слідчий орган 
може призначити посередницький розгляд, якщо 
виконані передумови згідно з §34c КПК, а також 
якщо сплачені судові витрати або було звільнено 
від сплати. Це відбувається тоді, коли 

a з’ясовані в цілому обставини справи 
b звинувачувана особа принципово визна-

ла факт правопорушення та виявила готовність 
взяти відповідальність за свою поведінку 

c має місце серйозний конфлікт між звину-
вачуваною та постраждалою особами 

d не існує великої різниці щодо соціальної 
ієрархії між звинувачуваною та постраждалою 
особами і вони в змозі захищати свої інтереси 

Випадки, коли медіація є неможливою:

Посередницький розгляд є неможливим у всіх 
таких випадках:

наявність великої різниці щодо соціальної 
ієрархії між звинувачуваною та постраждалою 
особами 
гостра ситуація, пов’язана з насильством 
очевидні психічні порушення 
наявність наркотичної або алкогольної залеж-
ності 
відсутність емпатії до жертви 

Постанова про медіацію при розгляді кримі-

нальних справ, посередництво в кантоні 

Цюріх 

У проекті до постанови про правове положення 
в кантоні Цюріх наголошується, що відповідна 
інституція з кримінального розслідування разом 
в рамках домовленості з центром медіації кантону 
Цюріх «kon§ens Strafmediation Kanton Zürich» 
у майбутньому повинна визначати критерії, за 
якими випадки повинні направлятись для посе-
редницького розгляду. Ця домовленість повин-
на щорічно, або періодично переглядатись від-
повідно до практичного досвіду. З аналогічних 
міркувань, та виходячи з принципу рівності прав 
постанова також має на меті досягнення єдиного 
обов’язкового підходу щодо практики направлен-
ня справ, який повинен ліквідувати існуючу на 
сьогодні невизначеність в цьому питанні. 

Планується, що постанова набере чинності з 
1 січня 2008 р.

Директиви Цюріхської концепції 

(кошти та добровільність) 

Для неповнолітніх посередницький розгляд є без-
коштовним.

•

•
•
•

•
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Повнолітні звинувачувані сплачують в кантоні 
Цюріх судові витрати в розмірі 400 франків, при 
чому існує можливість звільнення від сплати або 
сплати частини суми у зв’язку з обмеженим еко-
номічним становищем та при наявності обґрун-
тованої відповідної заяви. 

Витрати в рамках кримінального процесу, та 
у більшості випадків і в рамках цивільно-право-
вого розгляду справи вдається зекономити при 
вдалому посередницькому розгляді.

Принциповим фактом є те, що медіація є доб-
ровільною для всіх. 

Строк процесу медіації

Строк від моменту отримання доручення від 
слідчих органів до завершення посередницького 
процесу становить, як правило, шість місяців. Але 
він може бути продовжений максимум до одного 
року на основі обґрунтованої заяви медіатора.

РЕЗУЛЬТАТИ
Науковий супровід проекту 

(2002–2004)
(роль прокуратури) 

У першій фазі пілотного проекту насамперед про-
курори направляли справи до посередницького 
розгляду, і тому опитування проводилось саме 
серед них. 

88% займались у 2004 р. злочинами, що пере-
слідуються за скаргою потерпілого, але лише 31% 
направили справи до центру медіації «kon§ens». 
Водночас лише 40% з них зізналось що вони 
«добре» або «дуже добре» поінформовані про 
медіацію, незважаючи на два проведених семі-
нари з підвищення кваліфікації (по 1 дню). 
Можливо, внаслідок недостатньої інформованос-
ті, яка базується на самовпевненості, прокурори 
демонструють скептичне ставлення до (зовніш-
ньої) медіації. Вони стверджують, з одного боку, 
що вони самі в своїх кабінетах вже давно та успіш-
но ведуть посередницькі переговори, які не слід 
плутати з медіацією, а з другого боку, вони вважа-
ють, що такий спосіб вирішення конфлікту є сто-
совно звинувачуваного більш м’яким. Оскільки 
протягом 22 місяців, коли проводилось дослід-
ження до центру медіації були направлені лише 
64 справи, то слід констатувати, що порівняно 
із загальною кількістю злочинів, які пересліду-
вались за скаргою постраждалого, слідчі органи 
практично не скористались послугами медіації. 
При цьому, напевно, зіграли свою роль як стан 

поінформованості, так і загальний скепсис щодо 
такого способу вирішення конфліктів.

Відносно абстрактної придатності окремих 
категорій злочинів для медіації, то прокуро-
ри демонструють досить позитивне ставлення. 
78% з них вважають, що злочини, пов’язані з 
насиль ством, тобто навмисне нанесення тілесних 
пошкоджень, нанесення пошкоджень з необач-
ності, насильницькі дії, загалом «дуже добре» 
підходять для розгляду в рамках неформального 
врегулювання, і набагато менший відсоток (22%) 
вважає, що (незначні) злочини проти майна 
можуть розглядатись в рамках посередницького 
процесу.

 
 Характеристика посередницьких процесів 

З точки зору прокурорів, посередницькі справи 
стосуються на 87% злочинів, пов’язаних з насиль-
ством. У 93% випадків нематеріальний збиток 
оцінюється від «середнього» до «значного», у 
17,5% випадків як «значний». Тому через медіа-
цію розглядаються конфлікти, пов’язані з обтя-
жуючим життєвим досвідом та переживаннями, 
незважаючи на об’єктивну тяжкість злочину. 

Квота успішності

Досвід медіації при розгляді цих справ був з само-
го початку пілотного проекту дуже успішним: у 
89.8% справ, що розглядались через посередниц-
тво, сторони досягли згоди, з моменту офіціаліза-
ції з 1 січня 2006 р. цей дуже високий показник 
вдалось утримати та навіть підвищити:

На сьогодні показник успішності становить 
96.7% (на стан від 31 липня 2007 р.). Всі розгляди 
проводяться більше не у со-медіації, як це було 
протягом проектної фази, а лише одним медіато-
ром – директором центру.

Час, який витрачається на одну справу – 9 г. 32’ 
(традиційний кримінальний процес: 10 г. 30’)

Термін для розгляду посередником складає 
2 місяці 19 днів (79 днів)

В усіх справах, що направляються до центру 
медіації, спочатку відбувається бесіда зі звинува-
чуваним та потерпілим, а у випадку з неповноліт-
німи, з його батьками.

Медіація проходить та завершується, як пра-
вило, розглядом справи, в основному без батьків 
або законних або правових представників. 
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Від цюріхської концепції до правового 

інституту: що далі?

Завдяки ухвалі Радою кантону щодо законної 
основи в кантональному КПК пілотний проект 
«Медіація у кримінальному процесі» досягнув 
бажаного ефекту: у кантоні Цюріх були також 
створені правові рамкові умови для посередни-
цьких розглядів у кримінальних справах щодо 
повнолітніх, які полегшують посередницьку 
практику з багатьох точок зору. Таким чином, кан-
тон Цюріх на основі своєї відносно жвавої посе-
редницької практики створив добрі передумови 
для встановлення нових масштабів у Швейцарії 
в цій сфері, а для передачі відповідного досві-
ду. Щоправда, для цього необхідно опрацювати 
більшу кількість справ та залучити інші категорії 
злочинів, які відповідно до досвіду інших країн 
можуть розглядатись шляхом медіації.

 Для створення ефективної моделі медіації, яка 
бажає виокремитись від погоджувальної моделі, 
в рамках щойно розпочатої фази імплементації 
повинні бути розроблені об’єктивні та обов’язкові 
стандарти для практичної діяльності. З огляду на 
особливості кримінального судочинства ці вимо-
ги повинні стосуватись: 

1. передумови для придатності справ для посе-
редницького розгляду та практика направ-
лення справ до центрів медіації, 

2. якості послуг, що надаються, та 
3. змісту посередницької згоди.
Це обумовлює, з одного боку, стандартизовані 

критерії направлення справ. Пропозиції та ідеї 
щодо подальшої розробки моделі медіації повинні 
враховувати потреби постраждалої та звинувачу-
ваної осіб більшою мірою, ніж міркування щодо 
заощадження коштів. 

З другого боку, це легше розробити на рівні 
кантонального або національного центру компе-
тентності, якщо спеціалісти регулярно зустріча-
лись би для координованого обміну досвідом. 

При цьому не слід також забувати про зарубіж-
ний досвід. Багаторічний досвід у сфері позасу-
дового розгляду справ в Австрії та т. зв. прак-
тики компромісу між злочинцем та жертвою в 
Німеччині вже призвели до конкретних рішень та 
результатів і частково склали основу при розробці 
концепції Цюріхської моделі. 

Регулярний двосторонній обмін досвідом щодо 
медіації в кримінально-процесуальній сфері зі 
спеціалістами тут в Україні та зі спеціалістами 
з інших країн також може бути корисним для 
швейцарської моделі і може дати поштовх для 
подальшого підвищення рівня професіоналізму. 

Медіація в сфері кримінального права у кантоні Цюріх




