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Швейцарське бюро співробітництва в Україні, що представляє Швейцарську агенцію розвитку та співро-
бітництва (Міністерство закордонних справ Швейцарії) та Державний секретаріат Швейцарії з економічних 
питань (Міністерство економіки Швейцарії) і координує питання технічної допомоги Швейцарії в Україні, вітає 
читачів бюлетеню «Відновне правосуддя в Україні»!

У 2010–2012 рр. бюлетень видається як частина проекту «Стратегії міліції щодо попередження право-
порушень серед дітей та молоді» (фаза ІІІ) та орієнтований на поширення інформації й підтримку практики 
використання медіації в кримінальному процесі, а також на висвітлення інноваційних підходів у роботі інсти-
туцій системи кримінальної юстиції.

В Україні Швейцарія підтримує, зокрема, демократичний розвиток суспільства, забезпечення рівного доступу 
громадян до процесів прийняття рішень, соціальної справедливості, верховенства права. Ціла низка про-
ектів, профінансованих Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, допомагає Україні розвивати 
життєздатні моделі й практики в кримінальній юстиції та в системі судочинства. 

З метою розбудови ефективної системи попередження правопорушень з 2006 р. в Україні, за підтримки 
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, втілювалися проекти, спрямовані на впровадження програм 
відновного правосуддя в роботу органів правової системи, відпрацювання проактивної та відновної моделі про-
філактики правопорушень серед неповнолітніх. Партнерами у впровадженні сучасних стратегій реагування на 
правопорушення стали Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство 
юстиції та Верховний Суд України, Національна академія прокуратури та Національна академія внутрішніх справ, 
Міністерство освіти та науки, Державний департамент України з питань виконання покарань, а також громадські 
організації та органи місцевої влади й самоуправління в понад 20 громадах України.

Протягом 2006–2009 рр. завдяки цій співпраці було створено підґрунтя для подальшого закріплення та 
поширення успішного досвіду впровадження відновних підходів до реагування на правопорушення серед 
дітей та молоді. Зокрема, до вагомих здобутків можна зарахувати: 

розробку та відпрацювання в чотирьох громадах Трирівневої моделі профілактики правопорушень серед • 
дітей та молоді, поширення цієї моделі у співпраці з Департаментом кримінальної міліції у справах дітей;
впровадження у 12 громадах медіації в кримінальних справах як вагомого компонента моделі профілак-• 
тики правопорушень на основі розробленого та рекомендованого Генеральною прокуратурою механізму 
використання процедур примирення в кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримі-
нальному переслідуванню;
відпрацювання в дев'яти вищих навчальних закладах МВС України курсу «Сучасні стратегії міліції щодо • 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх» і забезпечення цих навчальних закладів необхідними 
посібниками для курсантів та викладачів; 
упровадження в Національній академії прокуратури елементів курсу з відновного правосуддя та медіації • 
в кримінальних справах як частини системи підвищення кваліфікації прокурорів;
розробку стратегій забезпечення життєздатності відновних практик і відновного правосуддя на рівні • 
громади й необхідних механізмів співпраці правової системи та громади, залучення місцевих ресурсів до 
зміцнення безпеки та зниження рівня правопорушень. 

У травні 2010 р. задля консолідації та поширення набутого досвіду з попередження правопорушень і впрова-
дження відновного правосуддя було започатковано третю фазу проекту «Стратегії міліції щодо поперед-
ження правопорушень серед дітей та молоді» (2010–2012 рр.). Метою третьої фази є запровадження 
європейських стандартів та механізмів попередження злочинності серед дітей та молоді, які базують-
ся на захисті прав людини, у роботу органів правової системи, що, у свою чергу, сприятиме зниженню 
рівня правопорушень серед дітей. 

Більш детально про діяльність Швейцарського бюро співробітництва в Україні, про проекти у сфері юстиції та 
контактну інформацію можна знайти на веб-сторінках:

www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine Швейцарське бюро співробітництва

www.bezpekagromad.org.ua Сайт «Співпраця міліції та громади задля безпеки»

www.rj.org.ua Сайт «Відновне правосуддя»

www.commonground.org.ua 
Сайт Українського Центру Порозуміння «Практика вирішення 
конфліктів»

www.penreform.org.ua Сайт проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні» 

www.judges.org.ua Центр суддівських студій

http://magnus.kiev.ua/~ces
Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу 
Державної кримінально-виконавчої служби

Швейцарське бюро 
співробітництва в Україні


