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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
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Бюлетень «Відновне правосуддя в Україні» — це перше в Україні пері-
одичне видання, присвячене новому підходу до правопорушень та їхніх 
наслідків, до покарання та пошуку шляхів виправлення завданої шкоди, — 
відновному правосуддю. Ідеї відновного правосуддя розвиваються у світі 
вже понад 30 років, а в Україні — з 2003 р. До проектів, започаткованих 
у нашій країні як громадська ініціатива, поступово долучилися і представни-
ки різних державних органів України: Верховного Суду, Міністерства юсти-
ції, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх 
справ, Генеральної прокуратури, Національної школи суддів, Національної 
академії прокуратури та Національної академії внутршніх справ. 
Бюлетень знайомить читачів з ідеями відновного правосуддя, світовим 

та вітчизняним досвідом його впровадження.

Теми публікацій бюлетеня стосуються питань:
законодавства (закони, постанови та коментарі до них тощо);• 
наукового доробку (філософія, соціологія, психологія, статистика, • 
проблемні дослідження);
навчання (теорія, методологія, підвищення майстерності);• 
практики (схеми соціального партнерства, регіональний та зарубіж-• 
ний досвід, типові документи для організації та впровадження програм 
відновного правосуддя, особистий досвід медіаторів, поради тощо).

Редакція бюлетеня запрошує до співпраці 
представників правової системи, учених, аспірантів, практичних пра-
цівників, представників громадських організацій України, іноземних 

фахівців та всіх читачів!
До публікації в бюлетені приймаються: 
новини про важливі заходи у сфері розвитку відновного правосуддя, • 
ювенальної юстиції та захисту прав людини (наприклад, круглі столи, наради, 
засідання, семінари, тренінги тощо) і анонси заходів;
статті та дослідження (у тому числі ті, що вже були надруковані в інших • 
виданнях, — за умови згоди автора та відповідного видання, із належно 
оформленим посиланням);
інформація про практичний досвід впровадження відновних підходів та • 
рекомендації фахівців;
анотації монографій (для розміщення в рубриці «Книжкова полиця»);• 
тексти тематичних монографій/посібників (для наведення окремих розділів • 
або повних текстів у рубриці «Книжкова полиця»);
інші матеріали, що відповідають тематиці бюлетеня.• 

Вимоги до матеріалів для розміщення в бюлетені
Матеріали подаються українською чи російською мовою.• 
Обсяг — до 20 аркушів формату А4 (близько 40 000 знаків), надрукованих з ін-• 
тервалом між рядками 1,5, кегль 14 шрифту Times New Roman.
Матеріали приймаються в електронному вигляді (файли у форматі .doc або • 
.rtf) на електронну адресу редакції uccg@uccg.org.ua із зазначенням теми 
листа — «Матеріал для бюлетеня «Відновне правосуддя в Україні».
Посилання, фото, таблиці та текст матеріалу в цілому мають бути оформлені • 
відповідно до державних стандартів України для публікацій.
Автори мають надати відомості про себе: П. І. Б., місце роботи й посада, на-• 
уковий ступінь та звання (за наявності), контакти (телефон, електронна адреса), 
а також фотографію портретного типу (в разі подання статті), розміром не мен-
ше 300 dpi.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, 

скорочення та відхилення матеріалів. 
Редакція приймає пропозиції щодо розміщення іншої інформації 

в бюлетені, а також здійснює переклад рекомендованих публікацій 
(з англійської/німецької/французької мов).

У 2012 р. видання бюлетеня здійснюється в межах проекту «Стратегії міліції 
щодо правопорушень серед дітей та молоді», що реалізується у співпраці

з Генеральною прокуратурою України, Національною академією прокуратури
України, Міністерством внутрішніх справ України й Національною академією 

внутрішніх справ за підтримки Швейцарської Конфедерації.в ут



Шановні читачі!
У ваших руках — останній і єдиний випуск бюлетеня «Відновне правосуддя в Україні» у 2012 р.: ми 

вирішили об’єднати всі чотири номери в один підсумковий, оскільки проект, за яким фінансувався 
бюлетень, добігає кінця, і, будемо відвертими, ми не можемо гарантувати подальший регулярний 
друк видання. З 2005 р. світ побачило 18 випусків бюлетеня, було надруковано безліч унікальних 
матеріалів про відновне правосуддя, яке в Україні впроваджувалося у вигляді пілотних проектів, 
але врешті здобуло визнання й на національному рівні! 

Власне, про підсумок роботи йшлося і на Міжнародній конференції-форумі «Творимо без-
печну громаду разом», матеріали якої наведені в рубриці «Актуальна тема», — ви можете 
познайомитися і з ключовими доповідями українських та зарубіжних експертів, і з представленим 
досвідом, і, звичайно, з резолюцією конференції. 

Питанням аналізу та підбиття підсумків досвіду впровадження відновного правосуддя в Україні 
присвячено дослідження «Стан впровадження відновного правосуддя в Україні» (рубрика «Розвиток 
практики»), новини та історії успіху впровадження в різних регіонах України Трирівневої моделі 
профілактики правопорушень серед дітей і молоді (рубрика «Актуальна тема») та інформація про 
нову брошуру «Безпечна громада. Як?».

Рубрика «Законодавчі засади» познайомить із новим Указом Президента про створення робочої 
групи з питань реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, 
а також з особливостями законодавчого закріплення медіації в новому Цивільно-процесуальному 
кодексі Швейцарської конфедерації і з правовим підґрунтям застосування відновного правосуддя 
в Німеччині.

Звертаємо вашу особливу увагу на матеріали рубрики «Філософія відновного підходу» — неймо-
вірно цінні матеріали про витоки й формування відновного правосуддя в сучасному його вигляді, 
про офіційні керівні принципи ООН щодо запровадження медіації в кримінальних справах та про 
суперечливі моменти щодо суттєвих характеристик відновного правосуддя. А родзинкою рубрики 
є стаття живого класика відновного підходу Нільса Крісті «Бачити іншого».

На традиційному для нашого видання DVD-диску ви знайдете добірку всіх номерів бюлетеня 
«Відновне правосуддя в Україні» за 2005-2012 рр., фільми про український досвід упровадження віднов-
ного правосуддя — «Зцілення правосуддям» (2005 р.) та «Відновні підходи у профілактиці право-
порушень: співпраця міліції та громади» (2009 р.), а також електронні версії популярних видань 
Українського Центру Порозуміння, зокрема, найостаннішу брошуру «Безпечна громада. Як?».

Електронні версії бюлетеня можна знайти на веб-сторінках:
«Відновне правосуддя» —  www.rj.org.ua (розділ «Ресурси»);
«Практика вирішення конфліктів» —  www.commonground.org.ua (розділ «Ресурси»),
а також на сторінці Українського Центру Порозуміння —  http://uccg.org.ua, де матеріали подано 
в зручному для пошуку за рубриками варіанті.
Щоб більше дізнатися про український досвід упровадження відновного підходу в громадах 

та школах, відвідайте веб-сторінки:
«Співпраця міліції та громади задля безпеки» — w ww.bezpekagromad.org.ua та
«Відновні практики в школах» —  www.safeschool.org.ua.
Подивитися тематичні фільми та відеосюжети, де українські практики діляться досвідом 

упровадження відновних практик, можна на каналі Українського Центру Порозуміння на YouTube 
[youtube.com/porozuminnia].

І звичайно, запрошуємо до спілкування з нами — чекаємо на ваші листи за поштовою адресою 
редакції чи електронною адресою uccg@uccg.org.ua. Також можна лишати питання та коментарі на 
сторінці Українського Центру Порозуміння у Facebook [facebook.com/porozuminnia].

Закликаємо вас якомога ширше використовувати будь-які матеріали бюлетеня — для 
нарад і семінарів, тематичних конференцій та публікацій у профільних чи відомчих виданнях! Ми 
збирали ці матеріали ДЛЯ ВАС, щоб допомогти ВАМ у вирішенні тих непростих завдань, з якими 
вам доводиться мати справу щодня, для покращення розуміння сучасних підходів до вирішення 
конфліктів і наведення аргументів на користь людяності, добра та миру в суспільстві!

Щиро бажаємо вам успіхів у впровадженні відновних практик у вашому житті та професійній 
діяльності!

До нових зустрічей!
Редакційна рада та колегія бюлетеня



ВІДНОВНІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖУВАТИМУТЬСЯ В СЕЛАХ ТА 
МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

РОМАН КОВАЛЬ — У СКЛАДІ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗВИТКУ 
ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

ЦЕНТР ВІДНОВНИХ ПРАКТИК У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 
ОТРИМАВ ФІНАНСУВАННЯ ВІД КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

Міжнародний фонд «Відродження» сприяє поши-
ренню впровадження відновного підходу в Україні. 
Зокрема, програмою «Схід-Схід: партнерство без 
кордонів» підтримано проект «Поширення досві-
ду впровадження відновних практик у села, сели-
ща та малі міста України». Його реалізуватиме  
наступного року громадська організація «Жіночі 
ініціативи», що є давнім партнером Українського 
Центру Порозуміння.

«Ми будемо діяти спільно з партнерами, 
що впроваджують відновні практики по всій 
Україні. Проект спрямований на поширення 
досвіду з проведення медіації, побудови кон-
сенсусу в громаді, кіл примирення та прийняття 

рішень, а також формування здорового суспіль-
ства», — розповідає голова ГО «Жіночі ініціати-
ви» Ірина Таран.

За її словами, відновні методики сприяти-
муть налагодженню порушених стосунків між 
членами громади, що характеризується повагою 
до гідності та рівністю кожної особи; встанов-
ленню взаєморозуміння та розбудові соціальної 
гармонії шляхом зцілення й відновлення громад, 
безпечному і сталому їх розвитку.

Проект передбачає організацію у м. Пирятині 
двох навчальних семінарів-практикумів для 
активістів та представників громадських орга-
нізацій з України (включаючи АР Крим).

Роман Коваль, президент Благодійної органі-
зації «Український Центр Порозуміння», увій-
шов до складу робочої групи з питань реалізації 
Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні.

Розпорядженням Президента України від 
25 січня 2012 р. № 26/2012-рп створено робочу 
групу з питань реалізації Концепції розвитку кри-
мінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні 
«з метою підготовки узгоджених пропозицій із 

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спор-
ту фінансує програму Центру відновних практик, 
що втілюється Центром сім'ї Дарницького райо-
ну. Таким чином Головне управління підтримує 
впровадження Трирівневої моделі профілактики 
серед дітей та молоді, що є одним із завдань про-
екту міської програми підтримки сім'ї та молоді 
на 2012–2015 рр.

Крім того, Головним управлінням подані 
пропозиції щодо забезпечення впровадження 

Трирівневої моделі профілактики серед дітей та 
молоді й подальшого включення її до проекту 
комплексної програми профілактики злочиннос-
ті в м. Києві «Безпечна столиця» на 2012–2015 рр. 
Сприяння в реалізації Трирівневої моделі профі-
лактики правопорушень серед дітей та моло-
ді відбувається в межах доручення заступника 
голови Київської міської державної адміністрації 
Л. Новохатька від 16 грудня 2011 р.

ОГЛЯД НОВИН ТА ДАНІ СТАТИСТИКИ

Січень 2012 р. 

25 січня 2012 р. 

16 грудня 2011 р. 

Відновне правосуддя в Україні
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У ПИРЯТИНІ ТРИВАЄ РОБОТА ЗІ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ 
ПОРОЗУМІННЯ В ГРОМАДАХ

СЛІДЧІ ПЕРЕДАВАТИМУТЬ СПРАВИ НА МЕДІАЦІЮ

10 лютого 2012 р. громадська організація «Жіночі 
ініціативи» в межах проекту «Посилення право-
вих можливостей громадян Пирятинського райо-
ну», що здійснюється за фінансової підтримки 
програми «Верховенство права» Міжнародного 
фонду «Відродження», провела семінар «Центр 
порозуміння в громаді — інноваційний підхід для 
підвищення рівня безпеки та правових можливос-
тей мешканців територіальних громад».

На семінарі представники громадських органі-
зацій, юристи, що працюють на території сільських 
рад, активні мешканці сіл ознайомилися з іннова-
ційними формами роботи в громаді, які сприяти-
муть підвищенню правової захищеності населення. 
Найжвавіше обговорювалися такі проблеми: 

1 )  як налагодити  соціальні  зв 'язки 
в громадах;

2) як застосування альтернативних методів 
розв’язання правових спорів (зокрема, медіації, 
примирення тощо) сприяє більш ефективному 
розв’язанню правових конфліктів у громадах;

3) як центри порозуміння допомагають вирі-
шувати конфліктні ситуації в громаді, зміцню-
ють її, сприяють підвищенню рівня безпеки.

У семінарі взяли участь громадські активісти, 
представники громадських організацій, учителі, 
юристи з трьох сільських рад: Великокручанської, 
Сасанівської та Новомартиновицької.

Наступним після семінару кроком стане про-
ведення навчального чотириденного тренінгу 
«Базові навички координатора Центру відновних 
практик у громаді». За його результатами будуть 
створені осередки Центру порозуміння в громаді 
в селищних радах району.

Круглий стіл з обговорення інструктивного листа 
для органів досудового слідства відбувся 16 грудня 
в м. Києві.

Учасники — експерти Українського Центру 
Порозуміння, представники органів досудово-
го слідства та Національної академії внутрішніх 
справ — обговорювали підстави для застосуван-
ня медіації на етапі досудового слідства, критерії 
медіабельності (оцінки справи на доцільність 
застовування медіації) та механізм передання 
справи слідчими в організації, які проводять 
медіацію.

За результатами круглого столу напрацьовано 
зміст, за яким буде підготовлено інструктивний 
лист для органів досудового слідства, — доку-
мент, який описує процедуру передачі справи на 
медіацію на етапі досудового слідства. Він міс-
титиме посилання на нормативно-правову базу, 
яка уможливлює застосування медіації на етапі 
досудового провадження, та критерії оцінки 
справ для подання на медіацію. Документ опи-
суватиме алгоритм передачі справи та додатком 
включатиме шаблони документів, необхідних 
для оформлення цього процесу.

10 лютого 2012 р. 

16 лютого 2012 р. 

забезпечення виконання зобов'язань України 
перед Радою Європи щодо особливого піклуван-
ня про дітей при реформуванні судової системи, 
кримінального судочинства, прокуратури і кри-
мінальної міліції», а також для реалізації Указу 
Президента України від 16 грудня 2011 р. № 1163 
«Про питання щодо забезпечення реалізації прав 
дітей в Україні» та Указу Президента України від 
24 травня 2011 р. № 597 «Про Концепцію розви-
тку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх 
в Україні».

Робоча група, до якої увійшли представники 
правової системи України, міністри, ректори про-
відних українських університетів, представники 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), програми Ради 
Європи і Європейського Союзу та Українського 
Центру Порозуміння, має підготувати узгодже-
ні пропозиції із забезпечення прав дітей при 
вдосконаленні кримінального та кримінально-
процесуального законодавства в частині здій-
снення кримінального судочинства щодо дітей, 
внести такі пропозиції у встановленому порядку 
на розгляд Президентові України.

1–4/2012
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В УКРАЇНІ ЗАПРОВАДЖУВАТИМУТЬ АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ 
ПОКАРАННЯ

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

ЗМЕНШИТИ РІВЕНЬ ДИТЯЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ДОПОМОЖУТЬ 
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ І МЕДІАЦІЯ

Протягом 2012 р. на громадське обговорення буде 
винесено низку суспільно значущих законодавчих 
ініціатив, зокрема проект Закону України «Про впро-
вадження системи пробації», який має на меті запро-
вадити в Україні альтернативні види покарання.

Міністерство юстиції України в цьому році 
планує винести на громадське обговорення 
близько 20 суспільно важливих законопроектів 
та організувати консультації громадськості щодо 
проблем реалізації вже прийнятих законів та 
реформ, що проходять в Україні. У списку зако-
нопроектів, які будуть винесені на обговорення, 

є проект Закону України «Про впровадження 
системи пробації», розгляд якого заплановано 
на жовтень-листопад поточного року. Цей закон 
має на меті запровадити в Україні альтернативні 
види покарання — покарання правопорушників 
без позбавлення їх волі.

Система пробації забезпечує нагляд за засу-
дженими правопорушниками, які залишають-
ся включеними в суспільство. Такий механізм 
дає можливість покарати правопорушника, не 
позбавляючи його волі, але покладаючи на нього 
певні зобов'язання.

Підсумкове засідання Наглядової 
Ради відбулося 23 квітня в Києві. 
Члени Наглядової  Ради про-
екту «Стратегії міліції з профі-
лактики правопорушень серед 
дітей та молоді» — представники 
Міністерства внутрішніх справ, 
Міністерства юстиції, Генеральної 
прокуратури, Верховного Суду, 
Національної академії внутрішніх 
справ, Швейцарського бюро співро-
бітництва в Україні та Українського 
Центру Порозуміння — підсуму-
вали здобутки дворічної роботи 
й обговорили перспективи розви-
тку напрямку. 

19–20 березня 2012 р. у Києві проходила 
Міжнародна підсумкова конференція-форум 
«Творимо безпечну громаду разом», метою 
якої було згуртувати людей, зацікавлених 
в активному формуванні безпечного і здо-
рового громадського простору, готових 
об'єднати для цього зусилля.

Матеріали конференції наведені на 
стор. 10–34 бюлетеня (розділ «Актуальна 
тема»). 

Березень 2012 р. 

23 квітня 2012 р. 

19–20 березня 2012 р. 
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ПИРЯТИНЩИНА ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ ПОБУДОВИ БЕЗПЕЧНОЇ 
ГРОМАДИ

На сьогодні Пирятинщина 
має потужний досвід з упро-
вадження відновних практик 
та відновних підходів й актив-
но поширює його, проводячи 
навчальні семінари і тренінги 
для зацікавлених громад з усієї 
України. Так, ГО «Жіночі іні-
ціативи» протягом березня 
й квітня цього року провела 
два семінари та два тренінги, 
у яких взяли участь представ-
ники громадських організацій 
з Полтавської, Кіровоградської, 
Сумської, Львівської, Київської, 
З а к а р п а т с ь к о ї ,  І в а н о -
Франківської, Чернігівської, 
Вінницької, Одеської, Запорізької, Херсонської, 
Луганської областей та АР Крим, завдяки підтрим-
ці програми «Схід-Схід: партнерство без кордо-
нів» Міжнародного фонду «Відродження».

Багато уваги на цих заходах було приділено 
можливостям, які відкриває громаді застосуван-
ня відновних практик і медіації. Жваве обгово-
рення викликали практичні аспекти впрова-
дження — як створити Центр відновних практик 
або Центр порозуміння в громаді, які ресурси 
й підтримка яких організацій і органів місцевої 
влади потрібна та як працюють Шкільні служби 
порозуміння. Учасники мали змогу познайоми-
тися з дітьми-медіаторами, які проводять меді-
ації в школах. 

«Діти можуть відчути себе дорослими, 
адже через медіацію ми вчимо їх нести відпо-
відальність за свої вчинки, і це надає їм шанс 

відбутися як людина», — ділиться досвідом 
О. П. Рябоконь.

Кількарічна практика роботи вже актуа-
лізувала потребу законодавчого регулювання 
застосування медіації й відновних практик, на 
чому наголошують представники і громадських 
організацій, і органів самоврядування: «Я був на 
конференції «Творимо безпечну громаду разом», 
організовану Українським Центром Порозуміння, 
на якій багато говорили про закріплення медіа-
ції й відновних практик на законодавчому рівні. 
Цілком згодний з тим, що є велика потреба 
в цьому», — запевняє О. О. Нечипоренко.

«Секрет нашого успіху полягає в тому, що 
ми намагалися не втратити час», — розповідає 
О. П. Рябоконь. Тож сподіваємося, організації, 
які долучаються до розвитку відновних практик 
в Україні, скористаються цією порадою і не гая-
тимуть ані хвилини в кропіткій роботі з розвитку 
своїх громад.

Квітень  2012 р. 

На засіданні було затверджено остаточний 
текст Резолюції Міжнародної конференції-
форуму «Творимо безпечну громаду разом», що 
проходила 19–20 березня в м. Києві (див. стор. 12, 
13 цього бюлетеня). У заході взяли участь більше 
120 представників вищих органів влади, громад-
ського сектора та ЗМІ, а також спеціальні гості — 
Жан Зерматтен, Голова Комітету ООН із прав 
дитини, Крістіан Шьоненберг, Надзвичайний та 
Поноважний Посол Швейцарії в Україні. 

Члени Наглядової Ради розпланували діяль-
ність до червня й висловили бажання продо-
вжувати роботу після завершення проекту в цій 
команді, зокрема, запропонували Українському 
Центру Порозуміння допомогу в пошуку 
ресурсів для розвитку відновного правосуддя 
й профілактики дитячих правопорушень. Так, 
Олексій Лазаренко та Уляна Котлярова вислови-
ли готовність з боку МВС України надати листи 
підтримки до проектних заявок до донорських 
організацій, які готує УЦП з цією метою. 



Міністерство внутрішніх справ і його структурні 
підрозділи на місцях уживають певних заходів 
щодо попередження злочинності серед дітей.

Упродовж 2011 р. МВС ініціювало в усіх 
регіонах держави проведення оперативно-
профілактичних відпрацювань «Канікули», 
«Літо», «Урок», «Діти вулиці», профілактич-
них заходів серед дітей під час Новорічних та 
Різдвяних свят.

У минулому році до органів внутрішніх справ 
за вчинення адміністративних правопорушень 
загалом було доставлено 35 958 дітей.

За розпивання спиртних напоїв і появу в гро-
мадських місцях у стані алкогольного сп’яніння 
до адміністративної відповідальності притягнуто 
17 147 підлітків (ст. 178 КУпАП).

Для проведення профілактичної роботи на 
обліки в органах внутрішніх справ поставлено 
11 266 підлітків, разом на обліках перебувають 
19 683 неповнолітніх.

При встановленні причин і умов, що сприя-
ють учиненню правопорушень дітьми, до адмі-
ністративної відповідальності притягнуто 41 650 
батьків або осіб, що їх замінюють, за невиконання 
батьківських обов’язків (ст. 184 КУпАП).

За вчинення насильства в сім’ї (ст. 173-2 
КУпАП) або невиконання захисного припису 
відносно дорослих складено 104 039 протоколів, 
винесено 98 597 офіційних попереджень про 
неприпустимість учинення насильства в сім’ї. 

Виявлено 4907 правопорушень за доведен-
ня неповнолітнього до стану сп’яніння (ст. 180 
КУпАП).

При встановленні причин та умов, які при-
зводять до скоєння дітьми правопорушень, сто-
совно дорослих осіб порушено 1946 кримінальних 
справ за втягнення неповнолітнього у злочинну 
діяльність (ст. 304 КК України), у тому числі за 
втягнення в пияцтво — 138 та заняття жебра-
цтвом — 51. 

За неналежне виконання обов’язків щодо охо-
рони життя та здоров’я дітей (ст. 137 КК України) 
порушено 26 кримінальних справ, за експлуата-
цію дітей (ст. 150 КК України) — 14. 

Також органи внутрішніх справ порушили 
80 кримінальних справ за використання мало-
літньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-І 
КК України).

Відносно дорослих порушено 272 криміналь-
ні справи за ст. 156 («Розбещення неповнолітніх») 
КК України та 61 — за ст. 155 («Статеві зноси-
ни з особою, яка не досягла статевої зрілості») 
КК України. 

За схиляння неповнолітніх до вживання 
наркотичних засобів і психотропних речовин, 
їхніх аналогів порушено 117 кримінальних справ 
(ч. 2 ст. 315 КК України).

Внаслідок ужитих заходів спостерігається 
зменшення таких видів злочинів, учинених непо-
внолітніми: умисних вбивств — на 22,4 % (з 76 
до 59), умисних тяжких тілесних ушкоджень — на 
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ПРО СТАН ЗЛОЧИННОСТІ В ДИТЯЧОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ЗА 2011 Р.

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 
НАБЛИЖАЄТЬСЯ!

У квітні 2012 р. у Верховній Раді України було заре-
єстровано відразу два законопроекти про медіа-
цію — 5 квітня № 10301 за ініціативи народних 
депутатів О. Тищенка та Ю. Кармазіна (у співав-
торстві з групою медіаторів-практиків), а 19 квіт-
ня — альтернативний — № 10301-1, за авторством 
С. Ківалова і В. Бондика. Ескперти заінтриговані 
цією ситуацією й вивчають різницю між законо-
проектами. Із текстами законопроектів та супро-
відних документів можна ознайомитися на сайті 
Верховної Ради України (rada.gov.ua), з аналітич-
ними матеріалами — на сайті «Юрліги» (http://

jurliga.ligazakon.ua/news/2012/4/24/62263.htm та 
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/5/17/63844.
htm). 

Наразі йдеться про об’єднання зусиль усіх 
авторів законопроектів про медіацію з метою 
кращого врахування особливостей практики 
застування медіації в Україні. До роботи над вдо-
сконаленням законопроекту залучені фахівці-
практики, зокрема й члени Коаліції з розвитку 
медіації в Україні. Шанси, що закон про медіа-
цію буде визнано першочерговим і прийнято до 
виборів, — є!

Квітень 2012 р. 
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10,2 % (з 118 до 106), грабежів — на 5,7 % (з 1560 
до 1471), розбоїв — на 24,9 % (з 378 до 284), шах-
райств — на 7,3 % (з 436 до 404).

Кількість дітей, які вчинили злочини 
в стані алкогольного сп’яніння, зменшилася на 
3,7 % (з 1494 до 1438).

З початку 2011 р. неповнолітніми або за їхньою 
участю скоєно 17 846 злочинів; кількість злочинів, 
учинених дітьми або за їхньою участю, зросла на 
2,9 % (з 17 342 до 17 846).

У структурі підліткової злочинності перева-
жають крадіжки, які складають 67 % (11 979) усіх 
скоєних підлітками злочинів.

Особливостями криміногенної ситуації в під-
літковому середовищі є зміна її структури в бік 
зростання корисливих злочинів та збільшення 
кількості учнів шкіл і ПТУ, викритих у злочинній 
діяльності. Одночасно ця ситуація характеризу-
ється тим, що майже 60 % загальної кількості 
неповнолітніх, викритих у злочинній діяльності, 
не зайняті навчанням або працею. 

Майже кожен третій неповнолітній, викри-
тий у злочинній діяльності, є учнем школи (5236), 
кожний дев’ятий — учнем ПТУ (1764).

Переважно це підлітки, які втратили інте-
рес до навчання, одсторонилися від учбового 
колективу.

З метою належної організації профілактич-
ної роботи серед учнівської молоді за кожним 
навчальним закладом закріплені працівники 
органів внутрішніх справ, розроблені графіки 
виступів керівного та особового складу на різні 
теми: «Профілактика правопорушень серед дітей», 
«Безпека руху на дорозі», «Відповідальність 
неповнолітніх за вчинення правопорушень», 
«Попередження вживання наркотичних засобів, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Як 
не стати жертвою злочинних посягань» та ін. 

Працівники органів внутрішніх справ сис-
тематично проводять виступи, бесіди та лекції 
на правову тематику в навчальних закладах. 
Із початку 2011 р. відбулося понад 41 000 таких 
заходів.

Крім того, у засобах масової інформації опу-
бліковано більше 6000 виступів щодо профілак-
тики вчинення дітьми правопорушень та дотри-
мання прав і законних інтересів дітей. 

Щоб попередити вчинення неповнолітніми 
правопорушень, регулярно проводяться профі-
лактичні заходи, під час яких учні навчальних 

закладів відвідують чергові частини ОВС, 
експертно-криміналістичні центри, музеї, вихов-
ні колонії тощо. 

Для запобігання вчиненню всіх форм насиль-
ства, недбалому та жорстокому поводженню 
з дітьми були відвідані неблагополучні сім’ї, 
в яких проживають діти, з батьками проведені 
профілактичні бесіди, їм роздані інформаційні 
буклети «Про попередження насильства в сім’ї». 
Діти отримали буклети «Твоя безпека», де йдеть-
ся про головні правила, яких слід дотримувати-
ся, щоб не стати жертвою злочину, та міститься 
інформація, куди звертатися за допомогою.

З метою залучення дітей до здорового способу 
життя та профілактики правопорушень у підліт-
ковому середовищі в м. Полтаві для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
підлітків, які перебувають на обліках в органах 
внутрішніх справ, організовано змагання з міні-
футболу.

Задля підвищення фізичної загартованості та 
зміцнення здоров’я дітей, виховання любові до 
тваринного світу, формування в підростаючого 
покоління позитивного іміджу міліції та парт-
нерських відносин у м. Запоріжжя проведено 
регіональні змагання «Юний кінолог».

До міжнародного Дня захисту дітей 
у Міністерстві внутрішніх справ із залученням 
засобів масової інформації проведено брифінг, 
на якому висвітлено проблемні питання охорони 
дитинства.

З метою правового виховання учнівської 
молоді працівники міліції в період з 1 по 9 верес-
ня 2011 р. провели в навчальних закладах держави 
уроки профілактики. Разом із цим було вжито 
заходів щодо залучення до навчання дітей, не охо-
плених навчальним процесом, суспільно корис-
ною працею.

22 грудня минулого року Міністерство вну-
трішніх справ разом із Міністерством освіти 
і науки провели благодійний концерт до дня 
Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування.

У регіонах організовано відвідування вихов-
них колоній підлітками, які перебувають на облі-
ках в органах внутрішніх справ.

Зважаючи на викладене, у цьому році необ-
хідно й надалі спільними зусиллями проводити 
відповідну роботу з даною категорією дітей.

1–4/2012



МІЖНАРОДНА ПІДСУМКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ-ФОРУМ
«ТВОРИМО БЕЗПЕЧНУ ГРОМАДУ 
РАЗОМ»

Десять відсотків усіх злочинів ско-
юють діти. Цифра вражає і змушує 
шукати альтернативних шляхів вирі-
шення цієї проблеми. Так, Указом 
Президента України № 597/2011 від 
24 травня 2011 р. рекомендовано 
запровадження інноваційних, сфор-
мованих на основі відновного і про-
активного підходів методів та форм 
роботи з дітьми, схильними до право-
порушень, а одним із завдань розви-
тку кримінальної юстиції щодо непо-
внолітніх названо сприяння розвитку 
відновного правосуддя. 

Відновне правосуддя й медіація 
як альтернативні засоби запобігання 
дитячій злочинності засвідчили свою 
ефективність у країнах Європи та 
Америки вже давно, і протягом остан-
ніх 10 років активно впроваджуються в 
Україні силами громадських організа-
цій. Так, за словами Жана Зерматтена, 
Голови Комітету ООН із прав дити-
ни, перевага відновного правосуддя 

в роботі з дітьми в тому, що воно 
дозволяє зберегти соціальні зв’язки, 
не виключити неповнолітніх право-
порушників із суспільства, а дати їм 
можливість відновитися й бути його 
повноцінною ланкою. Ініціював 
і активно впроваджує ці підходи 
Український Центр Порозуміння 
(УЦП). На основі багаторічного досві-
ду застосування відновного правосуд-
дя, заснованого на некаральному під-
ході, УЦП створив комплексну модель 
запобігання дитячим правопорушен-
ням. Ця модель впроваджувалася 
завдяки проекту «Стратегії міліції 
щодо попередження правопорушень 
серед дітей та молоді», реалізовано-
му у співпраці з органами держав-
ної влади, місцевого самоврядуван-
ня, громадськими організаціями, та 
завдяки підтримці Швейцарської 
Конфедерації. 

У межах цього проекту 19–20 
березня 2012 р. у Києві проходила 
Міжнародна підсумкова конференція-
форум «ТВОРИМО  БЕЗПЕЧНУ 
ГРОМАДУ РАЗОМ», метою якої 
було згуртувати людей, зацікавлених 
в активному формуванні безпечного 
і здорового громадського простору, 
готових об’єднати для цього зусил-
ля. Експерти Українського Центру 
Порозуміння представили модель 
запобігання дитячим правопору-
шенням, котра переконливо засвід-
чила на практиці свою ефективність 
і була впроваджена в різних регіонах 
України (зокрема на сьогодні успіш-
но функціонує більше 100 Шкільних 
служб порозуміння в 10 областях 

Д і і і і

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Відновне правосуддя в Україні

19–20 березня 
2012 р., м. Київ
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країни). Учасники форуму представили успішний 
досвід запобігання підлітковій та молодіжній зло-
чинності, результати впровадження відновного 
правосуддя й альтернативних практик вирішення 
конфліктів і досягнення примирення (на основі 
медіації) у школах, місцевих громадах та в кри-
мінальних справах. 

Спеціально в межах форуму Україну вперше 
відвідав Голова Комітету ООН із прав дитини 
Жан Зерматтен. Він представив підхід ООН до 
попередження злочинності серед неповноліт-
ніх і приклади його застосування у Швейцарії 
та країнах Європейського Союзу. Пан Зерматтен 
особливо наголосив на важливості превентивних 
заходів і необхідності прийняття закону про меді-
ацію в Україні. Юрій Павленко, Уповноважений 
Президента з прав дитини, підкреслив, що базою 
для законотворчої діяльності в цьому напрямку 
є результати діяльності громадських організа-
цій — Українського Центру Порозуміння та парт-
нерів — у сфері створення системи профілактики 
злочинів, медіації й запровадження відновного 
правосуддя в Україні. Пан Павленко розповів 
про робочу групу, створену в січні цього року на 
виконання Концепції кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх, затвердженої Указом Президента 
№ 597/2011 від 24 травня 2011 р. Завдання, постав-
лене перед робочою групою, — сформувати пакет 
законодавчих змін із запровадження криміналь-
ної юстиції та відновного правосуддя комплек-
сно, у всіх сферах. 

Про результати впровадження відновних 
практик як інструменту зміцнення громад роз-
повідали представники організацій — партнерів 
Українського Центру Порозуміння з м. Пирятина 
(Полтавська обл.), смт Красногвардійського (АР 
Крим) та м. Дрогобича. Досвідом застосування 
медіації в кримінальних справах ділилися пред-
ставники організацій з м. Івано-Франківська та 
м. Біла Церква (Київська обл.), а учас-
ники з м. Жмеринки (Вінницька обл.) 
та м. Вінниці розповіли про відновні 
практики у школах. 

Свої пропозиції з подальшого роз-
витку напрямку регіональні громад-
ські організації представили під час 
Ярмарку проектів відновного право-
суддя, а окрему сесію форуму було при-
свячено обговоренню перспективних 
завдань розвитку відновного право-
суддя в громадах. Мер м. Пирятина 
Олексій Рябоконь наголосив на важли-
вості фінансової підтримки іноземними 
донорами програм упровадження від-
новних практик і роботи організацій, 

що забезпечить відсутність тиску, а отже, й біль-
шу ефективність таких програм. Роман Коваль, 
президент Українського Центру Порозуміння, 
говорив про важливість комплексної роботи та 
ініціативи на місцевому рівні: на сьогодні модель 
безпечної громади як інструмент профілактики 
правопорушень готова до впровадження в будь-
якій громаді, і Український Центр Порозуміння 
готовий надавати експертну підтримку в її реа-
лізації всім зацікавленим громадам.

У конференції-форумі також взяли участь 
Крістіан Шьоненберг — Надзвичайний та 
Повноважний Посол Швейцарії в Україні, 
Андрій Кавакін — Національний координа-
тор програм Швейцарської агенції з розвитку 
та співробітництва, Віктор Лобач — начальник 
управління Генеральної прокуратури України, 
Уляна Котлярова — начальник Управління про-
філактичної роботи серед дітей МВС України, 
Людмила Мороз — професор Національної 
академії внутрішніх справ, Юрій Микитин — 
заступник директора Юридичного інституту 
Прикарпатського університету ім. В. Стефаника 
(м. Івано-Франківськ) та інші. 

Більше про Трирівневу модель і досягнення 
проекту дивіться: 

на сайті «Співпраця міліції та громади заради  
безпеки» [http://bezpekagromad.org.ua/] 
у виданні «Безпечна громада. Як?» [ http://
bezpekagromad.org.ua/ua/top/resources/
issues/1542/] 
у Дорожній карті «Побудова безпечної гро- 
мади: попередження правопорушень серед 
дітей та молоді» [http://bezpekagromad.org.
ua/ua/top/resources/issues/1466/]
Видання також розміщені на DVD-диску, 

який додається до цього випуску Бюлетеня.



Учасники відкритої Міжнародної 
конференції-форуму «Творимо без-
печну громаду разом», що зібрала 
представників органів державної 
влади, правоохоронних органів, орга-
нів виконавчої влади, місцевого само-
врядування, органів освіти та науки, 
органів і служб у справах сім’ї, дітей 
та молоді, а також громадських і благо-
дійних організацій України, розглянув-
ши досвід впровадження Трирівневої 
моделі профілактики правопорушень 
серед дітей та молоді в громадах 
в Україні, познайомившись із резуль-
татами впровадження механізму вза-
ємодії Центрів відновних практик 
у громадах та органів правової системи 
України, а також із зарубіжним досві-
дом профілактичної роботи,

прийняли Резолюцію «Про 
подальші необхідні кроки по 
впровадженню Програм віднов-
ного правосуддя до системи кри-
мінальної юстиції України та 
посиленню ролі громад у профі-
лактиці правопорушень у дитячо-
му середовищі».

Учасники конференції,
спираючись на:
Резолюцію Економічної та соці- 
альної ради ООН 2000/14 від 
27 липня 2000 р. «Основні прин-
ципи застосування програм від-
новного правосуддя в криміналь-
них справах»;
Постанови Пленумів Верховного  
Суду України: «Про практику 
застосування судами України 
законодавства у справах про зло-
чини неповнолітніх» (від 16 квіт-
ня 2004 р. № 5), «Про практику 
застосування судами законодав-
ства, яким передбачені права 
потерпілих від злочинів» (від 
2 липня 2004 р. № 13), «Про прак-
тику розгляду судами справ про 

застосування примусових заходів 
виховного характеру» (№ 2 від 
15 травня 2006 р.);
беручи до уваги чинні міжнарод-

ні рекомендації щодо жертв злочи-
нів, зокрема Декларацію Організації 
Об’єднаних Націй «Основні прин-
ципи правосуддя для жертв злочи-
нів і зловживань владою», а також 
Рамкове рішення Ради Європейського 
Союзу «Про положення жертв у кри-
мінальному судочинстві» від 15 берез-
ня 2001 р.;

а також
Міжнародні зобов’язання України 

як члена Ради Європи; особливо ст. 13 
Європейської конвенції про здій-
снення прав дітей (8 вересня 1995 р.), 
положення Рекомендації № R(85) 11 
щодо статусу жертви в межах систе-
ми кримінального права, Рекомендації 
№ R (87) 18 щодо спрощення струк-
тури системи кримінальної юстиції, 
Рекомендації № R (87) 20 щодо реак-
ції громадськості на підліткову зло-
чинність, Рекомендації № R (87) 21 
щодо зменшення рівня віктимізації 
і надання допомоги постраждалим, 
Рекомендації № R (92) 16 щодо європей-
ських стандартів застосування громад-
ських санкцій та заходів, Рекомендації 
№ R (92) 17 щодо винесення вироків, 
Рекомендації № R (95) 12 щодо струк-
тури управління системою кримі-
нального правосуддя та, насамкінець, 
Рекомендації № R (99) 19 про посеред-
ництво (медіацію) у кримінальних 
справах, а також Рекомендацію 26 
Конференції Європейських міністрів 
юстиції в Гельсінкі (7–8 квітня 2005 р.) 
«Про соціальну місію системи кри-
мінального судочинства — відновне 
правосуддя»;

ознайомившись із позитивним 
досвідом застосування Трирівневої 
моделі профілактики правопорушень 

РЕЗОЛЮЦІЯ
ВІДКРИТОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ-ФОРУМУ 
«ТВОРИМО БЕЗПЕЧНУ ГРОМАДУ 
РАЗОМ»
м. Київ, 19–20 березня 2012 р.

Матеріали 
Міжнародної 
конференції 
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безпечну 
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разом»
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серед дітей та молоді у семи громадах України, 
а також із результатами часткового запроваджен-
ня елементів Моделі первинного та вторинного 
рівнів профілактики, зокрема Шкільних служб 
порозуміння;

керуючись:
Указом Президента України «Про Концепцію  
розвитку кримінальної юстиції щодо непо-
внолітніх в Україні» (№ 597/2011 від 24 травня 
2011 р.);
Розпорядженням Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження плану заходів щодо реалі-
зації Концепції розвитку кримінальної юсти-
ції щодо неповнолітніх в Україні» (№ 1039-р 
від 12 жовтня 2011 р.);
вітаючи:
проект Концепції створення ювенальної мілі- 
ції України Міністерства внутрішніх справ 
України;
проект закону України про медіацію; 
враховуючи обговорення на секційних 

засіданнях конференції можливості застосу-
вання Трирівневої моделі профілактики право-
порушень серед дітей та молоді як ефективно-
го підходу до ресоціалізації правопорушників, 
задоволення потреб потерпілих від злочинів, 
залучення громадськості до подолання проблем 
злочинності та профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх;

ВИРІШИЛИ:
Визнати позитивним досвід впровадження 1. 
в Україні Трирівневої моделі профілактики 
правопорушень серед дітей і молоді та спри-
яти його поширенню й розвитку.
Рекомендувати місцевим органам влади вивчи-2. 
ти, підтримати та всебічно сприяти ініціативі 
з упровадження Трирівневої моделі профілак-
тики правопорушень серед дітей та молоді 
шляхом створення місцевих програм профі-
лактики правопорушень у дитячому серед-
овищі, з урахуванням досвіду різних регіонів 
України, зокрема шляхом укладання суспіль-
ного договору з Центрами відновних практик 
у громаді.
Звернутися до 3. Кабінету Міністрів України 
з пропозицією доповнити План дій з реаліза-
ції Концепції розвитку кримінальної юстиції 
щодо неповнолітніх в Україні шляхом прий-
няття Національної програми з упровадження 
відновного правосуддя в Україні, яка перед-
бачала б заходи з навчання, інформування та 
фінансування відновних практик.
Звернутися до 4. Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України з пропозицією спів праці 
у поширенні досвіду шкільної медіації та ство-
рення Шкільних служб порозуміння. З метою 

підготовки медіаторів для роботи в соціальній 
сфері вивчити можливість включити спеціалі-
зацію «Медіація» до спеціальності «Соціальна 
робота». Надати рекомендації та пояснювальні 
записки для МОіНМС України з метою ліцензу-
вання курсу «Медіація та соціальна робота».
Підтримати ініціативу Міністерства вну-5. 
трішніх справ України: щодо реформування 
кримінальної міліції у справах дітей та засто-
сування принципів Трирівневої моделі профі-
лактики правопорушень серед дітей та молоді 
в Концепції створення ювенальної міліції. 
Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ 6. 
України врахувати позитивний досвід та роз-
глянути можливість впровадження в навчаль-
них закладах Міністерства внутрішніх справ 
пілотних курсів з профілактики правопору-
шень серед дітей та молоді та, ураховуючи 
високу оцінку якості розроблених навчаль-
них програм, актуальність теми на зростаю-
чу потребу в підготовці кадрів для профілак-
тичної роботи з дітьми та молоддю, увести до 
навчального плану підготовки працівників 
підрозділів міліції громадської безпеки: 
навчальну дисципліну за вибором ВНЗ  
«Профілактика правопорушень серед ді тей» 
загальним обсягом 18 год. (12 год. з викла-
дачем) для напрямів підготовки: 6.030401 
«Правознавство» та 6.030402 «Правоохоронна 
діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр; 8.030401 «Правознавство» 8.030402 
«Правоохоронна діяльність» освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр;
тематичний блок «Профілактика право- 
порушень серед дітей» загальним обся-
гом 18 год. (6 год. з викладачем), у межах 
навчальної дисципліни «Кримінологія» — 
для слухачів заочної форми навчання; 
та тренінг «Профілактика правопорушень  
серед дітей» обсягом 6 аудиторних год., — 
для системи спеціалізації та підвищення 
кваліфікації підрозділів міліції громадської 
безпеки та слідчих.

Запропонувати Верховній Раді України, 7. 
Адміністрації  Президента  України , 
Уповноваженому Президента України з прав 
дітей, Кабінету Міністрів України вирішити 
питання щодо законодавчого врегулювання 
впровадження програм відновного право-
суддя на всіх стадіях кримінального проце-
су, включно зі стадією виконання покарання. 
У зв’язку з цим учасники Конференції вва-
жають за доцільне доповнити Кримінально-
процесуальний кодекс необхідними поло-
женнями та рекомендувати Верховній Раді 
України прийняти закон про медіацію, який 
би враховував світові стандарти та кращий 
вітчизняний досвід упровадження медіації, 
набутий за останні майже 20 років.
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Юрій ПАВЛЕНКО,
Уповноважений 

Президента України 
з прав дитини

Шановні гості та учасники 
конференції!

Насамперед я хочу відзначити, що 
зауваження і рекомендації, які були 

надані Комітетом ООН в 
січні минулого року Україні, 
українському Уряду за підсум-
ками третьої і четвертої зве-
дених періодичних допові-
дей про реалізацію Україною 
положень Конвенції ООН 
про права дитини, є сьогод-
ні невід’ємною частиною 
роботи всіх без винятку орга-
нів державної влади. Указ 
Президента України «Про 
питання щодо реалізації прав 
дітей в Україні» від 16 грудня 
2011 р. №1163/2011 містить чіт-
кий розподіл повноважень: 
за кожним органом влади 
закріплено виконання пев-

них зауважень та рекомендацій, нада-
них Комітетом ООН в січні минулого 
року. Частину з них вже реалізовано. 

2012 рік для України є визначаль-
ним з точки зору формування і ство-
рення нової законодавчої і норматив-
ної бази та впровадження ювенальної 
юстиції. Ювенальна юстиція в Україні 
буде працювати в напрямку протидії 
дитячій злочинності, дасть ефективну 
відповідь на  зростання кількості зло-
чинів, вчинених дітьми, особливо вчи-
нених повторно. Я нагадаю, що 10% 
від загальної кількості злочинів в 
Україні — це злочини, скоєні дітьми. 
Під час робочих поїздок я сам мав мож-
ливість спілкуватися з дітьми в колоніях 
і в СІЗО, і скажу відверто: моє вражен-
ня, що 80% цих дітей могли би бути на 
свободі. Основна причина, через яку 
діти там перебувають, — це провина 
дорослих, а особливо, якщо ми говори-
мо про дітей кризових категорій — то й 
недоробок органів влади, відповідаль-
них за ту дитину. Цей рік і поставлені 
Президентом завдання, я переконаний, 
змінять ситуацію. 

За дорученням голови держави 
Уповноважений Президента України 
з прав дитини разом з підрозділа-
ми Радника Президента України — 
Керівника Головного управління з 
питань судоустрою Адміністрації 
Президента України Андрія Портнова 
та Державною пенітенціарною службою 
здійснюють аналіз кожної справи дити-
ни, яка сьогодні знаходиться в місцях 
позбавлення волі: чи в колонії, чи в СІЗО. 
Я думаю, що внаслідок цієї перевірки 
будуть ухвалені позитивні рішення на 
користь дітей. Окрім того, сьогодніш-
ні результати і рішення органів влади 
без сумніву були б неможливими, якби 
починаючи з 2003 року громадськими 
організаціями не реалізовувалися пілот-
ні проекти. Основна база, яка сьогодні 
береться до уваги для прийняття рішень 
органами влади, — з результатів роботи 
громадських організацій, спрямованої 
на створення і запровадження систе-
ми профілактики злочинів, медіації, 
відновного правосуддя в країні. Хочу 
подякувати організаторам цієї конфе-
ренції і усім, хто в цьому залі — ваш 
досвід надзвичайно цінний і він вже 
виходить зі стану пілотних проектів і 
стає реальною державною політикою. 

Президент України в травні 2011 
року відповідним Указом затвердив 
Концепцію кримінальної юстиції 
щодо неповнолітніх. У січні 2012 року 
він також створив робочу групу з реа-
лізації цієї Концепції, до якої входять 
представники органів виконавчої влади, 
правоохоронних органів, громадських 
організацій. Зараз завершується процес 
збору пропозицій від усіх учасників, і, 
думаю, найближчим часом відбудеть-
ся засідання робочої групи. Крім того, 
восени Кабінетом Міністрів затвердив 
конкретний план заходів щодо реалі-
зації зазначеної Концепції. Завдання, 
яке ставиться перед робочою групою 
— сформувати пакет законодавчих 
змін із запровадження ювенальної 
юстиції та відновного правосуддя 

«ДЕРЖАВА ЗАЦІКАВЛЕНА В ЗАКРІП-
ЛЕННІ ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ»
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щодо дітей. Тобто внести узгоджені зміни до усіх 
законів, які цього потребують: від Сімейного кодек-
су до Закону про судоустрій і КПК, який наразі ухва-
люється Верховною Радою. Між першим і другим 
читанням цього проекту Кодексу надійшла велика 
кількість поправок, але я сподіваюся, що ті з них, 
які були підготовленні в рамках нашої робочої 
групи і внесенні до проекту, будуть підтримані і 
вони якраз стосуються запровадження перших 
кроків відновного правосуддя. Зокрема, пропо-
нується запровадити спеціалізацію суддів і слідчих 
кримінального провадження щодо дітей, аналогіч-
ну спеціалізацію запровадити для прокурорів, які 
беруть участь у кримінальному провадженні, виклю-
чити можливість утримання неповнолітніх разом із 
дорослими під час попереднього ув’язнення. І хоча 
сьогодні в жодному СІЗО такого немає, що я осо-
бисто перевірив, але ж ще півроку тому, коли не було 
уваги до цього питання, подібні випадки трапляли-
ся: у межах перевірки прокуратури в понад 15 СІЗО 
були виявлені факти утримання дорослих і дітей 
разом у камерах. Ми вирішили цю норму взагалі 
прибрати, бо була певна законодавча можливість 
вчиняти такі дії.  Крім того, в проекті Кодексу про-
понується посилення захисту дітей-свідків, і дітей, 
що постраждали від злочинів внаслідок насиль-
ства, заборона проводити очні ставки з їх участю та 
надання можливості проведення їхніх допитів поза 
залою судового засідання, а також низка інших змін. 
Це перші зміни, які ми вважали за необхідне додати, 
використавши момент ухвалення нового КПК для 
того, щоб вже сьогодні вони стали частиною націо-
нального законодавства. Ключове завдання робочої 
групи — розробити серйозний законопроект, який 
дасть змогу внести зміни до всього законодавства, з 
тим, щоб воно узгоджувалося і було єдиним. 

Також переконаний, що нам вдасться спільно 
з Міністерством юстиції завершити роботу над 
Законом про медіацію. Є кілька різних варіантів про-
ектів цього закону, але він має бути єдиним, і в межах 
робочої групи ми будемо його погоджувати. 

Додатково я хотів би відзначити, що на вико-
нання Указів Президента — як Указу про Концепцію 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, так і 
Указу про забезпечення прав дітей — почалися 
перші кроки трансформації відповідних дер-
жавних органів. Так, 16 лютого 2012 р. наказом 
Генерального прокурора України прийнято рішення 
і створена робоча група, завдання якої підготува-
ти відповідні пропозиції щодо захисту прав дити-
ни. Окремо хочу відзначити роботу і уже перші 
результати Міністерства внутрішніх справ України. 
Починаючи з грудня 2011 року значна увага при-
ділена реформі кримінальної міліції у справах 
дітей. 17 лютого 2012 року наказом Міністра вну-
трішніх справ фактично було відновлено роботу 
кримінальної міліції у справах дітей. І протягом 

грудня 2011 — січня 2012 р., в рамках роботи робочої 
групи, створеної Міністром внутрішніх справ спільно 
з офісом Уповноваженого Президента України з прав 
дитини, напрацьовано проект Концепції створен-
ня ювенальної міліції як нового спеціалізованого 
підрозділу Міністерства внутрішніх справ, основне 
завдання якого полягає, власне, у профілактиці 
дитячих правопорушень, впровадженні віднов-
ного правосуддя, а також низці інших завдань, які 
визначені Президентом і заключними зауваженнями 
Комітету ООН з прав дитини. Днями в рамках робо-
чої групи, яку провів заступник Міністра внутрішніх 
справ, затверджений проект закону щодо змін низки 
законів, якими регулюються робота кримінальної 
міліції у справах дітей. Я не виключаю, що найближ-
чий місяць — півтора цей закон, який визначатиме 
законодавчі підстави для створення нового ефектив-
ного підрозділу ювенальної міліції в структурі МВС, 
може бути ухвалений. Я, безсумнівно розумію, що 
все це перші кроки, і дуже важко дільничного чи 
рядового міліціонера на рівні району перевчити 
з карального на відновний підхід, але найголо-
вніше, що сьогодні з найвищого рівня йде правиль-
ний сигнал: як міліціонер повинен ставитися до 
дитини. Суддя, міліціонер, прокурор, повинні 
бути захисниками і помічниками дитини, а не 
каральним інструментом щодо неї. 

Уже можна починати потихеньку вірити, що це 
буде реальністю в Україні, але ще раз наголошу, що 
поточний рік є надзвичайно важливим, тому що є всі 
можливості в частині формування і затвердження 
нової законодавчої бази. Тому я ще раз закликаю 
громадські, міжнародні та донорські організації 
бути максимально активними в частині надання 
пропозицій, а також аналізу тих пропозицій і тих 
законопроектів, які будуть запропоновані в рам-
ках Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента, 
щоб вони вийшли на етап затвердження і схвалення 
Верховною Радою майже ідеальними. Я ще раз хочу 
подякувати Комітету ООН з прав дитини за увагу і 
підтримку у сфері захисту прав дитини і хочу засвід-
чити, що сьогодні для України питання захисту прав 
дитини у всіх сферах: і ювенальної юстиції, і захис-
ту найбільш уразливих категорій дітей, позбавле-
них батьківського піклування, дітей з особливими 
потребами, питання реформи медичної сфери, фор-
мування дружнього до дитини оточення, питання 
досягнення якості та безпечності усієї продукції для 
дітей — і промислових товарів, і ліків, і продуктів 
харчування — є ключовими і позачерговими. 

І також висловлюю подяку громадським орга-
нізаціям, які є активними учасниками Громадсько-
консультативної ради, яка на правах робочої групи 
працює в структурі Адміністрації Президента 
України. 

Бажаю Вам успіху у вашій важливій справі і 
запрошую до співпраці!



Олексій 
ЛАЗАРЕНКО,

головний спеціаліст 
відділу моніторингу 
дотримання прав 

людини в діяльності 
ОВС МВС України

Актуальною проблемою 
в діяльності органів вну-
трішніх справ упродовж 
останніх десяти років 
залишається налагоджен-
ня ефективної профі-
лактики правопорушень 
серед дітей та молоді. 
Зрозумілим є й той факт, 
що форми і методи про-
філактики, що існували 
наприкінці минулого сто-
ліття, використовувати 

недоцільно. Необхідно змінювати 
підходи, удосконалювати зміст про-
філактики, її форми та методи з ураху-
ванням позитивного світового досвіду, 
міжнародних правових норм, вимог, 
які ставить перед органами внутріш-
ніх справ громадянське суспільство.

Система профілактичних заходів, 
що залишилася у спадок від радян-
ської міліції і була побудована на 
суспільно-політичній «платформі» 
разом із такими важелями, як вплив 
суспільно-політичних організацій 
(піонерська, комсомольська, КПРС) 
та ідеології на кшталт «радянська 
людина, як людина високої моралі 

й будівник комунізму, не може вчи-
няти правопорушень», ущент зруй-
нована. Дав тріщину й сам напрям 
діяльності міліції — профілактика — 
як неактуальний. Перша половина 
1990-х рр. відзначилася боротьбою 
з організованими злочинними угру-
пованнями, рекетом, а відповідно — 
і створенням у системі МВС підроз-
ділів УБОЗУ1, Кримінальної міліції 
у справах неповнолітніх, підрозділів 
по боротьбі з незаконним обігом нар-
котиків тощо. Вся діяльність органів 
внутрішніх справ була в першу чергу 
спрямована на боротьбу зі злочинами. 
Одночасно цей період характеризу-
ється ліквідацією різного роду комісій 
при виконкомах рад, які мали здій-
снювати попереджувальну, профілак-
тичну функцію, та відміною великої 
кількості статей в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення.

Особливо небезпечним був вплив 
на молодь. Відсутність будь-якої сис-
теми запобігання правопорушенням 
(крім суто каральної) спровокувала 
спалах дитячої злочинності. Тому 

1  Управління по боротьбі з організованою зло-
чинністю.
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НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОАКТИВНИХ МЕТОДІВ 
ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
СЕРЕД ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: 
ПІДСУМКИ ПРОЕКТУ «СТРАТЕГІЇ 
МІЛІЦІЇ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА 
МОЛОДІ»

«Ми не повинні дати дитині відчути себе приниженою 
й думати про себе погано. Після того як вона переймається 
таким уявленням щодо своєї неповноцінності… відкидається 
чесним і порядним суспільством «хороших» дітей, вона звільня-
ється від моральних обмежень, заборон і обов’язку бути чесною 
людиною».

Мартін Райт [1, 50].

Матеріали 
Міжнародної 
конференції 

«Творимо 
безпечну 

громаду разом»
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постала нагальна потреба у створенні системи 
заходів, здатних запобігти негативним явищам 
у дитячому середовищі, особливо вчиненню 
дітьми злочинів та правопорушень. Але, на жаль, 
замінити неефективний каральний підхід, що 
лишився Україні у спадок від радянських часів, 
довго не вдавалося. Нове розуміння принци-
пів профілактики підліткової злочинності, що 
має ґрунтуватися на рекомендаціях Організації 
Об’єднаних Націй, Європейського Союзу та 
Ради Європи, прийшло у зв’язку з ратифікаці-
єю Україною низки міжнародних документів, 
зокрема Конвенції ООН про права дитини, 
Європейських конвенцій та Факультативних про-
токолів Ради Європи. Вивчення досвіду функці-
онування ювенальної юстиції й започаткування 
в Україні відновних підходів до здійснення право-
суддя щодо дітей надало можливість розробити 
нові моделі профілактики дитячої та підліткової 
злочинності.

До початку реалізації проекту «Стратегії 
міліції щодо попередження правопорушень 
серед дітей та молоді» у 2005 р., профілактика 
правопорушень серед дітей здійснювалася під-
розділами Кримінальної міліції у справах дітей 
(КМСД) як загальна профілактика (проведення 
спеціальних оперативно-профілактичних захо-
дів) та індивідуально-профілактична робота 
з особами, які перебували на обліках в органах 
внутрішніх справ.

Під час здійснення цільових рейдів та від-
працювань «Діти вулиці», «Ялинка», «Побут», 
«Розшук», «Вокзал» працівники КМСД обстежу-
вали населені пункти, вокзали, дискотеки, кафе, 
комп’ютерні клуби, ринки, місця масового відпо-
чинку людей; відвідували неблагополучні сім’ї, де 
проживали діти; розшукували підлітків, зниклих 
безвісти. Ці заходи було вжито з метою запобі-
гання бездоглядності та безпритульності дітей, 
виявлення правопорушень як серед дітей, так 
і щодо них, пошуку дітей, які ніде не навчаються, 
бродяжать та жебракують. Крім того, працівни-
ки КМСД відвідували загальноосвітні навчальні 
заклади, у тому числі школи-інтернати та школи 
соціальної реабілітації.

Підлітків, що перебували на обліках в органах 
внутрішніх справ, відвідували за місцем їхнього 
проживання, навчання, роботи. Також праців-
ники КМСД надсилали листи до служб у спра-
вах дітей і Центрів соціальних служб для сім’ї 
й молоді щодо необхідності здійснення соціаль-
ного супроводу підлітка та його сім’ї, проводили 
робочі зустрічі з представниками, брали участь 
у засіданнях комісій із захисту прав дітей місце-
вих органів влади.

Всі ці заходи можна вважати реактивними, 
адже вони були спрямовані на виявлення, при-
пинення правопорушень і представляли собою 
реакцію правоохоронних органів на девіантну 
поведінку підлітків. Дуже часто за показниками 
профілактичної діяльності втрачалася можли-
вість допомоги дитині, яка з тих чи інших причин 
опинилася в конфлікті з законом.

Запропонована в проекті проактивна 
Трирівнева модель профілактики правопору-
шень серед дітей та молоді надала можливість 
побудувати «ідеальну» систему роботи спеціаль-
но уповноваженого підрозділу з профілактики 
правопорушень серед дітей. Вона заснована на 
іншій філософії, цінностях, принципах, науковій 
методології, які до цього не враховувалися мілі-
ціонерами у повсякденній діяльності. 

Принцип проактивності, перший принцип 
побудови моделі профілактики — це принцип 
запобігання, який є протилежністю принци-
пу реагування [2, 23]. Замість того щоб чекати, 
коли щось зламається, краще докласти зусиль, 
щоб заздалегідь передбачити таку можливість та 
вжити запобіжних заходів. Необхідно намагатися 
передбачувати ймовірний розвиток подій і пла-
нувати запобіжні дії.

Важливо вчасно, ще до настання наслідків, 
реагувати на зміни в житті дитини. Але реагуван-
ня має не залякувати дитину, а, навпаки, давати 
змогу розібратися, чого не варто робити, аби 
уникнути небажаних наслідків. 

Створення умов для того, щоб дитина, яка 
вчинила правопорушення, узяла відповідальність 
на себе й усвідомила наслідки скоєного, спря-
мувала свої зусилля на відшкодування шкоди та 
відновлення стосунків [2, 133]. Відновний під-
хід є наступним, другим принципом, на якому 
базується Трирівнева модель профілактики. 

Третім принципом моделі став принцип 
активної участі громади в процесі профілак-
тики. До цього процесу залучаються всі органи 
і служби, які працюють у сфері захисту прав дітей 
та сім’ї, інститути громадянського суспільства. 
Створення міждисциплінарної команди дозво-
ляє врахувати специфіку конкретного регіону. 
Таку форму спільної діяльності можна вважати 
своєрідним партнерством органів внутрішніх 
справ із соціальними інститутами суспільства; 
розглядати як налагодження координованої та 
систематичної діяльності відповідних державних 
органів, роботи урядових і неурядових органі-
зацій, тобто як об’єднання зусиль усіх інститу-
тів влади і громадськості з метою ефективного 
попередження вчинення дітьми правопорушень, 
інших антисуспільних вчинків та збереження 
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ресурсів суспільства через уникнення дублю-
вання функцій. До соціальних інститутів також 
належать сім’ї, з якими слід проводити профі-
лактичну роботу (сім’ї, де проживають підлітки, 
у тому числі прийомні), інституційні заклади 
(дитячі будинки, школи-інтернати) та загально-
освітні школи. Методики застосування програм 
відновного правосуддя передбачають проведен-
ня сімейних нарад, конференцій із залученням 
членів сім’ї та близьких родичів. Адже не менш 
важливою умовою попередження повторних 
правопорушень з боку дитини є створення від-
повідного безпечного середовища, в якому ризик 
виникнення такої проблеми буде зведений до 
мінімуму. 

На стадії впровадження моделі були апробо-
вані методики застосування програм відновного 
правосуддя в загальноосвітніх школах і створені 
Шкільні служби порозуміння, які за допомо-
гою відновних практик вирішували конфлікти 
між підлітками безпосередньо в школі, у колекти-
ві, де навчаються діти. Найбільша перевага цього 
способу реагування полягає в тому, що завдяки 
участі в процедурах розв’язання конфліктів учні 
приймають для себе інший спосіб побудови сто-
сунків з однолітками.

Схема утворення партнерства органів вну-
трішніх справ виглядає таким чином (рис. 1).

Наслідки реалізації проекту засвідчили необ-
хідність утворення такого партнерства органів 
внутрішніх справ із соціальними інститутами сус-
пільства. Це обумовлено тим, що профілактика 

правопорушень серед дітей повинна відігравати 
певну соціальну роль. Адже саме громада най-
більше зацікавлена у недопущенні порушення 
встановлених норм і правил, бо правова основа 
профілактики правопорушень серед неповно-
літніх виконує свою соціальну роль за умови, 
що норми, які її складають, не просто існують 
(прийняті, опубліковані тощо), а й діють, утілю-
ються в життя, тобто фактично упорядковують, 
регламентують, охороняють суспільні відноси-
ни в цій сфері [3, 214]. Водночас громада також 
зацікавлена не лише в недопущенні криміналіза-
ції дитини, а й у її виправленні, бо врешті-решт 
безпека громади залежить від поведінки й рівня 
соціальної відповідальності її членів. 

Саме тому в разі порушення встановлених 
нею норм громада повинна реагувати на прояви 
девіантної поведінки дитини, зміну її соціально-
го середовища та оточення. На жаль, іноді такі 
діти можуть опинитися в ізоляції, сам на сам зі 
своїми проблемами: насильство в сім’ї, відсут-
ність комунікації з однолітками, алкогольна чи 
наркотична залежність тощо. А необхідно, щоб, 
навпаки, громада відреагувала активними діями 
з метою недопущення подальшого розвитку деві-
ацій у поведінці дитини та запобігання вчиненню 
дитиною правопорушень.

Заслугою проекту є те, що під час розробки 
Трирівневої моделі профілактики були враховані 
всі функції органів внутрішніх справ із профі-
лактики правопорушень серед підлітків:

Рис. 1. Утворення парт-
нерства органів внутрішніх 
справ із соціальними інсти-
тутами суспільства для здій-
снення профілактики пра-
вопорушень серед дітей 
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захисна — забезпечує дотримання та захист  
прав дитини;
превентивна — переконує в доцільності  
дотримання певних норм та правил поведін-
ки стосовно способу життя, попереджує нега-
тивні прояви в підлітковому середовищі;
корекційна — забезпечує підвищення ролі  
самооцінки в регуляції поведінки;
виховна — сприяє формуванню (віднов- 
ленню) почуття відповідальності за власні 
вчинки;
комунікативна — забезпечує можливості для  
спілкування, обміну досвідом з іншими людь-
ми, однолітками.
У Трирівневій моделі профілактики право-

порушень серед дітей зроблена спроба поєднати 
застережні, охоронні заходи, спрямовані на попе-
редження вчинення правопорушень, з аспектами 
соціальної та педагогічної профілактики, які роз-
різняють за цілями, засобами й ефектом впли-
ву. Моральне формування молодої особистості 
нерозривно пов’язане із включенням її до нор-
мативної системи цінностей, що охороняються 
правом; оволодінням нею правомірними фор-
мами поведінки, а також формуванням почуття 
соціальної відповідальності й солідарності з пра-
вом [4, 46].

Водночас, у разі вчинення підлітком проти-
правних дій (відповідальність за які передбачена 
Кримінальним кодексом України або Кодексом 
України про адміністративні правопорушення) 
важливим елементом є реагування правоохорон-
ного органу, тобто відповідне покарання. Разом 
із тим, покарання має бути адекватним правопо-
рушенню. Це означає, що коли підліток вчинив 
«статусне правопорушення», пов’язане з його 
бажанням довести оточуючим свою дорослість 
або самоутвердитися серед однолітків (дрібне 
хуліганство, уживання спиртних напоїв у гро-
мадському місці), не варто звинувачувати його 
в навмисності.

Застосування до підлітка-правопорушника 
законодавства лише у вигляді притягнення до від-
повідальності недостатньо, щоб той усвідомив 
протиправність своєї поведінки. Треба поясни-
ти наслідки такої поведінки для нього особисто, 
батьків, оточуючих, суспільства в цілому, надати 
можливість виправити ситуацію, змінивши свою 
поведінку й відношення до проблеми, що була 
причиною скоєння правопорушення. Маючи на 
меті формування у підлітка соціально прийнят-
ної, законослухняної поведінки, працівники 
міліції повинні дати дитині зрозуміти, що спри-
чинені правопорушенням наслідки необхідно 
виправити. 

Не менш важливою складовою профілакти-
ки є корекція поведінки, яка, у свою чергу, буде 
базуватися на зміні ставлення та ціннісних орієн-
тирів підлітка. Адже соціальна реабілітація деві-
антних підлітків неможлива без корекції їхньої 
поведінки.

Досвід проекту довів необхідність застосу-
вання програм відновного правосуддя у поєд-
нанні з корекційними програмами та програ-
мами розвитку життєвих навичок підлітка на 
всіх рівнях профілактики. Водночас доведена 
необхідність контролювання ситуації в родині 
підлітка й проведення відновних програм для 
членів родини (сімейні групові наради, родин-
не консультування). Такі заходи є ефективними 
у разі поєднання їх із наданням родині підлітка, 
що перебуває в конфлікті з законом, соціальної 
допомоги, розв’язанням певних матеріальних 
і психологічних проблем, пов’язаних із ситуаці-
єю навколо дитини.

Розроблені під час реалізації проекту стра-
тегії та завдання підрозділам міліції щодо про-
філактики правопорушень серед дітей та молоді 
були покладені в основу Концепції реформу-
вання кримінальної міліції у справах дітей, 
схваленої Міністром внутрішніх справ України, 
Уповноваженим Президента України з прав дити-
ни, громадськими організаціями, які здійснюють 
діяльність у сфері захисту прав дітей.
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Співпраця Центрів відновних практик 
у громаді з правовою системою як, 
у принципі, і впровадження Моделі 
загалом, були б неможливими без 
навчання представників правоохо-
ронних органів. З метою вирішення 

цього завдання протягом 
2005–2006 рр. був роз-
роблений 36-годинний 
навчальний курс «Сучасні 
стратегії запобігання 
злочинності неповноліт-
ніх». Очікуваний резуль-
тат навчання полягав 
у формуванні знань та 
умінь, необхідних для 
аналізу ситуації щодо зло-
чинності неповнолітніх 
у певному регіоні й від-
працюванні плану дій, 
скерованих на усунення 
причин та умов найбільш 
поширених видів зло-
чинів. Навчання завер-
шувалося проведенням 

організаційно-діяльнісної ділової гри, 
спрямованої на розробку плану дій 
громади на певній адміністративній 
території. Цільовою аудиторією спец-
курсу в межах проекту були праців-
ники підрозділів кримінальної міліції 
у справах неповнолітніх, підрозділів 
боротьби з незаконним обігом нар-
котиків та викладачі вищих навчаль-
них закладів Міністерства внутрішніх 
справ України, які пройшли відповід-
не навчання на базі кафедри практич-
ної психології Науково-навчального 
інституту підготовки кадрів громад-
ської безпеки та психологічної служби 
Київського національного університе-
ту внутрішніх справ. Однойменний 
курс упроваджений факультативно 
в  Національній академії внутрішніх 
справ (раніше — КНУВС).

Методологія проведення відпо-
відного тренінгу була передана для 
впровадження та подальшої реалі-
зації в обласних і районних центрах 
у межах занять зі службової підго-
товки. Це допомогло закласти хоро-
ше підґрунтя для подальшого розви-
тку курсу й поглиблення його змісту 
в наступних фазах проекту, що був 
підтриманий Швейцарською аген-
цією з розвитку та співробітництва. 
Опис Трирівневої моделі профілак-
тики правопорушень серед дітей та 
молоді допоміг розширити зміст курсу 
в напряму діяльності правоохоронних 
органів на первинному та вторинному 
рівнях і включити вправи на розумін-
ня відновного підходу та його практик 
профілактики.

Також у 2006 р. був виданий 
навчальний посібник «Злочинність 
неповнолітніх: причини, наслідки 
та шляхи запобігання» (рекомендо-
ваний Міністерством освіти і науки 
України). До його написання були 
залучені  провідні фахівці в галузі 
проактивного підходу до проблем 
девіантної поведінки неповноліт-
ніх (проф. Н. Ю. Максимова, проф. 
С. І. Яковенко, проф. Л. І. Мороз). 
Посібник  надає необхідну інформа-
цію про форми та методи підготовки 
курсантів до ефективного здійснення 
профілактики злочинності неповно-
літніх шляхом застосування мето-
дів мікрокримінологічного аналізу 
й проактивних методів управління 
ситуацією, характеризує соціально-
психологічні механізми виникнення 
девіантної, делінквентної та адиктив-
ної поведінки. 

Результатом роботи експертів 
на новому етапі розуміння підхо-
дів до профілактики стало видан-
ня навчального посібника «Сучасні 
стратегії міліції щодо профілактики 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТРИРІВНЕВОЇ МОДЕЛІ 
ПРОФІЛАКТИКИ: 
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
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Міжнародної 
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правопорушень серед дітей» за науковою редак-
цією автора статті, який був рекомендова-
ний Міністерством освіти і науки України як 
навчально-методичний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. Методичний посіб-
ник для викладачів з описом методики викла-
дання курсу допоміг досягти ще одного рівня 
впровадження — підготовки навчальних програм 
для різних суб’єктів та освітньо-кваліфікаційних 
рівнів навчання, а саме: для начальників міліції, 
для працівників кримінальної міліції у справах 
дітей, дільничних інспекторів міліції, слідчих, 
працівників відділень боротьби з незаконним 
обігом наркотиків у межах підвищення кваліфі-
кації; для магістрів правоохоронної діяльності; 
для слухачів заочної форми навчання та курсан-
тів за напрямом «Правоохоронна діяльність». Під 
час розробки курсу нам допомагали експерти зі 
Швейцарії, які поділилися власними здобутка-
ми в методології та методиці інтерактивного 
навчання. 

З метою підготовки до впровадження зазна-
ченої дисципліни в навчальний процес для низки 
викладачів із ВНЗ МВС України  були проведені 
методологічні та методичні семінари, зокрема: 

методологічний семінар «Методологія засто- 
сування відновного та проактивного підходів 
у профілактиці правопорушень серед дітей та 
молоді» (м. Київ, 2–4 грудня 2010 р.); 
тренінг «Модель залученого навчання  
дорослих: методи підвищення ефективності 
навчального процесу», в якому взяв участь 

начальник Центру навчання поліції канто-
ну Женеви пан Франсуа Варідель (м. Київ, 
22–24 лютого 2011 р.); 
семінар «Оцінка впровадження спецкурсу  
з питань профілактики правопорушень для 
слухачів та курсантів ВНЗ МВС України» 
(Обухівський район, смт Козин, 23–24 груд-
ня 2011 р.).
На сьогодні в кожному вищому навчально-

му закладі МВС України викладається спецкурс 
«Профілактика правопорушень серед дітей та 
молоді», або його модулі, під час якого курсанти 
знайомляться з Моделлю та сучасними підхода-
ми до профілактики правопорушень. 

Варто додати, що з 2008 р. курс із віднов-
ного правосуддя також став частиною навчаль-
ної програми Національної академії прокура-
тури України. Теоретичний матеріал до курсу 
був викладений у навчальному посібнику 
В. Землянської «Відновне правосуддя в криміналь-
ному процесі України», розрахованому на студен-
тів вищих юридичних навчальних закладів, аспі-
рантів, викладачів. Також існує спеціалізована 
версія посібника для слухачів Інституту підви-
щення кваліфікації Національної академії про-
куратури України за авторством В. Землянської, 
Л. Ільковець, В. Сегедіна «Впровадження від-
новного правосуддя у кримінальне судочинство 
України»1.
1  http://rj.org.ua/uk/node/184.
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Представники прокуратури не один 
рік беруть участь у вирішенні питання 
про впровадження відновного право-
суддя як засобу профілактики злочин-
ності, особливо серед неповнолітніх. 

І  це  невипадково, 
оскільки за чинним зако-
нодавством працівники 
прокуратури беруть участь 
не тільки в кримінальному 
процесі на всіх його стаді-
ях — від виявлення злочи-
нів до реалізації покарань. 

Якщо йдеться про про-
філактику злочинності 
серед неповнолітніх, то 
для прокуратури важливи-
ми є й процеси позакримі-
нальні: девіантна поведінка 
дітей, тобто докримінальна 
профілактика, і соціальні 
умови їхнього подальшого 

життя після суду, тобто профілактика 
посткримінальна.

Зрозуміло, що саме через ці чин-
ники запровадження Трирівневої 
моделі профілактики злочинності 
серед дітей і молоді становить для 
нас серйозний інтерес.

Працівники Генеральної проку-
ратури України брали активну участь 
у розробці Міністерством юстиції 
України низки нормативних докумен-
тів з питань відновного правосуддя 
спільно з іншими державними відом-
ствами й громадськими організація-
ми, у тому числі Українським Центром 
Порозуміння. Ці питання були пред-
метом і міжнародної конференції, 
проведеної на базі Національної ака-
демії прокуратури.

Нещодавно до Міністерства юсти-
ції України нами подані пропозиції 
про вдосконалення кримінального 
законодавства щодо неповнолітніх 
саме в аспекті відновних процедур.

Зрозуміло, що нас цікавив досвід 
інших країн, зокрема, корисні знання 

ми отримали у Швейцарії, і вони були 
реалізовані в проектах нормативних 
документів.

Привернув увагу досвід коор-
динації з питань злочинності непо-
внолітніх у Королівстві Нідерландів, 
де ювенальний прокурор — це пра-
цівник прокуратури, який може 
самостійно приймати процесуальні 
рішення щодо неповнолітнього. Він 
має робоче місце в спеціальному регі-
ональному центрі з питань правопо-
рушень неповнолітніх, де спілкується 
з представниками інших державних 
служб і громадських організацій, які 
теж мають відношення до визначення 
проблем неповнолітніх і шляхів їхньо-
го вирішення впродовж усього прова-
дження щодо правопорушення. 

Таку тісну в буквальному значен-
ні взаємодію різних органів і органі-
зацій варто широко впроваджувати 
і в Україні за умови наявності кадро-
вих і фінансових можливостей.

Поки тривають законотворчі 
процеси з цих питань, Генеральна 
прокуратура України певною мірою 
стимулювала поширення принципів 
відновного правосуддя в діяльності 
прокурорів. 

У 2008 р. Генеральний прокурор 
України надіслав лист прокурорам на 
місцях, запропонувавши орієнтувати-
ся на взаємодію з громадськими орга-
нізаціями, що реалізують примирні 
процедури. Також підкреслювалася 
значущість цих процедур для про-
філактики злочинності неповноліт-
ніх. Тобто йшлося про інформування 
прокурорами сторін у кримінальних 
справах про наявність таких органі-
зацій, можливість застосування та 
наслідки цих процедур, надання 
необхідної інформації медіаторам, 
потім урахування досягнутих угод 
про примирення — як підстави для 
звернення до суду з поданням про 
звільнення правопорушників від 
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кримінальної відповідальності в передбачених 
законом випадках, або для пропозиції суду вра-
хувати цю обставину при призначенні покарання 
в інших випадках.

З метою поширення цих рекомендацій і знань 
про відновне правосуддя Генеральна прокурату-
ра України регулярно розсилає прокурорам на 
місця Бюлетень відновного правосуддя, необхід-
ні примірники якого надає Український Центр 
Порозуміння.

Не беруся оцінити практичні результати на 
даний час, бо це все-таки потребує окремого 
вивчення; в усякому разі, раніше було відзна-
чено позитивні зрушення. Деякі прокурори вже 
пишалися своєю співпрацею з цих питань і навіть 
виступали в засобах масової інформації, як, 
наприклад, попередній прокурор Пирятинського 
району Полтавської області.

Є підстави сподіватися, що нинішній проку-
рор цього району гідно продовжить естафету спів-
робітництва з такими достойними представника-
ми місцевого самоврядування і громадськості.

Важливим чинником у цій діяльності про-
курорів ми вважаємо і кадрове питання. Тому 
для студентів Національної академії прокура-
тури і прокурорських працівників, які підви-
щують у ній свою кваліфікацію, за сприяння 
Українського Центру Порозуміння запровадже-
но спеціальне навчання, а зараз нарешті поста-
ло питання конкретних організаційних заходів 
структурного характеру.

Наявна на сьогодні в Україні практика розпо-
ділу обов’язків у прокуратурах районного рівня за 
відсутності прямих вказівок Генеральної проку-
ратури України нерідко передбачає покладання 
на одного й того ж працівника обов’язків як із 
нагляду за додержанням законів про соціальні 
права і свободи дітей некримінального характе-
ру, так і з підтримки державного обвинувачен-
ня в судах у кримінальних справах про злочини 
неповнолітніх. 

Ця практика сприймалася Генеральною про-
куратурою України позитивно як така, що ґрун-
тується на підборі для цієї роботи працівників 
з відповідними якостями, потрібними для розу-
міння психології й потреб неповнолітніх з метою 
кращого захисту їхніх прав та інтересів.

У цьому році, виходячи з Концепції розви-
тку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, 
у Генеральній прокуратурі України робочою 
групою підготовлено проект Концепції рефор-
мування структури органів прокуратури для сис-
темного вирішення організації роботи з непо-
внолітніми правопорушниками, яка на даний час 
опрацьовується.

З урахуванням положення прийнятого в пер-
шому читанні проекту Кримінального проце-
суального кодексу України про закріплення за 
одним прокурором одночасно функції нагляду 
за додержанням законів органами досудового 
слідства і функції підтримки державного обви-
нувачення в кримінальній справі, пропонується 
доручати здійснення обох цих функцій у справах 
про злочини неповнолітніх ювенальним проку-
рорам, тобто спеціально визначеним працівни-
кам місцевої прокуратури.

Є підстави вважати, що такі пропозиції будуть 
підтримані Генеральним прокурором України 
з подальшим прийняттям відповідних рішень. 
Зрозуміло, що конкретний зміст таких рішень 
має залежати від норм нового Кримінального 
процесуального кодексу України — після його 
прийняття в остаточній редакції.

Важко сказати, наскільки зміниться зміст 
Кримінального процесуального кодексу в оста-
точній редакції, а на сьогодні в його проек-
ті є положення, які певною мірою стосуються 
вирішення питань відновного правосуддя, у тому 
числі щодо неповнолітніх, а також повноважень 
органів прокуратури в цьому контексті.

До таких положень можна віднести норми про 
звільнення особи від кримінальної відповідаль-
ності на підставах, передбачених у Кримінальному 
кодексі України, тобто і за примиренням сторін 
(ст. 46), а в інших випадках — врахування угоди 
про примирення при призначенні покарання. 
При цьому є відмінності від нинішнього зако-
нодавства і попередніх законопроектів з питань 
відновного правосуддя.

Зокрема, за наявності підстав для звільнення 
особи від кримінальної відповідальності тільки 
прокурор (вже не слідчий), здійснюючи нагляд 
за додержанням законів при проведенні досудо-
вого розслідування, уповноважений звертатися 
до суду з клопотанням про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності.

А саме, установивши на стадії досудового роз-
слідування підстави для звільнення від кримі-
нальної відповідальності та отримавши згоду під-
озрюваного на таке звільнення, прокурор складає 
клопотання про звільнення від кримінальної 
відповідальності та без проведення в повному 
обсязі досудового розслідування надсилає його 
до суду.

Перед направленням клопотання до суду 
прокурор зобов’язаний ознайомити з ним потер-
пілого та з’ясувати його думку щодо можливос-
ті звільнення підозрюваного від кримінальної 
відповідальності.
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Розгляд клопотання прокурора здійсню-
ється в присутності сторін кримінального 
провадження.

Після цього суд своєю ухвалою закриває кри-
мінальне провадження та звільняє підозрювано-
го, обвинуваченого від кримінальної відповідаль-
ності в разі встановлення належних підстав. 

Характерно, що в проекті Кодексу положен-
ня про укладення угоди про примирення та її 
наслідки стосується лише справ, у  яких відсутні 
підстави для звільнення від кримінальної відпо-
відальності, тобто йдеться про врахування угоди 
при призначенні покарання. 

При цьому допускається посередництво 
особи, яку оберуть сторони (крім прокурора, 
судді та деяких інших осіб — на відміну від 
Швейцарії), отже можна говорити про легаліза-
цію участі медіатора. 

Така угода про примирення між потерпілим 
та підозрюваним, обвинуваченим може бути 
укладена в провадженні щодо кримінальних про-
ступків, злочинів невеликої й середньої тяжкості 
та в кримінальному провадженні у формі при-
ватного обвинувачення. 

Це більш широка категорія справ, ніж справи 
з підставою для звільнення від кримінальної від-
повідальності за примиренням сторін.

Прокурор зобов’язаний поінформувати 
пі дозрюваного та потерпілого про їхнє право 
на примирення, роз’яснити механізм реалізації 
цього права та не чинити перешкод в укладенні 
угоди про примирення. 

В угоді про примирення зазначаються узго-
джене покарання та згода сторін на його призна-
чення, тобто думка прокурора не має значення. 

Якщо угода досягнута під час досудового 
розслідування, то обвинувальний акт із підпи-
саною сторонами угодою прокурор невідкладно 
надсилає до суду. Прокурор має право відкласти 
направлення до суду обвинувального акта з під-
писаною сторонами угодою до отримання висно-
вку експерта або завершення інших слідчих дій, 
необхідних для збирання та фіксації доказів, що 
можуть бути втрачені з часом, або які неможли-
во буде провести пізніше без суттєвої шкоди для 
їхнього результату в разі відмови суду в затвер-
дженні угоди.

Розгляд щодо угоди проводиться судом під час 
підготовчого судового засідання за обов’язковою 

участю сторін угоди — з повідомленням інших 
учасників судового провадження. Відсутність 
інших учасників судового провадження (вра-
ховуючи й прокурора) не є перешкодою для 
розгляду.

Якщо суд при розгляді угоди переконаєть-
ся, що вона може бути затверджена, він ухвалює 
вирок, яким затверджує угоду і призначає узго-
джену сторонами міру покарання.

У разі невиконання угоди про примирен-
ня тільки потерпілий (не прокурор!) має право 
звернутися до суду, який затвердив таку угоду, 
з клопотанням про скасування вироку.

Отже, у цих випадках покарання стає при-
ватною справою.

У проекті Кодексу пропонуються особливості 
провадження щодо неповнолітніх.

Зокрема, прокурор (як і решта осіб, що 
беруть участь у кримінальному проваджен-
ні) зобов’язаний здійснювати процесуальні дії 
в порядку, що найменше порушує звичайний 
уклад життя неповнолітнього та відповідає його 
віковим та психологічним особливостям, уживати 
всіх заходів, спрямованих на уникнення негатив-
ного впливу на неповнолітнього й забезпечення 
його прав.

Серед його завдань у такому провадженні — 
і з’ясування умов життя та виховання неповно-
літнього, тобто питань, які мають значення для 
прийняття рішень профілактичного характеру.

Прийняття цього Кодексу поставить перед 
прокуратурою нагальні завдання, як вказано 
в проекті: «Рекомендувати Генеральній проку-
ратурі України протягом трьох місяців із дня 
опублікування цього Кодексу привести свої 
нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Кодексом. Кабінету Міністрів України за участю 
Генеральної прокуратури України та Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України підготувати 
і забезпечити виконання програм перепідготов-
ки працівників органів кримінальної юстиції 
з питань застосування нових положень кримі-
нального процесуального законодавства».

У цьому проекті не сказано про координацію 
нашої з вами діяльності, тому нам треба не чекати 
вказівок законодавця, а самим знаходити спільну 
мову у творенні безпечної громади. 



Жан ЗЕРМАТТЕН, 
голова Комітету 
ООН із прав дитини

Доповідь пана Зерматтена на конфе-
ренції була присвячена переважно 
особливостям застосування Конвенції 
ООН із прав дитини. Нижче ми публі-
куємо цитати з доповіді, що стосують-
ся відновного правосуддя і ювеналь-
ної юстиції. 

«Ювенальна юстиція є систе-
мою, і всі елементи цієї системи 
мають бути задіяні та функціону-
вати на рівні уряду. Вона є інстру-
ментом захисту, захищає права, 
підтримує дітей.

Основними принципами юве-
нальної юстиції є:

недискримінація :  однаково  
поважливе ставлення до дитини 
незалежно від раси, статусу, статі 
тощо;
принцип інтересів дитини: будь- 
яке рішення приймається насам-
перед в інтересах дитини, має 
сприяти її повноцінному розви-
тку та формувати дорослу відпо-
відальну особу; 
принцип, який виключає смертну  
кару;
принцип, який дає дитині право  
бути почутою (ст. 12 Конвенції): 
надає дитині право висловити 
свою думку в будь-якій процедурі; 
не можна приймати рішення, не 
врахувавши думку дитини.
Що стосується профілактики 

в ювенальній юстиції, то очевидно, 
що важлива не тільки підтримка 
родин, а й профілактика на всіх рів-
нях, не лише з боку фахівців. Адже 
це справа всіх — і батьків, і родин, 
і влади. Звичайно, є фахівці цієї спра-
ви, але якщо роботу із запобігання 
правопорушенням доручити тільки 
їм, то це буде помилкою. Я вважаю, 

що превенція, запобігання, поперед-
ження має відбуватися комплексно, 
і я хотів би звернути увагу на осно-
вний момент: раннє дитин-
ство тих, хто живе в про-
блемних сім’ях.  Я думаю, 
що часто держава приділяє 
головну увагу родинам та 
юстиції, випускаючи з поля 
зору елемент раннього 
дитинства».

«Відновне правосуддя 
перебуває в центрі нашої 
уваги і уваги Конвенції 
Комітету з прав захисту 
дитини. Комітет у своїх 
загальних коментарях № 10 
висловлює ідеї підтримки 
відновної юстиції, яка ціка-
виться не лише автором 
правопорушення, а й соціальними 
зв’язками цього автора з громадою, 
родиною і взагалі з місцем, де він 
мешкає. Не варто концентруватися 
тільки на  способах покарання: треба 
також думати про відновлення соці-
альних зв’язків. І тому є ідея, що 
дитина, яка скоїла правопорушення, 
спричинила шкоду, яка має бути від-
шкодована. Яким чином цього можна 
досягти найефективніше? Зустрітися 
з жертвою, а не лише з правопоруш-
ником. Тут присутня ідея ресоціалі-
зації жертви в процесі врегулювання 
конфлікту. Тобто увага фокусується 
не лише на правопорушникові, а й на 
потерпілій особі. Я часто нагадую про 
відповідальність дитини, яка віднов-
лює соціальний зв’язок і відшкодовує 
завдану шкоду, і це можливо під час 
зустрічі дитини з тим, кому вона цю 
шкоду завдала».
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Александре 
БАЛЬМЕР, 

професор Школи 
соціальної робо-
ти Університету 

Женеви 
(Швейцарська 
Конфедерація) 

Шановні колеги!
Я соціальний працівник, профе-

сор Університету прикладних наук 
м. Женеви, медіатор у кримінальних 
справах. Сьогодні я маю розповісти вам 

про свій п’ятирічний досвід 
співпраці з Українським 
Центром  Порозуміння 
в межах мандату, надано-
го мені Швейцарською 
агенцією  розвитку  та 
співробітництва.

Моніторинг та оцін-
ка потрібні не лише зара-
ди самого проекту: вони 
потрібні й вам, адже завдяки 
ним ваш внесок стає більш 
помітним, вагомим та при-
стосованим до потреб.

Вони стануть у пригоді 
і вам, і проекту тоді, коли 
відбуваються якісь зміни, 
пов’язані з дітьми в кон-
флікті з законом.

Залежно від того, як ми їх сприй-
маємо або використовуємо, моніто-
ринг та оцінка можуть здаватися дамо-
кловим мечем. Ми повинні звітувати, 
але що отримуємо натомість? 

Також можливі й певні розчару-
вання. Через необхідність хоча б якоїсь 
стандартизації переважно використо-
вуються єдині форми звітності, в яких 
ми описуємо свою діяльність; але 
такі форми можуть ігнорувати деякі 
з наших місцевих особливостей.

Так, нещодавно мене попросили 
заповнити опитувальник для того, 
щоб оцінити внутрішню комунікацію 
та стосунки між певними інстанціями 
в моєму Університеті. 

Одним із пунктів було запитання 
про види діяльності, яку я виконую. 
Але там не було ані квадратика, ані 
порожнього місця, де б я міг описати 
свою діяльність у межах цього укра-
їнського проекту. Іншими словами, 
жоден елемент в опитуванні не вра-
ховував послуг, що надаються зовніш-
нім установам, за винятком наукових 

досліджень. Не було навіть такого 
варіанту відповіді, як «інше», щоб 
я міг пояснити, що такої можливості 
в анкеті бракує.

Поза всяким сумнівом, моніторинг 
та оцінка завжди повинні співвідноси-
тися з управлінням проекту.

Слід переконатися, що наміри, 
записані в проектному документі, 
виконуються, і що реальність відпо-
відає планам.

Отже, через моніторинг та оцінку 
можна продемонструвати адекватність 
проекту. Саме тому як менеджери, так 
і всі задіяні в проекті особи на загаль-
ному та місцевих рівнях мають зроби-
ти свій внесок у впровадження, стабі-
лізацію та розвиток проекту. 

У зв’язку з цим, моя власна робо-
та в зазначеному проекті була спря-
мована на моніторинг та оцінку для 
Швейцарської агенції розвитку та 
співробітництва. Це мало на меті про-
демонструвати, що гроші, укладені 
в проект, були витрачені не марно. 

Навіть у повсякденному житті ми 
використовуємо моніторинг та оцінку, 
хоча й не завжди їх так називаємо.

Якщо ви спробуєте змінити робо-
ту залежно від інформації, яку отри-
маєте, ви безперервно будете вирі-
шувати, йти чи ні, отримати більш 
детальну інформацію або шукати 
інший шлях, відкласти цей задум або 
змінити стратегію, залишитися на 
своїй позиції чи провести переговори 
з начальством...

У цьому й полягає парадокс. На 
сьогодні для того, щоб розвивати та 
покращувати реалізацію проектів, 
потрібно впровадити систему моні-
торингу та оцінки. 

Крім того, оскільки цей проект 
по суті є національним, він повинен 
брати до уваги місцеву та обласну 
специфіку, кілька професійних груп, 
партнерство… Саме тому дані потрібно 
збирати за кількома параметрами. Це 
забезпечить широкий кругозір з необ-
хідними уточненнями, що дозволить 
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коригувати стратегії, наполягати на певних змін-
них (наприклад, урахуванні гендерних аспектів), 
проводити переговори з партнерами, змінювати 
законодавство…

Моніторинг та оцінку можна порівняти з крес-
ленням мапи подій, що відбуваються.

Ніколи мапа не буде самою територією! Але, 
звичайно ж, вона допомагає відшукати правиль-
ний шлях на практиці.

Проект — це ще не реальність, але наміри, 
які ми втілюємо в проектах, повинні змінювати 
стан речей.

На всіх стадіях цього шляху (чи то певний 
крок проекту, чи річний звіт) моніторинг та оцінка 
забезпечують нам постійний зворотний зв’язок 
щодо того, як пристосувати наше втручання до 
реальності.

Це також дуже цінний матеріал для майбутніх 
наукових досліджень, щоб орієнтуватися надалі та 
надати цінності тому, що вже було зроблено.

Отже, моніторинг та оцінка надзвичайно 
корисні, коли аналізуються різні категорії та різні 
типи даних.

Ніколи одна-єдина відповідь не дасть повної 
інформації про впровадження проекту. У зв’язку 
з цим, процес аналізу має передбачати гру-
пування інформації за певними категоріями: 
суб’єкти — об’єкти / дії — процеси / тривале — 
епізодичне / минуле — майбутнє / кількісне — 
якісне тощо.  

Зворотний зв’язок підтримає вас у стосунках 
із партнерами, адже дозволить вам зрозуміти, що 
й інші працюють над тими ж питаннями та про-
блемами, що й ви.  

Зворотний зв’язок також дасть вам можливість 
аргументувати свою позицію на переговорах із 
партнерами. 

Я наведу два приклади наших дій в аналогічних 
ситуаціях у Женеві.

Перший з них стосується Угоди про пар-
тнерство між поліцією та школами чи соціально-
культурними центрами. Після кожного втручання 
поліцейської бригади у справах неповнолітніх пла-
нуються короткі дебрифінгові сесії з ключовими 
партнерами-фахівцями для того, щоб зібрати дані 
про це втручання.

Це дозволяє узагальнювати інформацію про 
те, що спрацювало добре, що не вдалося, що можна 
було б зробити, аби полегшити ситуацію, а також 
напрацювати рекомендації на майбутнє.

Кожного року на підставі цієї інформації 
координаційна рада вирішує, чи потрібно робити 
якісь зміни в діяльності.

Другий приклад стосується кримінальної 
медіації за участю неповнолітніх.

Приблизно чотири рази на рік усі медіатори 
запрошуються на інтервізію для того, щоб зібрати 

дані про те, як працює медіація, які виняткові 
випадки сталися, які нові методи роботи були 
застосовані, як іде співпраця з ювенальним судом 
тощо. Також двічі на рік делегація медіаторів 
зустрічається з головою суду, щоб обговорити 
питання партнерства між судами та незалежними 
медіаторами, прохання з боку суддів тощо; крім 
того, звіряється статистика й затверджується про-
грама наступної щорічної зустрічі всіх суддів та 
всіх медіаторів у кримінальних справах, які пра-
цюють з неповнолітніми (в юрисдикції Женеви 
їх близько 20).

Простіше кажучи, саме таке використання 
моніторингу та оцінки й призводить до змін. 
Дуже конкретний приклад: під час таких зустрічей 
медіатор може домовитися про перекладача для 
батьків неповнолітнього, які не розмовляють 
французькою. Або ж обговорити співфінансування 
медіації, якщо це велика багатостороння справа.

На цих зустрічах ми також знайшли й обго-
ворили кращий спосіб, у який судді можуть 
повідомити неповнолітніх та їхні родини про 
можливість брати участь у медіації; домовили-
ся, що судді скеровуватимуть учасників до кон-
кретного медіатора, ураховуючи його навички та 
досвід.

Також ми обговорили, як інтерпретувати стат-
тю кримінального кодексу, щоб мати можливість 
призупиняти судовий розгляд справи довше ніж 
на три місяці, якщо справа, передана на медіацію, 
дуже складна.

У Женеві закон про кримінальну медіацію 
був прийнятий лише чотири роки тому та 
впроваджується досить повільно, через що ми 
ще не прийняли рішення, але вже обговори-
ли можливість передавати на медіацію навіть 
складніші, аніж досі, злочини.

На цих сесіях ми також обговорювали, як 
збирати статистику, щоб можна було її стан-
дартизувати в усіх франкомовних кантонах. Це 
потрібно для того, щоб, коли прийде час, можна 
було провести наукове дослідження, яке дозволить 
проаналізувати практику та визначити шляхи її 
покращення.

Отже, підсумовуючи, скажу таке. Коли ви 
звітуєте, переконайтеся, що розумієте, для чого 
збираються всі ці дані. І ще: завжди, коли у вас 
виникають труднощі із заповненням якихось 
форм, будь ласка, знайдіть шлях повідомити про 
це! Адже така ситуація свідчить про необхідність 
внесення певних коректив задля удосконалення 
системи моніторингу та оцінки.

Сподіваюся, мої слова допомогли вам 
зрозуміти, що процес моніторингу та оцінки 
потребує також і вашого внеску.

Велике спасибі за вашу увагу, й бажаю вам 
усього найкращого в кожному вашому проекті.



Оксана ДАЦКО, 
медіатор

Шкільна служба порозуміння (нада-
лі — ШСП) «Коло друзів» на базі нашої 

школи розпочала діяльність 
1 вересня 2007 р. 

Створюючи ШСП, ми 
зіткнулися з багатьма пере-
шкодами. Одне з важливих 
питань, якому ми приділя-
ли значну увагу, — це від-
бір потенційних медіаторів. 
Дуже багато дітей вияви-
ли бажання взяти участь 
у проекті. Звичайно, у цей 
момент ти думаєш про ліде-
рів школи, найактивніших, 
найталановитіших, так би 
мовити, зірочок шкільної 
родини. Важко уявити, 
що бешкетник, порушник 
дисципліни, хуліган зможе 

повірити в медіацію, змінитися 
й допомагати іншим. І тому я неабияк 
здивувалася, коли саме такий учень 
подав свою анкету для участі у відбо-
рі кандидатур у медіатори. Саме його 
історію я і хочу розповісти.

Цей хлопець (назвемо його 
Сашком) навчався в нашій школі з 1-го 
класу і мав феноменальну пам’ять. 
Але разом із тим він був задиристий, 
міг спокійно вдарити лише за те, 
що йому не дали дорогу або сказали 
щось упоперек. З учителями йому 
також було важко знайти спільну 
мову. І коли Сашко подав свою анке-
ту на конкурс, то однолітки (а саме 
вони відбирали учасників проекту) не 
підтримали хлопця, і за результатами 
анкетування він не був обраний для 
участі в тренінгу з навчання навичкам 
медіатора. Я довго думала, як вчини-
ти з хлопцем, і взяла на себе відпові-
дальність — вирішила дати Сашкові 

шанс. Я сказала, що він зарахований 
і поїде до літнього табору. Хлопець 
здивувався, що пройшов відбір, але 
було помітно, як він зрадів.

У таборі під час тренінгу Сашко 
поводив себе як завжди: доводило-
ся часто робити йому зауваження 
з приводу поведінки. На заняттях 
він ігнорував роботу в групі, і я уже 
розчарувалася в тому, що взяла його 
в проект. Але коли група відпрацьову-
вала навички, здобуті під час навчан-
ня на тренінгу, Сашко показав най-
кращий результат. І я зрозуміла, що 
він лише вдавав із себе неслуха, а сам 
уважно слухав все, що говорили і чому 
навчали тренери.

Повернувшись до школи, Сашко 
ще деякий час грав роль важкого під-
літка, але все одно — він змінився, і це 
визнали всі: діти, учителі й мама, яка 
прийшла до мене й розповіла, що з її 
сином відбулися зміни після повер-
нення з табору.

Далі ми готували мультимедій-
ні презентації для учнів і вчителів 
про те, що таке ШСП, медіація, коло, 
і зіткнулися з деякими проблемами. 
На той час виявилося, що в нас немає 
можливості вільно користуватися 
комп’ютером: не в кожного вдома 
він був і не всі володіли програмами 
створення презентацій. Сашко ска-
зав, що мультимедійну презентацію 
бере на себе. Я побоювалася, що він 
не впорається з завданням, але ска-
зала, що довіряю йому. На другий 
день хлопець приніс презентацію 
в школу. Ми запитали його, як він за 
один вечір зміг її зробити, і Сашко 
відповів, що попросив у мами гроші, 
сходив у комп’ютерний клуб, і там 
фахівці йому допомогли створити цю 

ІСТОРІЇ УСПІХУ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ТРИРІВНЕВОЇ МОДЕЛІ

ГО «Ініціатива», м. Жмеринка 
Вінницької обл. 

Відновне правосуддя в Україні

Матеріали 
Міжнародної 
конференції 

«Творимо 
безпечну 

громаду разом»



  29

1–4/2012

Доброго дня, шановні учасники 
конференції. 

Перш ніж почати виступ, я сьо-
годні хочу показати вам свій годин-
ник — він зараз точно показує час. 
Будь-який годинник може відстава-
ти чи поспішати. Але цей звичайні-
сінький годинник також символізує 
відчуття контролю за власним 
життям. 

На годиннику можна перевес-
ти стрілки, та не можна поверну-
ти час назад. Але в кримінальній 
справі медіація хоч і не звільняє від 
розгляду справи в суді, але дає сто-
ронам можливість позбутися без-
порадності, навчає брати на себе 

відповідальність за влас-
ні вчинки.

А ще я маю ось таку 
ручку, це моя улюблена, 
дуже подобається. Вона 
залишає на папері слід. Нею 
можна скористатися, щоб 
щось занотувати, дописати 
чи переписати наново.

Така ручка — це своєрідний шанс, 
який можна використати, можливість 
взяти участь у медіації, висловити 
свої емоції та почуття, бачення 
ситуації та подій.

Ця ручка може написати в угоді 
замість «ворожнеча», «образа», 
«безпорадність» слово «мир». Як 

презентацію. Це було дуже приємно 
і несподівано. Адже він не витратив 
гроші на власні потреби, а підтримав 
усю команду.

Сашко не провів жодної медіації, 
але брав найактивнішу участь у під-
готовці всіх заходів, які проводилися 
ШСП «Коло друзів». Він став іншою 
людиною: привітніше розмовляв 
з учителями й однолітками, перестав 
битися й агресивно себе поводити. 
Зараз він уже дорослий і навіть відслу-
жив в армії, але завжди при зустрічі ми 
згадуємо той період, коли він був меді-
атором, нашу першу команду ШСП. 

На момент створення ШСП у нас 
не було прикладів, як відновні прак-
тики можуть змінити поведінку й цін-
ності дитини. Сашко став для мене 
першим прикладом, і я дуже рада, 
що не помилилася колись у своєму 
виборі. Сьогодні в нашій ШСП пра-
цює 20 дітей-медіаторів. Про шіс-
тьох із них колись говорили «важкий 
підліток». 

За період 2007–2012 рр. діти-
медіатори провели 106 медіацій 

з вирішення конфліктів між одноліт-
ками мирним шляхом і 366 кіл (ціннос-
тей, тематичних, порозуміння, прий-
няття рішень) серед усіх учасників 
навчально-виховного процесу (дітей, 
їхніх батьків, учителів). Проведено 
18 тренінгів «Базові навички медіа-
тора ШСП» серед учнів м. Жмеринки 
та Жмеринського району, на терито-
рії Вінницької області, інших регіонів 
України (Житомирська та Полтавська 
обл., АР Крим). Починаючи з 2008 р., 
жмеринським Центром відновних 
практик у громаді (ЦВПГ) було про-
ведено 42 кримінальні медіації, 35 із 
них — з неповнолітніми. 100 % дітей 
та молоді, яким надавалися послуги, 
не скоювали злочини повторно.

Звичайно ж, ШСП й надалі пра-
цюватиме в цьому напрямку, даючи 
«важким дітям» можливість зміни-
ти думку про себе. Ми працюємо 
для того, щоб дитина, знаючи про 
альтернативи, змогла обрати свою 
поведінку, щоб вона приймала відпо-
відальність за свої вчинки, поважала 
й цінувала оточуючих.

Ольга 
ВОЙТЕНКО, 
медіатор у кримі-
нальних справах  та 
шкільних конфліктах

Регіональний осередок  
Всеукраїнської фундації 
«Захист прав дітей», 
м. Біла Церква Київської обл. 
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на вашу думку, чи потребують сторони кримі-
нального конфлікту, правопорушник та потер-
пілий, такого шансу? Так, потребують.

Нещодавно ми провели медіацію у справі 
щодо крадіжки. Дівчина, 15 років, нехай її звуть 
Катя, викрала зі шкільної роздягальні куртку 
своєї однокласниці. Батьки обох дівчаток дру-
жили між собою, і мати Каті, Марія, була просто 
в розпачі. Вона зовсім не могла зрозуміти доньку, 
адже виховувала її в строгості, повазі, учила тру-
дитися й працювати. 

На зустріч із медіатором та потерпілою Катя 
йшла, як вірш повторюючи про себе, у чому зави-
нила. Катя знала статтю обвинувачення, проте 
не усвідомлювала, що цей вчинок завдав шкоди 
близьким людям, однокласниці, матері, їхнім 
цінностям та стосункам. Дівчина втратила свій 
«годинник», була розгублена, безпорадна. Катя 
вважала, що нічого вже не буде, як раніше, ні 
в стосунках з матір’ю, ні в її самоповазі, і сумні-
валася, що здатна щось виправити.

Під час спільної зустрічі Катя попросила про-
бачення в Аліни. І збоку здавалося, що діалог між 
присутніми дівчатами та батьками йшов не лише 
за допомогою слів. Але найбільше здивування 
викликав момент, коли Катя розповіла про те, 
чому взяла саме цю куртку, адже в роздягалці 
поруч висіли значно кращі й дорожчі речі.

Коментар дівчини: «Зараз вже не можу ска-
зати, чому взяла, про що думала, але я точно 
пам’ятаю, куртка була рожева! Я її принесла додо-
му, приміряла, а тоді поклала на ліжко і просто 
дивилася. Я довго не підходила близько, не знала, 
що далі, і зрештою повісила на видноті в коридо-
рі». Катя  виховувалася в багатодітній малозабез-
печеній сім’ї. Рожевих речей у неї не було. Про це 
розповіла під час окремої розмови1 її мати.

Я не хочу сказати, що рожевий колір виправ-
довує вчинок, я хочу наголосити, що до уваги 
треба брати особистість дитини, її мотиви, 
потреби, цінності.

Якщо брати до уваги факти, у цій історії 
йдеться про крадіжку. Більшість медіацій, про-
ведених нами в кримінальних справах (їх 78 
з 2006 р.), стосуються саме майна та власності (ст. 
185 КК). Справи дуже різні, мотиви в цих справах, 
звичайно, теж різні. Але за кожною з цих справ — 
чиясь помилка, часто неповнолітньої людини.

Хоча на сьогодні для багатьох досить типовим 
є ставлення до власності як до чогось, що можна 
легко побажати й отримати — варто лише руку 
простягти, але ми переконані, що діти заслугову-
ють на те, щоб дати їм ось таку ручку — шанс 
1  Ідеться про зустріч медіатора окремо з кожною зі сторін справи.

все осмислити й помиритися. А ще навчитися 
брати на себе відповідальність за свої вчинки 
і самостійно написати нову історію.

По суті, рожевий колір куртки не виправдовує 
вчинку. На момент злочину Катя не розуміла, що 
завдає шкоди конкретній людині, однокласниці, 
батькам, стосункам із ними. На момент вибачен-
ня від розуміння цих речей вона не могла стри-
мати сліз. 

Зараз Катя почувається вільно і впевнено, 
вона повернула собі свій «годинник», продовжує 
навчання і розмірковує, куди вступати після 11-го 
класу. Катя помирилася з Аліною і матір’ю.

Ще на зустріч із вами я принесла звичайний 
аркуш паперу, ось він. Чистий, можна на ньому 
щось написати. Наприклад, хтось напише пози-
тивні історії з власного життя, хтось — складні 
життєві ситуації. 

Зверніть увагу на його товщину: дуже тонкий, 
у кілька разів менше міліметра. Цей аркуш показує 
межу: саме такою тонкою є межа між конфліктом 
і порозумінням, відчуттям неповнолітнім право-
порушником себе частиною громади, сім’ї (в якій 
він потрібний, корисний, щось може, його пова-
жають) і навпаки, виключенням з неї (навіть 
психологічним через тавро «злочинця»). 

Цей аркуш чистий, але на ньому медіатори 
нашого Осередку напишуть угоду про примирен-
ня сторін конфлікту. Якщо дати такий шанс.

Ми працюємо над упровадженням Трирівне-
вої моделі профілактики підліткової злочинності. 
Фахівці Осередку розробили модель співпраці 
представників різних місцевих служб та орга-
нізацій, закріплену міжвідомчою угодою про 
співпрацю органів та служб м. Біла Церква 
в межах моделі ювенального правосуддя.

Головна перевага моделі полягає в об’єднанні 
можливостей різних структур та муніципальних 
служб для забезпечення супроводу неповно-
літнього, який перебуває в конфлікті/контакті 
з законом.

З  2006 р. Осередок успішно здійснює діяль-
ність у межах кількох проектів, їх ви може-
те бачити на слайді: 

«Розвиток в Україні мережі Центрів віднов- 
ного правосуддя в громадах»;
«Створення моделі ювенального правосуддя  
в Київській області як крок до імплементації 
ювенальної юстиції в Україні»; 
«Підтримка реформи системи кримінальної  
юстиції України: впровадження прийомів 
медіації».
В Осередку працюють юристи, адвокати, 

психологи, педагоги, медіатори в кримінальних 
справах. 

Зокрема, серед фахівців у кримінальних спра-
вах в ЦВПГ працює сім медіаторів. 
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Медіації в кримінальних справах у місті про-
водяться з 2006 р. 

Але наші досягнення — не кількість прове-
дених зустрічей, а відгуки  учасників програм 
ВП. 100 % потерпілих, що брали участь у медіації, 
задоволені результатом. 100 % правопорушників 
стверджують, що ставлення потерпілого до них 
змінилося. Це підсумки анонімного анкетування. 
Важливо, що повторних, рецидивних злочинів 
правопорушниками, які брали участь у процедурі 
медіації (м. Біла Церква), не скоєно.

Наші потенційні можливості — це налаго-
джений механізм спів праці з низкою установ та 
організацій. Але нам потрібна підтримка.

Історія успіху не одна в нашій практиці, 
але вона так чи інакше пов’язана з емоціями, 
почуттями, переживаннями. Це дійсно глибокі 
речі. І якщо вам вдалося їх зрозуміти, почути 
— ви перебуваєте на шляху до того, щоб допо-
могти правопорушнику відновити самоповагу, а 
потерпілому — відчути силу примирення.

Було б утопічно думати, що медіація чи інша 
відновна практика самі собою можуть бути 
панацеєю від усіх проблем у молодіжному 
середовищі, однак, уважаю, реально докласти 
зусиль для зміцнення громади за підтримки 
активних людей з високим рівнем свідомос-
ті й відповідальності. 

У двох неповнолітніх хлопців під час он-лайн гри 
зав’язалася суперечка. Щоб з’ясувати стосунки ще 
й у реальному житті, один з юнаків вирішив доче-
катися повернення другого додому і «поговори-
ти по-чоловічому». Як наслідок, один зламав ніс 
другому. Звичайно, цього виявилося достатньо, 
щоб справа дійшла до звернення в правоохоронні 
органи, які через свою зв’язаність виключно нор-
мами закону, корупційні шляхи вирішення тако-
го роду правопорушень, усім відому «кумівську 
допомогу» протягом півроку не могли довести 
цю справу до логічного завершення. 

З боку правопорушника спостерігалося 
бажання розв’язати конфлікт шляхом матеріаль-
ного відшкодування завданих здоров’ю збитків 
в обмін на подану до міліції заяву про відкриття 
кримінальної справи, а з боку потерпілого — будь-
якою ціною покарати правопорушника. Ситуація 
ускладнювалася ще й тим, що інтереси неповно-
літніх хлопців захищали їхні батьки й родичі, які, 
як ніхто, знають «старий перевірений» спосіб 
«примирення» винного з потерпілим. Зокрема, 
кожен з них намагався схилити терези Феміди на 
свою сторону. 

Так-от, минуло півроку, а конфлікт охоплював 
все більшу й більшу кількість людей з різними 
інтересами в цій справі, що заважало її вирішен-
ню по суті.

Зрештою брат потерпілого дізнався про 
можливість застосування процедури прими-
рення винного з потерпілим, що проводить ГО 
«Інститут права і демократичного розвитку» при 
Юридичному інституті Прикарпатського націо-
нального університету ім. В. Стефаника, і звер-
нувся туди за допомогою. 

Як показали попередні зустрічі з кожною 
зі сторін, ставлення до ситуації, яка виникла, 
та розуміння «ролі» 
кожного з учасни-
ків конфлікту були 
різними. 

Початкова потре-
ба у помсті та пока-
ранні за завдану шкоду відпала одразу, як тільки 
зустрілися двоє юнаків, і їм було запропоновано 
розповісти про те, що трапилося і як на них це 
вплинуло. Тільки після того, як правопорушник 
та його батько почули, як потерпілий проходив 
курс лікування, якого душевного болю завдала ця 
ситуація матері підлітка, яких страждань зазнала 
вся родина від постійних погроз із боку «родичів з 
органів», одразу пішла хвиля виправдань та розу-
міння з боку правопорушника. Родичам потерпі-
лого та й самому юнаку також довелося почути, як 
ця подія вплинула на правопорушника. Зокрема, 
про його вчинок стало відомо в університеті, це 
зумовило зміну ставлення до нього як до студента 
та викликало проблеми у спілкуванні з друзями. 

Спокійна та відверта обстановка, яка пану-
вала під час медіації, не тільки допомогла всім 
учасникам вирішити конфліктну ситуацію, але 
й дозволила зрозуміти та відчути самостійну від-
повідальність за все, що відбулося внаслідок цієї 
події.

Ключові принципи і правила проведення 
медіації надали сторонам можливість вирішити 
їхню справу в більш гуманний спосіб, а головне — 
допомогли примирити неповнолітніх, викликати 
в них щире  розуміння своїх вчинків та налагоди-
ти відносини між ними. 

ГО «Інститут права і демократичного розвитку», 
м. Івано-Франківськ 

Євгенія ТОНІЄВИЧ,
Ліліана СІЩУК
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Із метою розбудови ефективної системи поперед-
ження правопорушень з 2006 р. в Україні, за під-
тримки Швейцарської Конфедерації, Український 
Центр Порозуміння втілював проекти, спрямовані 
на впровадження програм відновного правосуддя 
в роботу органів правової системи й відпрацюван-
ня проактивної та відновної моделі профілактики 
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 і 
науки України, а також громадські організації та 
органи місцевої влади й самоуправління в більш 
ніж 20 громадах України.

Серед основних результатів, яких було досяг-
нуто за період із квітня 2005 по грудень 2009 р., 
можна згадати такі:

розроблено та запроваджено модель центру  
відновного правосуддя в громаді;
розроблено, упроваджено та вдосконалено  
механізм передачі кримінальних справ до 
центрів відновного правосуддя в громаді;
розроблено стратегії життєздатності центрів  
відновного правосуддя в громаді;
розроблено та впроваджено навчальний  
курс для практичних медіаторів (спільно 

з представниками Школи соціальної робо-
ти Національного університету «Києво-
Могилянська академія»);
впроваджено курс «Сучасні стратегії міліції  
щодо профілактики правопорушень серед 
неповнолітніх» у дев’яти вищих навчальних 
закладах МВС України й розроблено відповід-
ні посібники для курсантів та викладачів;
у Національній академії прокуратури впрова- 
джено елементи курсу з відновного правосуддя 
та медіації в кримінальних справах як частини 
системи підвищення кваліфікації прокурорів; 
розроблено та впроваджено Трирівневу  
модель профілактики.
Окрім численних публікацій, у межах цих 

проектів було засновано щоквартальний бюле-
тень «Відновне правосуддя в Україні» та знято 
два фільми про вітчизняну відновну практику: 
«Зцілення правосуддям» та «Співпраця міліції та 
громади».

Також за сприяння проектів з’явилися 
такі нормативні акти, як Інструктивний лист 
Генерального прокурора О. Медведька «Щодо 
використання процедур примирення у кримі-
нальному провадженні та розширення альтер-
нативи кримінальному переслідуванню» (від 
1 серпня 2008 р.); Інструктивний лист начальника 
Департаменту кримінальної міліції у справах дітей 
МВС України Т. М. Бухтіарової «Про організацію 

ПІДСУМКИ ПРОЕКТУ

Проект «Стратегії 
міліції з 

профілактики 
правопорушень 
серед дітей та 

молоді» 

Етапи впровадження 
та пілотні регіони

Фаза 1
01.04.2005 — 

30.04.2006
Київ

Фаза 2
01.03.2008 — 31.12.2009

Вінниця, Дарницький район м. Києва, 
Івано-Франківськ, Жмеринка

Фаза 3
01.05.2010 — 

30.06.2012

Вінниця, Дарницький 
район м. Києва, 

Дрогобич, Жмеринка, 
Івано-Франківськ, 

Красногвардійське, 
Пирятин

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Проект «Підтримка 
реформи системи 

кримінальної 
юстиції України: 
впровадження 

прийомів медіації 
в діяльність органів 

прокуратури»

Етапи впровадження 
та пілотні регіони

Фаза 1.
01.12.2006 — 28.02.2008

Київ

Фаза 2
01.02.2008 — 28.02.2009
Біла Церква, Дрогобич,

Красногвардійське, Харків, Луганськ, 
Пирятин

Фаза 3 (об’єднуюча)
01.05.2009 — 31.12.2009
Біла Церква, Дарницький 

район м. Києва, 
Дрогобич, Жмеринка 
Красногвардійське, 
Луганськ, Пирятин
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трирівневої моделі профілактики правопору-
шень серед дітей» (від 30 вересня 2009 р.); лист 
Міністерства освіти і науки України «Щодо поліп-
шення превентивного виховання та профілактич-
ної роботи з подолання злочинності серед непо-
внолітніх» від 11 вересня 2009 р. № 1/9-632. 

Остання, третя, фаза проекту «Стратегії мілі-
ції з профілактики правопорушень серед дітей 

та молоді в Україні» впроваджується із травня 
2010 по червень 2012 р. у семи пілотних регіо-
нах: м. Вінниця, Дарницький район м. Києва, 
м. Дрогобич (Львівська обл.), м. Жмеринка 
(Вінницька обл .) ,  м .  Івано-Франківськ , 
смт Красногвардійське (АР Крим), м. Пирятин 
(Полтавська обл.). Далі в таблицях наведені кіль-
кісні результати цієї фази проекту.

Кількість переданих справ

Регіони
Кримінальні 

справи
Сусідські, 

сімейні

Інше 
(шкільні, таборові, цивільно-

адміністративні, трудові)
Загалом

1 Вінниця 23 0 10 33

2 Дарниця, м. Київ 8 11 0 19

3 Дрогобич 72 48 99 219

4 Жмеринка 27 0 40 67

5 Івано-Франківськ 56 33 27 116

6 Красногвардійське 15 8 1 24

7 Пирятин 26 14 24 64

Загальна 227 114 201 542

До центрів відновних практик у громаді інформація про справи надходила з таких структур та 
агенцій, як кримінальна міліція у справах дітей (КМСД), дільничні інспектори міліції (ДІМ), суди, 
прокуратура, депутати міських рад, інші громадські організації, центри соціальних служб для дітей, 
сім’ї та молоді.

У 2010 р. значно збільшилася кількість звернень від сторін конфлікту — як потерпілих, так і пра-
вопорушників. Траплялися також випадки, коли адвокати однієї зі сторін конфлікту передавали 
медіатору інформацію про справу.

Кількість осіб, які взяли участь у відновних програмах
Регіони Жінок Чоловіків Загалом

1 Вінниця 17 44 61

2 Дарниця, м. Київ 4 2 6

3 Дрогобич 295 205 500

4 Жмеринка 116 157 273

5 Івано-Франківськ 31 48 79

6 Красногвардійське 46 30 76

7 Пирятин 62 55 117

Загальна 571 541 1112

Кількість проведених відновних програм

Пілотні регіони
Кількість проведених 

попередніх 
зустрічей

Кількість 
проведених медіацій 

у кримінальних справах

Кількість кіл, сімейних групових 
нарад та сімейних медіацій, 

проведених у переданих справах

1 Вінниця 39 24 1

2 Дарниця, м. Київ 13 1 1

3 Дрогобич 185 64 99

4 Жмеринка 32 23 46

5 Івано-Франківськ 57 20 1

6 Красногвардійське 52 15 4

7 Пирятин 81 30 4

Загалом 459 177 156

Результати третьої фази проекту в цифрах
(за період з 1 травня 2010 р. по 30 квітня 2012 р.)
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1. На якій би поверхні не писав олівець, він все одно залишає свій слід. Так і медіатор, 
незалежно від того, в якій ситуації працює, повинен залишити слід у вигляді цінностей, 
які по суті близькі кожній людині та кожній громаді.

2. Олівець сам собою не може нічого зробити. Медіація — це лише інструмент, а меді-
атор служить сторонам для того, щоб вони досягли порозуміння. 

3. Аби олівець продовжував малювати, його потрібно заточувати, що є болючим про-
цесом і потребує зусиль. На медіації кожен випадок унікальний, за ним криється випро-
бування. Медіатор розуміє, що іноді процес примирення може бути нелегким, але він 
необхідний для того, щоб відновитися та вийти на вищий рівень.

4. Незалежно від того, хто користується олівцем, він все одно продовжує писати, як 
і завжди. Так само і медіатор, працюючи з різними сторонами, має пам’ятати про свою 
місію та цілі відновних програм.

5. Зазвичай олівці продаються по кілька штук у коробках, тому олівець знає, що поряд 
є й інші олівці. Медіатор має завжди пам’ятати, що він не сам, і що існують інші практики, 
які можуть допомогти. Це надихає, щоб іти далі. 

Ольга Войтенко, 
координатор ЦВПГ в м. Біла Церква

МЕДІАТОР ЯК ОЛІВЕЦЬ?..
П’ЯТЬ СПІЛЬНИХ РИС
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ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ № 26/2012-РП
«Про робочу групу з питань реалізації 

Концепції розвитку кримінальної 
юстиції щодо неповнолітніх в Україні»

З метою підготовки узгоджених пропозицій із забезпечення виконання 
зобов’язань України перед Радою Європи щодо особливого піклування про 
дітей при реформуванні судової системи, кримінального судочинства, про-
куратури і кримінальної мілёіції, на виконання Указу Президента України від 
24 травня 2011 року № 597 «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні» та Указу Президента України від 16 грудня 2011 року 
№ 1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», від-
повідно до пункту 28 частини першої  статті 106 Конституції України:

1. Утворити робочу групу з питань реалізації Концепції розвитку кримі-
нальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні (далі — робоча група).

2. Основними завданнями робочої групи є:
підготовка узгоджених пропозицій із забезпечення прав дітей при вдо- 
сконаленні кримінального та кримінально-процесуального законодавства 
в частині здійснення кримінального судочинства щодо дітей, внесення 
таких пропозицій у встановленому порядку на розгляд Президентові 
України;
здійснення аналізу нормативно-правових актів та моніторингу ефектив- 
ності вжитих заходів щодо організаційного та інформаційного забезпе-
чення створення в Україні системи кримінальної юстиції щодо дітей.
3. Призначити ПОРТНОВА Андрія Володимировича — Радника 

Президента України — Керівника Головного управління з питань судоустрою 
Адміністрації Президента України та ПАВЛЕНКА Юрія Олексійовича — 
Уповноваженого Президента України з прав дитини співголовами робочої 
групи.

4. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
5. Надати співголовам робочої групи право залучати до роботи в ній пра-

цівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), одержувати в уста-
новленому порядку від органів виконавчої влади необхідні для роботи доку-
менти та матеріали.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
25 січня 2012 року
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ПАВЛЕНКО  Юрій  Олекс ійович  — 
Уповноважений Президента України з прав дитини, 
співголова робочої групи

ПОРТНОВ Андрій Воло ди ми рович — Радник 
Президента України — Керівник Головного управ-
ління з питань судоустрою Адміністрації Президента 
України, співголова робочої групи

АНІЩЕНКО Олександр Володимирович — 
Міністр охорони здоров’я України 

ГВОЗДИК Павло Олександрович — суддя 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, голова Ради суддів 
загальних судів (за згодою)

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович — ректор 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, академік Національної академії наук 
України, академік Національної академії правових 
наук України (за згодою)

ЗАХАРЧЕНКО Віталій Юрійович — Міністр 
внутрішніх справ України 

КИРИЛЮК Руслан Іванович — Голова Державної 
судової адміністрації України (за згодою)

КІВАЛОВ Сергій Васильович — голова Комітету 
Верховної Ради України з питань правосуддя (за 
згодою)

КОВАЛЬ Роман Георгійович — президент 
благодійної організації «Український Центр 
Порозуміння» (за згодою)

КОЛЕСНИЧЕНКО Володимир Мико лайович — 
Голова Вищої ради юстиції (за згодою) 

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович — 
директор Інституту законодавства Верховної Ради 
України, академік Національної академії правових 
наук України (за згодою)

ЛАВРИНОВИЧ Олександр Володимирович — 
Міністр юстиції України 

ЛІСІЦКОВ Олександр Володимирович — Голова 
Державної пенітенціарної служби України

МАЛАНЧУК Божена Андріївна — регіональ-
ний координатор Спільної програми Ради Європи і 
Європейського Союзу «Посилення боротьби з жор-
стоким поводженням і безкарністю» (за згодою)

МІРОШНИЧЕНКО Юрій Романович — народ-
ний депутат України, Представник Президента 
України у Верховній Раді України (за згодою)

НЕБИЛИЦЯ Геннадій Миколайович — голо-
вний консультант відділу моніторингу дотримання 
прав дитини Управління забезпечення діяльності 
Уповноваженого Президента України з прав дитини 
Адміністрації Президента України

ОНІЩУК Микола Васильович — президент 
Інституту правової політики (за згодою)

ПАРІНОВА Марина Вікторівна — завідувач від-
ділу з питань судової реформи Головного управлін-
ня з питань судоустрою Адміністрації Президента 
України, виконавчий секретар робочої групи

ПИЛИПЕНКО Володимир Пилипович — народ-
ний депутат України (за згодою) 

ПИЛИПЧУК Петро Пилипович — Голова 
Верховного Суду України (за згодою)

ПОЙДА Андрій Миколайович — завідувач від-
ділу з питань діяльності органів прокуратури, вну-
трішніх справ та СБУ Головного управління з питань 
діяльності правоохоронних органів Адміністрації 
Президента України

ПШОНКА Віктор Павлович — Генеральний 
прокурор України (за згодою)

РОМАНЮК Ярослав Михайлович — перший 
заступник Голови Верховного Суду України, голова 
Ради суддів України (за згодою)

САМСІН Ігор Леонович — суддя Верховного 
Суду України, голова Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України (за згодою)

СІРМАН Руслана Мірчивна — керівник проек-
тів з питань захисту дітей представництва Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою)

ТАБАЧНИК Дмитро Володимирович — Міністр 
освіти і науки, молоді та спорту України 

ТАЦІЙ  Василь  Якович  — президент 
Національної академії правових наук України, рек-
тор Національного університету «Юридична ака-
демія України імені Ярослава Мудрого», академік 
Національної академії наук України (за згодою)

ТИХИЙ Володимир Павлович — віце-президент 
— керівник Київського регіонального центру 
Національної академії правових наук України, суддя 
Конституційного Суду України у відставці, академік 
Національної академії правових наук України (за 
згодою)

ФЕСЕНКО Леонід Іванович — Голова Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ (за згодою)

ШЕМЧУК Віктор Вікторович — народний депу-
тат України (за згодою) 

ЮЩЕНКО Олексій Олегович — головний кон-
сультант відділу з питань судової реформи Головного 
управління з питань судоустрою Адміністрації 
Президента України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України 
від 25 січня 2012 року № 26/2012-рп

СКЛАД
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Цивільний процесуальний кодекс 
Швейцарської Конфедерації (нада-
лі — ЦПК) набрав чинності з 1 січня 
2011 р.1 (до цього кожен з кантонів мав 
свій ЦПК). Новий ЦПК застосовуєть-
ся до цивільних справ, що розгляда-
ються всіма швейцарськими судами, 
крім Федерального верховного суду 
Швейцарії (діє на основі Акта про 
Федеральний верховний суд із від-
повідними змінами). Даний кодекс, 
уважає юрист фірми LALIVE (Женева, 
Швейцарія), є «однією з найважли-
віших розробок у швейцарському 
правовому порядку після уніфікації 
цивільного, господарського та кримі-
нального права на початку ХХ ст.»2. 
Однією з цілей уніфікованого кодек-
су було надання пріоритету мирному 
врегулюванню спорів для зменшен-
ня завантаженості судів та сприян-
ня сторонам у вирішенні спору. Які 
саме нововведення мають місце та 
чи поширилося застосування медіації 
у Швейцарії у зв’язку з цим?

Виходячи з норм ЦПК та практи-
ки, що склалася за перший рік впрова-
дження Кодексу, консиліація3 набула 
більш вагомого значення, ніж медіа-
ція. За загальним правилом, судовому 
розгляду справи має передувати судо-
ва консиліація. Медіація може засто-
совуватися замість консиліації згідно 
зі ст. 213 ЦПК, а саме — якщо сторони 
за взаємною згодою звернуться з від-
повідним запитом до суду.

1  «Code de procédure civil» [Цивільний про-
цесуальний кодекс], Федеральні органи влади 
Швейцарської Конфедерації, 2011, http://www.
admin.ch/ch/f/rs/2/272.fr.pdf.

2  Susan R. Heylman, «New Swiss Civil Procedure 
Code Imposes Mandatory Mediation» [Новий 
швейцарський Цивільний процесуальний кодекс 
встановлює обов’язкову медіацію], LALIVE, 2011, 
http://www.lalive.ch/data/document/SHRM_New_
Swiss_Civil_Procedure_Code_Imposes_Mandatory_
Mediation.pdf.

3  Консиліація — альтернативний спосіб врегулю-
вання спорів. Відрізняється від медіації тим, що 
основною метою консиліатора є висунення про-
позицій щодо вирішення спору. Також процедура 
не має чіткої структури. Джерело: http://www.
mediate.com/articles/sgubiniA2.cfm. 

ЦПК не дає визначення медіації. 
Ст. 216 ЦПК зазначає, що медіація є 
незалежною від судового процесу; суд 
може інформувати сторони про медіа-
цію та рекомендувати її застосування 
на будь-якій стадії процесу. 
Також, згідно зі ст. 214 ЦПК, 
сторони можуть звернутися 
до суду з запитом про при-
значення медіації незалеж-
но від стадії судового про-
цесу. В такому разі судовий 
процес призупиняється на 
час проведення медіації.  

Судове призначення 
медіації має місце виключ-
но у випадках, коли необ-
хідно захистити інтер-
еси дитини у справах щодо 
окремого проживання або 
розлучення батьків4.

ЦПК затверджує принцип авто-
номності сторін щодо медіації. 
Відповідно до ст. 215 ЦПК, відпові-
дальність за організацію та проведен-
ня медіації покладається на сторони. 
ЦПК не містить вимог щодо кваліфі-
кації медіатора та правил, що мають 
застосовуватися в процесі медіації. Ст. 
216 ЦПК наголошує на конфіденцій-
ності медіації, зазначаючи, що пока-
зання, надані під час її проведення, 
не можуть бути використані в судово-
му процесі. Разом із тим, ст. 217 ЦПК 
вказує на можливість затвердження 
судом договору про результати меді-
ації у формі судового рішення за вза-
ємним запитом сторін. 

Ст. 218 ЦПК передбачає, що сто-
рони відшкодовують вартість медіа-
ції. Винятком є випадки, коли медіа-
ція була призначена судом у справах, 

4  Christophe Imhoos, «Mediation in the new Swiss 
Federal Code of Civil Procedure: a significant step 
towards ADR?» [Медіація за новим швейцарським 
федеральним Цивільним процесуальним кодек-
сом: вагомий крок у напрямку альтернативних 
способів врегулювання конфліктів?], Kluwer 
Mediation Blog, 2011, http://kluwermediationblog.
com/2011/12/06/mediation-in-the-new-swiss-
federal-code-of-civil-procedure-a-significant-step-
towards-adr/.

МЕДІАЦІЯ У ШВЕЙЦАРІЇ 
ЗА НОВИМ ЦПК ЗАКОНОДАВЧІ 

ЗАСАДИ

Крістіна 
КЛИКОВА, 
медіатор, акреди-
тований ABA (USA), 
магістр міжнарод-
ного права та еко-
номіки (Університет 
м. Берн, Всесвітній 
Торговий Інститут, 
Швейцарія), 
магістр права 
Одеської націо-
нальної юридичної 
академії, інтерн 
Програми сприяння 
Парламенту (PDP II) 
2009–2010 
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що стосуються прав та інтересів дітей і не носять 
фінансового характеру, і коли сторони не мають 
достатніх фінансових засобів для оплати послуг 
медіатора.  

На практиці, за інформацією, повідомленою 
автору статті Мартіном Цваленом, керівником 
Швейцарського об’єднання медіації5, у кантоні 
Берн з 1 січня по 1 листопада 2011 р. було проведе-
но менше 10 медіацій, пов’язаних із судовим про-
цесом. Він також наголосив, що сторін, які зверта-
ються до суду за захистом своїх прав та інтересів, 
ставлять перед вибором — судова консиліація або 

5  Schweizerischer Dachverband Mediation, http://www.infomediation.
ch/cms/.

незалежна від суду медіація. Простішим рішен-
ням є погодитися на процедуру судової консиліа-
ції, що можна пояснити пріоритетом консиліації 
над медіацією за нормами ЦПК, а також відсут-
ністю обізнаності сторін про процес медіації.

Таким чином, попри нововведення, які мали 
сприяти подальшому поширенню медіації, зна-
чних реальних змін не відбулося. Медіаторам 
Швейцарії ще доведеться активно попрацювати 
над поширенням інформації про переваги меді-
ації та користь, яку ця процедура може прине-
сти сторонам при вирішенні спірної ситуації, що 
виникла між ними.
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У Німеччині  поняття «прими-
рення між правопорушником та 
потерпілим»1 є квазіофіційним термі-
ном відновного правосуддя та медіації 
постраждалого й правопорушника. 

З одного боку, примирення між 
правопорушником та потерпілим 
(надалі — примирення) — це прак-
тична концепція, розроблена масовим 
суспільним рухом та впровадженою 
ним реформою системи криміналь-
ного правосуддя, а з іншого боку — це 
правовий термін, визначений ст. 46а 
Кримінального кодексу Німеччини 
(надалі — ККН) та п. 7 ст. 10 Закону 
«Про ювенальний кримінальний суд»2. 
Ці два аспекти слід враховувати при 
обговоренні відновного правосуддя 
та програм примирення. 

До того ж, у міжнародній практиці 
немає єдиного поняття, єдиного типу 
процесу та єдиної теорії відновного 
правосуддя3. Окрім того, концепція 
відновного правосуддя розвивається 
та трансформується в часі. Концепція 
відновного правосуддя може зосе-
реджуватися насамперед на природі 
реакції на правопорушення (відновні 
наслідки) або на процедурі, за допо-
могою якої досягаються ці наслідки4. 
У Німеччині законодавче визначення 
відновного правосуддя орієнтоване на 
наслідки, а практика — здебільшого 
на процедуру. 

Історія відновного 
правосуддя в Німеччині 
Елементи відновного правосуд-

дя завжди існували в кримінально-
му праві Німеччини. Наприклад, 
розгляд майнових претензій потер-
пілого при розгляді кримінальної 

1  Täter-Opfer-Ausgleich (нім.) — примирення пра-
вопорушника — потерпілого, надалі — прими-
рення між правопорушником та потерпілим. (Тут 
і надалі — прим. ред.).

2  Jugendgerichtsgesetz (нім.)
3  Johnstone and van Ness, 2007; UN Handbook, 

2006. 
4  Johnstone and van Ness, 2007; Walgrave, 2009.

справи5 передбачений ст. 403 ККН, 
яка дозволяє постраждалому пода-
ти позов на отримання фінансового 
відшкодування в кримі-
нальному проваджен-
ні. Іншим прикладом 
є ст. 374 Кримінально-
процесуального кодек-
су Німеччини (надалі 
— КПК), яка надає постраждалому 
можливість висунути приватне зви-
нувачення проти правопорушника 
за деякі дрібні злочини, включаючи 
легкі тілесні ушкодження, порушення 
права володіння та образи. Окрім ст. 
374 КПК, лише прокурор має право 
передавати справу на розгляд до кри-
мінального суду. Кримінальний суд 
може приймати кло-
потання про приватне 
звинувачення лише за 
умови неефективності 
арбітражного прова-
дження (ст. 380 КПК). 
Інший відновний еле-
мент був включений 
до  кримінального 
права Німеччини в 
1953 р., коли репарація 
стала однією з умов 
пробації за нормами 
кримінального права, 
що стосуються повно-
літніх та неповноліт-
ніх. Також репарація й 
вибачення є окремими 
заходами ювенального 
кримінального права з 
1953 р. 

З кінця 1970-х рр. 
дві тенденції формували підґрунтя для 
відновного правосуддя. З одного боку, 
практики та науковці позбавилися 
ілюзій щодо можливості соціалізації й 
навчання правопорушників засобами 
кримінального права, а з іншого боку, 
політики, практики та науковці знов 
звернулися до постраждалих, до яких 

5  Adhäsionsverfahren (нім.)

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ В НІМЕЧЧИНІ* ЗАКОНОДАВЧІ 

ЗАСАДИ

Артур ХАРТМАНН,
професор, доктор, Університет 
прикладних наук у сфері дер-
жавного управління, м. Бремен, 
Німеччина

Повний текст видання 
англійською мовою 
можна завантажи-
ти за посиланням: 
www.eucpn.org/
download/?file=RJ_
ENG.pdf&type=8

* Шановні читачі! 
Вашій увазі пропо-
нуються два розділи 
з книги «Кращі євро-
пейські практики від-
новного правосуддя 
в кримінальному про-
вадженні», виданої 
у 2010 р. Наведені час-
тини описують практику 
застосування медіації в 
кримінальних справах 
у Німеччині.  
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тривалий час ставилися лише як до джерела дока-
зів. Крок за кроком законодавець удосконалював 
права та повноваження постраждалих у контексті 
впливу на кримінальне провадження. Держава 
взяла на себе обов’язок надавати компенсацію 
жертвам тяжких злочинів. Потреби та інтереси 
постраждалих також стали важливим аспектом 
при винесенні вироку. У 1987 р. ст. 46 ККН було 
встановлено, що поведінка правопорушника 
після скоєння правопорушення, зокрема, його 
спроби сплатити реституцію за заподіяну ним 
шкоду, а також спроби примирення з постражда-
лим, стали чинником, що враховується при вине-
сенні судового рішення. У 1990 р. примирення 
між правопорушником та потерпілим запрова-
дили в ювенальне кримінальне право як засіб 
(відповідно до ст. 10 Закону «Про ювенальний 
кримінальний суд») і як можливий спосіб пере-
кваліфікації правопорушення та припинення 
справи відповідно до пп. 2 ст. 45 та ст. 47 Закону 
«Про ювенальний кримінальний суд». Чотири 
роки тому відповідно до ст. 46а ККН у норми 
кримінального права, що стосуються повноліт-
ніх, був запроваджений механізм примирення. 
З 1999 р. примирення між правопорушником та 
потерпілим було також включене в кримінальне 
провадження. Четверте речення п. 1 ст. 136 КПК 
зобов’язує суди, а також прокурорів та поліцію 
(див. п. 4 ст. 163а КПК) інформувати підозрюва-
них вже на початку першого слухання про можли-
вість застосування примирення, якщо такий захід 
прийнятний у справі. Ст. 155а КПК зобов’язує про-
курорів та суддів аналізувати на кожному етапі 
провадження питання доцільності застосування 
примирення, і у відповідних випадках прими-
рення обов’язково пропонується постраждалим 
та правопорушникам, окрім випадків відмови 
постраждалих від цього механізму. Ст. 155b КПК 
містить правові засади обміну персональними 
даними між прокурорами, судами та програмами 
медіації постраждалих та правопорушників у разі 
застосування примирення. У випадках прими-
рення норми кримінального права, що застосову-
ються до повнолітніх, також передбачають мож-
ливість співпраці прокурорів із суддями з метою 
відмови від звинувачення на етапі слідства чи 
після винесення обвинувачення відповідно до 
п’ятого речення пп. 1 ст. 153а КПК.

Найважливіші правові засади 
відновного правосуддя в Німеччині 
На системному рівні правове визначення 

поняття «примирення», наведене у ст. 46а ККН, 

є центральним елементом положень про відновне 
правосуддя. 

У  ст.  46а ККН  зазначено :  «Якщо 
правопорушник,

1) намагаючись досягти примирення 
з постраждалим, надав повну реституцію чи 
більшу її частину за своє правопорушення або 
переконливо намагався надати реституцію; або 

2) у разі, коли надання реституції за заподі-
яну шкоду вимагає значних особистих послуг чи 
суттєвої жертви з його боку, надав постражда-
лому повну компенсацію або її більшу частину, 
суд може зменшити вирок відповідно до ст. 49(1) 
або винести ухвалу про виконання зобов’язань, 
окрім випадків, коли вирок, який має бути вине-
сений правопорушнику, передбачає позбавлення 
волі строком більше одного року або штраф, що 
перевищує 360 добових одиниць». 

Запроваджуючи ст. 46а ККН, законода-
вець переслідував декілька політичних цілей. 
По-перше, інтереси та потреби постраждалих 
враховані в межах кримінального провадження. 
Правопорушників заохотили реагувати на потре-
би жертв їхніх злочинів. Окрім того, правопоруш-
никам запропонували можливість взяти на себе 
відповідальність за скоєне діяння добровільно, 
дистанціюватися в такий спосіб від правопору-
шення та зменшити свою провину в правовому 
сенсі. Ст. 46а ККН також висловлює думку про 
те, що вирішення особистого конфлікту, спри-
чиненого чи спровокованого правопорушен-
ням, призводить до примирення сторін (чи, 
принаймні, сприяє йому) та встановлення миру 
в ширшому контексті — між правопорушником 
та суспільством загалом. Окрім того, це усуває 
чи зменшує потребу покладатися на покаран-
ня як на засіб відновлення наслідків та ефектів 
правопорушення. Положення ст. 46а ККН також 
передбачають, що сама лише цивільно-правова 
компенсація шкоди, заподіяної правопорушен-
ням, недостатня для скасування кримінальної 
відповідальності. Особливо заможних правопо-
рушників слід позбавити можливості «втекти» 
від скоєного правопорушення і, отже, уникнути 
відповідальності перед жертвою та суспільством 
шляхом виплати грошових коштів. 

Суд має враховувати ст. 46а ККН у кожній 
відповідній справі, інакше виникнуть підстави 
для оскарження судового рішення в суді вищої 
інстанції чи скасування вироку відповідно до 
постанов Верховного суду.

Ст. 46а ККН враховує такі аспекти: спроби 
досягти примирення та надання повної ком-
пенсації чи більшої її частини. Примирення 
застосовується в широкому сенсі цього поняття, 
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включаючи матеріальну та нематеріальну (напри-
клад, моральну) реституцію, а компенсація озна-
чає фінансове відшкодування.

Ст. 46а ККН не обмежується певними право-
порушеннями. Це загальне правило при вине-
сенні вироку за будь-яке правопорушення, вклю-
чаючи тяжкі злочини, наприклад: пограбування, 
зґвалтування і, теоретично, убивство чи спробу 
вбивства, а також злочини у сфері господарської 
діяльності. Формулювання та мета ст. 46а ККН 
чітко вказують, що це положення слід застосо-
вувати лише тоді, коли правопорушення завда-
ло шкоди фізичній чи юридичній особі. Отже, 
немає підстав застосовувати його, наприклад, 
у випадку керування автотранспортним засобом 
у стані алкогольного сп’яніння, коли не сталося 
дорожньо-транспортної пригоди і не було фак-
тичної загрози конкретній людині чи її майну.

Загалом ст. 46а ККН надає можливість зняти 
обвинувачення, окрім випадків, коли можливий 
для правопорушника вирок передбачає позбав-
лення волі строком понад один рік чи стягнен-
ня штрафу в сумі понад 360 добових одиниць. 
Отже, приблизно у 80–90 % усіх випадків засу-
джень у кримінальних судах Німеччини прими-
рення теоретично може стати єдиною офіційною 
реакцією на правопорушення6. Якщо умови для 
зняття обвинувачення не виконані, ст. 46а ККН 
надає можливість зменшити строк вироку відпо-
відно до ст. 49 ККН, що регулює певні випадки 
зменшення строку вироку. Загалом, установле-
ний вироком строк можна скоротити на чверть 
максимально можливого строку.

Ст. 46а ККН регулює лише випадок застосу-
вання примирення. Прокурори та суди повинні 
інформувати постраждалих та правопорушників 
про можливість застосування примирення й реко-
мендувати застосовувати цей механізм у кожній 
відповідній справі, проте не мають законних 
повноважень призначати його як обов’язкову 
процедуру. Ця можливість передбачена лише 
п. 7 ст. 10 Закону «Про ювенальний кримінальний 
суд», яка, як наслідок, стала об’єктом нещадної 
критики і майже не застосовується на практиці. 
За межами сфери застосування цього положен-
ня не можна примушувати правопорушників та 
постраждалих брати участь у примиренні.

Дві частини ст. 46а ККН стосуються двох 
різних сценаріїв. Лише перший сценарій перед-
бачає примирення, а другий стосується особли-
вої форми фінансової реституції. Відповідно до 
пп. 1 ст. 46а ККН, примирення має певні риси, 
спільні з фінансовою реституцією, передбаченою 

6  Heinz, 2006

пп. 2 ст. 46а ККН. Однак лише пп. 1 вимагає 
примирення на основі комунікативного про-
цесу між постраждалим та правопорушником. 
Одностороння реституція, виплачена правопо-
рушником без, принаймні, спроби комунікації 
з постраждалим, недостатня для застосування 
пп. 1, проте може бути достатньою для виконання 
умов пп. 2. Примирення в значенні пп. 1 перед-
бачає фінансову реституцію й моральне визнан ня 
болю та страждань постраждалого, а також усі 
інші форми нематеріальної реституції. Отже, 
обсяг та характер необхідної реституції залежать 
від потреб та інтересів, висловлених постражда-
лим. Натомість, відповідно до пп. 2, компенсація 
в повному обсязі чи в більшій її частині озна-
чає повну компенсацію за нормами цивільного 
права. Пп. 1 застосовується в разі, якщо право-
порушник щиро докладає максимальних зусиль 
для досягнення примирення та сумлінно нама-
гається надати реституцію, а пп. 2 вимагає від 
порушника сплатити понад 50% реституції, яку 
він винен постраждалому відповідно до цивіль-
ного законодавства. 

Обставини, не передбачені законом, є не 
менш важливими, як і вимоги до застосування 
примирення, передбачені ст. 46а ККН. Зазначений 
комунікативний процес між постраждалим та 
правопорушником не потребує присутності 
медіатора, юриста чи будь-якої третьої сторони. 
У контексті ст. 46а ККН прийнятною є будь-яка 
форма комунікації між постраждалим та право-
порушником. Комунікативний процес може про-
ходити у формі безпосередньої комунікації між 
постраждалим та правопорушником та у формі 
опосередкованої комунікації через третю сто-
рону. Його можна організовувати в межах про-
грами медіації; його також може організовувати 
суддя чи прокурор, і він також може відбуватися 
спонтанно під час судового засідання. Ст. 46а 
ККН відкрита для професійних медіаторів та 
медіаторів-волонтерів, проведення конференцій, 
кіл примирення та безпосереднього спілкуван-
ня постраждалих та правопорушників у формі 
листування, спілкування електронною поштою 
(телефоном) чи особистої зустрічі один з одним. 
Він надає можливість розвивати нові напрями 
у сфері відновного правосуддя і не обмежується 
медіацією чи проведенням конференцій.  

Внаслідок цього підходу такі питання, як 
процес медіації постраждалого та правопоруш-
ника, необхідні для медіації навички, тип уста-
нов, які можуть пропонувати послуги медіації 
чи інші процеси відновного правосуддя, тією чи 
іншою мірою не врегульовані ані ст. 46 ККН, ані 
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жодним іншим законодавчим актом у системі 
кримінального права Німеччини.

Отже, на даний момент неможливо чітко 
визначити кількість справ, в яких щороку засто-
совується механізм примирення.

Внаслідок ухвалення Директиви 2008/52/EC, 
яка встановлює стандарти медіації в міжнарод-
них цивільно-правових справах, що підлягають 
упровадженню в національне законодавство до 
2011 р., законодавець нещодавно розпочав підго-
товку в Німеччині загального закону у сфері меді-
ації. Цей закон може містити загальні стандарти 
процедур медіації і для кримінальних справ та 
стандарти, необхідні для навчання медіаторів7.

Практика механізму примирення між 
правопорушником та потерпілим 

у Німеччині
Відновне правосуддя застосовується 

в Німеччині з 1986 р., коли були впроваджені 
декілька пілотних проектів, що передбачали 
медіацію між постраждалим та правопорушни-
ком. Ці модельні проекти запровадили термін 
«примирення» як переклад терміну victim offender 
mediation («медіація між потерпілим та правопо-
рушником»). Донині термін «примирення» зде-
більшого використовували в значенні медіації 
постраждалого та правопорушника. На відміну 
від пізнішого визначення поняття «примирення» 
в ст. 46а ККН, увага в цьому виді примирення 
зосереджена на залученні постраждалих та пра-
вопорушників у процедуру медіації, яка прово-
диться за підтримки медіатора.

Перевагою орієнтованого на наслідки право-
вого визначення поняття «примирення» є широкі 
можливості, передбачені ст. 46а ККН для розви-
тку і впровадження нових форм практики від-
новного правосуддя та врахування цих засобів 
у кримінальному провадженні. Проблема полягає 
в тому, що термін «примирення» втратив своє 
чітке попереднє значення. Ця проблема стає 
цілком очевидною у справі про зґвалтування. 
Правопорушник заперечує свою провину, допоки 
проти нього не знайдуть переконливих доказів. 
У такій ситуації під час судового засідання йому 
пропонують вибачитися та сплатити фінансову 
компенсацію за завдані ним біль і страждання. 
Суд це приймав як примирення. Після поданої 
прокурором апеляції Верховний суд відмовив-
ся приймати це як факт застосування прими-
рення, адже для визнання факту застосування 
механізму примирення правопорушник має чітко 
7  Schmidt, 2010

визнати свою відповідальність за злочин, чесно 
та у повному обсязі відшкодувати всю матеріаль-
ну й нематеріальну шкоду, яку він заподіяв. Отже, 
у разі тяжких злочинів, наприклад, зґвалтування, 
необхідно визнати провину за злочин. Це вихо-
дить за межі ст. 46а ККН та її застосування в менш 
важких злочинах. Окрім того, повинен мати місце 
комунікативний процес між постраждалим та 
правопорушником. Внаслідок цього процесу 
постраждалий має отримати змогу добровільно 
та щиро прийняти реституцію й вибачення пра-
вопорушника. Верховний суд намагався забезпе-
чити, щоб механізм примирення не використо-
вували як інструментальний та тактичний засіб. 
Рішення Верховного суду зрозуміле, проте судам 
нелегко перевірити чесність і серйозність кому-
нікативного процесу та здатність жертви щиро 
прийняти запропоновану реституцію. Це інше 
слабке місце орієнтованого на наслідки підходу, 
передбаченого ст. 46а ККН. 

Наведений випадок та інші подібні до нього 
справи також кинули тінь на примирення. Навіть 
фахівцям у сфері системи кримінальної юстиції 
складно відокремити цей вид примирення, що 
застосовується в судових процесах, від прими-
рення у формі медіації між постраждалим та 
правопорушником.   

Як вже зазначалося, закон також не вста-
новлює мінімальних стандартів медіації між 
постраждалим та правопорушником. Проте вже 
в 1989 р. перша робоча група фахівців-практиків 
розробила стандарти належної практики у сфері 
застосування примирення (цей термін у даному 
випадку вживається як «медіація між постражда-
лим та правопорушником»). Відтоді ці стандарти 
були вдосконалені (див. www.toa-servicebuero.de). 
З 1991 р. Бюро послуг медіації між постраждалим 
та правопорушником у м. Кельн також пропонує 
базові навчальні курси з медіації у кримінальних 
справах. У 1993 р. була започаткована федеральна 
статистика медіацій між постраждалими та право-
порушниками8 з метою оцінки розвитку медіації 
в Німеччині (результати представлені в роботах 
Kerner, Hartmann and Eikens, 2008; Hartmann and 
Kerner, 2004; детальний опис є в роботі Hartmann, 
2008). У співпраці з Консорціумом програм меді-
ації9 Бюро послуг медіації також пропонує надан-
ня сертифікату про належну якість програм за 
результатами аудиту. 

Проте варто зауважити, що зазначені меха-
нізми забезпечення високої якості не мають 
обов’язкового характеру, адже вони розроблені 
8  Bundesweite TOA Statistik (нім.)
9  Bundesarbeitsgemeinschaft der TOA-Einrichtungen (нім.)
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та впроваджені завдяки приватним ініціативам 
і організаціям. Лише незначна кількість про-
грам медіації в Німеччині повністю відповідає 
стандартам належної практики і пройшла аудит 
з метою отримання сертифікату про належну 
якість. Лише незначна кількість програм медіації 
включена до федеральної статистики медіацій. 
Отже, примирення у формі медіації між постраж-
далим і правопорушником також не узгоджене 
на території Німеччини. Використання та вплив 
цього механізму варіюють у різних федераль-
них землях, а подекуди — в різних населених 
пунктах. Певною мірою така ситуація є наслід-
ком федералізму в Німеччині, історично перед-
баченого Конституцією. Відповідно до ст. 30 
Конституції Німеччини, організацією медіації 
для повнолітніх правопорушників мають займа-
тися 15 федеральних земель. Ст. 28 II Конституції 
передбачає, що організація соціальних служб для 
дітей та неповнолітніх, у тому числі підтримка 
неповнолітніх у судових процесах, здійснюється 
на рівні місцевих громад. Отже, громади мають 
право організовувати та фінансувати медіації між 
потерпілими й правопорушниками відповідно до 
власного світогляду та пріоритетів.

Ця стаття присвячена правовим засадам від-
новного правосуддя в Німеччині. Ґрунтовний ана-
ліз практики медіації в Німеччині представлений 
у наведеній літературі (для поглибленого вивчен-
ня див. бібліографію Kerner за адресою: http://
w210.ub.uni-tuebingen.de/volltexte/2003/861/).

Говорячи про майбутній розвиток, слід зазна-
чити, що внаслідок прийняття європейської 
директиви (2008/52/EC), яка встановлює стан-
дарти медіації в міжнародних цивільно-правових 
справах, що підлягають впровадженню в наці-
ональне законодавство до 2011 р., законодавець 
нещодавно розпочав підготовку в Німеччині 
загального закону у сфері медіації. Цей закон 
може містити загальні стандарти процедур меді-
ації і для кримінальних справ та стандарти, необ-
хідні для навчання медіаторів10. 

Насамкінець слід зазначити, що практи-
ка відновного правосуддя в Німеччині загалом 
передбачає застосування механізму примирення 
у формі медіації між постраждалим та правопо-
рушником. Лише нещодавно конференції стали 
більш популярними, проте кола примирення 
ще не започатковані. Медіаторами здебільшого 
виступають соціальні працівники з вищою осві-
тою, які також пройшли курси навчання при Бюро 
послуг медіації. Деякі інституції також працю-
ють з підготовленими волонтерами. Приблизно 
80 % випадків медіацій формально передаються 
10  Детальніше див. Schmidt, 2010.

прокурорами, а в деяких населених пунктах до 
25 % справ надходять безпосередньо від постраж-
далих та правопорушників, які самостійно звер-
таються до медіаторів. Подекуди поліція також 
сприяє направленню справ на медіацію, хоча 
формально не має такого права.  

Приблизно половина справ, що розглядають-
ся на медіаціях, стосуються насильства; в деяких 
громадах високі показники застосування медіації 
в разі домашнього насильства. У деяких проблем-
них міських районах також передбачений легкий 
доступ до соціальної медіації за межами судової 
системи. У деяких громадах, зокрема в м. Бремені, 
також використовуються відновні підходи (окрім 
медіації), при вирішенні справ про домагання 
(див. http://www.stalking-kit.de/) пілотні про-
екти пропонують медіацію та конференції для 
ув’язнених і постраждалих від їхніх злочинів.  

Відповідно до проведеного дослідження, 
приблизно 250 установ у Німеччині пропонують 
послуги з медіації й розглядають 20 000–30 000 
справ на рік за допомогою механізму медіації. 
Однак майбутнє дослідження, скоріше за все, 
продемонструє, що ці показники застосування 
медіації та відновного правосуддя в Німеччині 
недооцінені. 
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Порозуміння

1. Витоки, цілі та 
теоретичні засади 

відновного правосуддя

1.1. Огляд форм 
відновного правосуддя 
в системі кримінального 
правосуддя

При огляді загальної прак-
тики програм відновного пра-
восуддя в Україні справедливо 
буде зазначити, що переважну 
більшість їх складають медіа-
ції між потерпілим і правопо-
рушником. За повідомленнями 
організацій громадянського 
суспільства, що взяли на себе 
відповідальність за впрова-
дження відновного правосуддя 
в країні, трапляються нечасті 
випадки проведення форумів 
громадського правосуддя та кіл 
примирення в різних формах. 
Дуже складно надавати точні 
дані за відсутності централізо-
ваної державної системи, яка 
б регламентувала та контролю-
вала впровадження відновного 

правосуддя в системі кримінального 
судочинства в Україні. У наявності 
маємо дослідження, проведені орга-
нізаціями громадянського суспіль-
ства та міжнародними експертами, 
але обмежені ресурси не дають змоги 
отримати достатню кількість даних, 
щоб зробити точні висновки.

Важливо зазначити, що всі захо-
ди відновного правосуддя, описані 
в цьому звіті, були ініційовані й уті-
лювалися в життя мережею гро-
мадських організацій та практично 
не мали підтримки на державному 
рівні з точки зору як законодавчого 
врегулювання, так і будь-якої техніч-
ної допомоги. Таким чином, медіація 
між потерпілим і правопорушником 
в Україні — це переважно автономний 
процес, що відбувається поза межами 
кримінального судочинства завдяки 
унікальним механізмам співпраці, 
розробленим через відсутність хоча 
б якоїсь нормативно-правової бази 
для медіації в кримінальних справах 
і введеним у дію угодами про співпра-
цю, які укладали зацікавлені сторони 
на місцевому рівні. Такі відновні про-
грами є результатом пілотних ініціа-
тив, що підтримуються в першу чергу 
іноземними донорами та в деяких 
випадках — місцевою владою.

Незважаючи на те, що медіація 
ще недостатньо регулюється зако-
нодавством України, Український 
Центр Порозуміння1 (УЦП) ініцію-
вав свій перший проект з відновного 
правосуддя на експериментальній 
основі у 2003 р. У співпраці з місце-
вими неурядовими організаціями 
було розроблено модель центру від-
новного правосуддя в громаді (ЦВП) 
(сьогодні в дев’яти регіонах України 

1  УЦП є благодійною організацією, що поклика-
на сприяти впровадженню відновних практик 
в Україні. УЦП є членом Європейського форуму 
з відновного правосуддя.
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працюють 14 таких центрів), спрямовану на спри-
яння та поліпшення реінтеграції правопоруш-
ників у суспільство. ЦВП надають свої послуги 
на основі комплексної Трирівневої моделі про-
філактики злочинності на рівні громад. Перший 
рівень моделі передбачає роботу в школах, його 
мета — навчити дітей вирішувати свої конфлік-
ти мирним шляхом за допомогою медіації та кіл. 
Завдання моделі на вторинному та третинному 
рівнях полягає в тому, щоб забезпечити можли-
вість для примирення осіб, які скоїли суспільно 
небезпечні діяння, з їхніми жертвами. Центри 
відновного правосуддя залучаються до прове-
дення відновних заходів згідно з розроблени-
ми правилами та процедурами передачі справ, 
а також на підставі встановленого партнерства 
між ЦВП і установами системи кримінального 
судочинства2.

З цією метою зацікавлені установи системи 
кримінального судочинства (слідчі, судді та про-
курори) можуть підписувати угоди про співпрацю 
з неурядовими організаціями, що надають послуги 
відновного правосуддя на місцях. Пілотні проекти, 
спрямовані на впровадження медіації між потерпі-
лим і правопорушником, виконуються на підставі 
таких угод за активної підтримки Верховного Суду, 
Генеральної прокуратури, Міністерства внутріш-
ніх справ і Міністерства юстиції. 

Такі угоди про співпрацю визначають меха-
нізм співробітництва, його правові основи та 
шляхи застосування результату медіації в кри-
мінальному процесі відповідно до чинного зако-
нодавства. Ці угоди детально регламентують 
обов’язки органів дізнання, досудового слідства 
та судів щодо застосування відповідних поло-
жень КК і КПК у взаємодії з ЦВП та забезпечують 
поетапну процедуру (ця процедура є конфіден-
ційним процесом, спрямованим на реабілітацію 
потерпілих і визнання правопорушниками дійо-
вої відповідальності за відшкодування збитків), 
якої мають дотримуватися ЦВП і співробітники 
судових органів та інші службові особи, що беруть 
участь у здійсненні правосуддя.

Службова особа, у провадженні якої перебу- 
ває справа, визначає, чи можна вирішити цю 
справу за допомогою медіації на підставі таких 
критеріїв: достатність доказів, визнання пра-
вопорушником своєї вини, можливість кон-
такту зі сторонами конфлікту й добровільна 
згода потерпілого та правопорушника взяти 
участь у програмі примирення.
Якщо з’ясовано, що справу можна потенційно  
вирішити за допомогою медіації, відповідаль-
на службова особа надає ЦВП відомості про 

2 Betetto, 2011, p. 5–7; Council of Europe, 2011.

правопорушника та потерпілого (їхні імена, 
контакти тощо), а також коротку інформацію 
про суть кримінальної справи.
Кваліфікований фасилітатор-посередник із  
ЦВП зв’язується з обома сторонами перед 
їхньою зустріччю та допомагає їм підготува-
тися до неї. 
Особиста зустріч потерпілого з правопо- 
рушником організується за умови отриман-
ня фасилітатором/медіатором добровіль-
ної згоди сторін конфлікту на участь у ній. 
У цьому випадку вони звичайно підписують 
згоду про медіацію.
Відновний результат медіації є консенсусом,  
досягнутим між потерпілим і правопорушни-
ком стосовно того, як найкраще усунути або 
компенсувати завдану шкоду. Як правило, він 
має вигляд договору про примирення.
Результати договору про примирення пере- 
даються відповідній службовій особі та долу-
чаються до матеріалів справи.
Службова особа, у провадженні якої перебу- 
ває справа, вивчає надіслані ЦВП докумен-
ти й перевіряє шляхом опитування сторін 
добровільність їхньої участі в медіації, від-
повідність укладеного договору вчиненому 
злочину та усвідомлення сторонами його 
умов і наслідків.
Отримавши документи від ЦВП на досудовій  
стадії, прокурор, а також слідчий за згодою 
прокурора та за наявності підстав, зазначе-
них у ст. 45 КК, з урахуванням угоди можуть 
винести постанову про направлення кримі-
нальної справи до суду для вирішення питан-
ня про звільнення підсудного від криміналь-
ної відповідальності (закриття кримінальної 
справи) у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 
КК), з примиренням відповідача з позивачем 
(ст. 46 КК) чи з передачею особи на поруки 
колективу підприємства, установи чи орга-
нізації (ст. 47 КК), а також для застосуван-
ня до неповнолітнього примусових заходів 
виховного характеру в порядку, передбаче-
ному ст. 447 КПК. У разі надіслання ЦВП 
документів з результатами медіації до суду, 
тобто на судовій стадії провадження у справі, 
прокурор за підтримки державного обвину-
вачення в суді може врахувати факт договору 
про примирення між відповідачем і позива-
чем, дійового каяття та відшкодування запо-
діяної злочином матеріальної або моральної 
шкоди й рекомендувати суду закрити справу 
або пом’якшити покарання. 
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1.2. Історія реформи
Реформа системи кримінального право-

суддя в Україні триває, і ми сподіваємося, що 
відновне правосуддя й досі є частиною майбут-
нього кінцевого результату. Із самого початку її 
запровадження в 2003 р., реформа була ініціа-
тивою організацій громадянського суспільства 
на чолі з Українським Центром Порозуміння. 
Поступово цю ініціативу почали підтримувати 
різні зацікавлені сторони, такі як Верховний Суд 
України, Міністерство юстиції, Генеральна про-
куратура, Національна академія прокуратури, 
Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, 
а також Міністерство внутрішніх справ та відомчі 
вищі навчальні заклади. На першому етапі метою 
впровадження відновного правосуддя в Україні 
(2003–2005 рр.) було створення прецеденту засто-
сування медіації між потерпілим і правопоруш-
ником у кримінальних справах, а також розробка 
правового механізму застосування медіації між 
потерпілим і правопорушником у криміналь-
ному судочинстві та його випробування у семи 
громадах. Попри те, що на початковому етапі на 
медіацію було передано лише 30 справ, зовніш-
нє оцінювання, проведене Центром відновного 
правосуддя та миротворства Університету штату 
Мінесота (США), наочно продемонструвало їхню 
відповідність цінностям і принципам відновного 
правосуддя, а також повне задоволення як потер-
пілих, так і правопорушників результатами й про-
цесом медіації та значну підтримку з боку пред-
ставників правової системи, які беруть участь 
у програмах відновного правосуддя3. Разом із 
тим, були визначені три головні перешкоди ста-
лому розвитку відновного правосуддя в Україні: 
1) відсутність законодавчої бази; 2) відсутність 
поінформованості зацікавлених сторін з боку 
правової системи; а також 3) відсутність фінан-
сових механізмів підтримки медіацій між потер-
пілими та правопорушниками. З того часу минуло 
сім років, але вагомого прогресу в цих сферах так 
і не спостерігається, хоча кількість проведених 
медіацій у кримінальних справах досягла декіль-
кох сотень, а практичне застосування відновних 
програм зросло від одної простої процедури до 
комплексної Трирівневої моделі профілактики 
злочинності на рівні громад, доповненої цілою 
низкою відновних практик, які застосовуються 
залежно від категорії справи. 

Ми віримо, що саме тому, що ЦВП, відпові-
дальні за розвиток програм відновного право-
суддя в Україні, є організаціями громадянського 
суспільства, якість послуг, рівень задоволення 
3  Vos/Umbreit/Hansen, 2006, p. 31–34; Ukrainian Centre for Common 

Ground, 2006.

учасників та інші якісні показники залишаються 
на найвищому рівні. Стратегія інституціалізації 
відновного правосуддя в Україні «знизу довер-
ху» мала як позитивні, так і негативні сторони. 
З одного боку, вона гарантувала відданість та 
прихильність фасилітаторів і медіаторів ціннос-
тям і принципам відновного правосуддя, а також 
міцні зв’язки в громадах, які використовуються 
як додаткові ресурси, та, за потреби, підтримку 
волонтерів у відновному процесі. (Це, зокрема, 
важливо на тлі нинішньої надзвичайно корум-
пованої бюрократичної системи управління та 
державних установ, які створюють зовнішню 
видимість активної діяльності на рівні продуку-
вання формальної статистики. В той же час за 
лаштунками офіційних звітів і статистики можна 
побачити низькооплачуваних і демотивованих 
чиновників, які просто не бажають змінювати 
традиційні каральні та авторитарні підходи, 
отримувати нові знання та навички або викону-
вати додаткову роботу, якщо вона не належить до 
їхніх посадових обов’язків). З іншого боку, оче-
видним негативним аспектом такої ситуації був 
низький рівень географічного поширення від-
новних практик, відсутність законодавчої, фінан-
сової та адміністративної підтримки програм 
відновного правосуддя і, як наслідок, відсутність 
солідної довгострокової стратегії, незважаючи на 
всі зусилля УЦП та міжнародних донорів. Наразі 
наш рух може покладатися тільки на підтрим-
ку громад та ентузіазм окремих представників 
місцевих органів влади, які розуміють необхід-
ність і позитивний вплив відновного підходу на 
зниження рівня злочинності й конфліктів у своїх 
громадах. Проте поточна реформа кримінально-
го правосуддя — та, зокрема, системи ювенальної 
юстиції — вже підкреслювала необхідність вклю-
чення відновного підходу до вирішення питань 
злочинності й розв’язання конфліктів у цілій 
низці нормативних документів. Фахівці в галузі 
відновного правосуддя налаштовані вельми опти-
містично щодо майбутніх змін у законодавстві.

1.3.  Контекстуальні чинники та цілі 
реформ
У 1994 р. міжнародна неурядова організа-

ція (НУО) Search for Common Ground розпочала 
амбіційний проект з упровадження практики 
медіації в Україні. Завдяки проекту «Українська 
Група Медіації», який реалізувався за підтрим-
ки USAID, було створено вісім спеціалізованих 
НУО (груп медіації), метою яких стала інсти-
туціоналізація медіації як звичайної практики 
розв’язання конфліктів в Україні. Однією з потен-
ційних галузей інституціоналізації було визнано 
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судову медіацію. Дві групи медіації з Одеси та 
Донецька почали свої пілотні ініціативи з надан-
ня відновних послуг у вирішенні цивільних, 
сімейних справ і трудових суперечок. Декілька 
спроб цього проекту сприяти розвитку віднов-
них практик в українському судочинстві не мали 
особливого успіху, але завдяки ним підвищився 
рівень поінформованості та інтересу до медіації 
з боку представників правової системи. У Києві та 
Ялті було проведено дві міжнародні конференції, 
які узагальнили досвід груп медіації та ухвалили 
дві рекомендації на підтримку судової медіації 
в Україні. На жаль, ці зусилля не мали жодних 
практичних наслідків. Тому Український Центр 
Порозуміння (створений у 2002 р.) обрав для себе 
інший шлях сприяння реформуванню системи 
правосуддя, зосередившись на впровадженні 
програм відновного правосуддя в систему кри-
мінального судочинства. Успіху цієї місії спри-
яли два чинники. По-перше, це високий рівень 
злочинності та кількості людей, утримуваних під 
вартою, що було визнано явним свідченням про-
валу традиційного карального підходу. На той 
час у Східній Європі співвідношення кількості 
ув’язнених до загального населення становило 
в середньому 200 на 100 000 осіб, тоді як в Україні 
ця цифра сягала приблизно 400 на 100 000. Більш 
ніж 200 000 людей утримувалися у 179 виправ-
них закладах і приблизно 134 000 перебували 
під наглядом міліції після звільнення на поруки. 
Ще одним чинником стала політична орієнтація 
України на Європу, коли після подій «помаранче-
вої революції» 2004 р. новий уряд офіційно про-
голосив стратегію європейської інтеграції. Події 
кінця 2004 р., здається, позитивно вплинули на 
впровадження відновних методів в українську 
систему правосуддя. З того часу в країні більше 
не було помітно активного руху на підтримку 
потерпілих; тому справедливо буде зазначити, 
що в Україні відновне правосуддя розвивається 
здебільшого в напрямку стратегій, орієнтова-
них на правопорушника. Єдиний законодавчий 
акт на національному рівні, в якому спеціально 
вживається термін «відновне правосуддя», — це 
Указ Президента України від 24 травня 2011 р. 
№ 597/2011 «Про Концепцію розвитку кримі-
нальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». 
Він пропагує відновне правосуддя як ефектив-
ний інструмент добровільного примирення між 
потерпілим і правопорушником, прийняття від-
повідальності правопорушником за заподіяну 
шкоду та досягнення позитивних докорінних 
змін у його майбутній поведінці.

Таким чином, найбільш поширеним зали-
шається переконання, що відновне правосуддя 

перш за все акцентує увагу на роботі з право-
порушниками та потребами громади в цілому, 
хоча останніми роками в директивних докумен-
тах і наукових працях лунали окремі голоси на 
підтримку потреб потерпілих. 

2. Законодавча база застосування 
відновного правосуддя на різних 

стадіях кримінального судочинства
Слід зазначити, що чинне законодавство 

України не регулює застосування відновних 
процесів у кримінальних справах як таких. 
Натомість у Кримінальному та Кримінально-
процесуальному кодексах України є ціла низка 
статей, які стосуються примирення між правопо-
рушником і потерпілим, не вказуючи конкретно 
процесу, за допомогою якого можна досягти при-
мирення, щирого каяття й компенсації шкоди та 
збитків, завданих правопорушником. 

Відповідні положення в КК та КПК
Cт. 45 КК («Звільнення від кримінальної від- 
повідальності у зв’язку з дійовим каяттям»): 
«Особа, яка вперше вчинила злочин невели-
кої тяжкості або необережний злочин серед-
ньої тяжкості, звільняється від кримінальної 
відповідальності, якщо вона після вчинення 
злочину щиро покаялася, активно сприяла 
розкриттю злочину і повністю відшкодува-
ла завдані нею збитки або усунула заподіяну 
шкоду».
Cт. 7-2 КПК («Порядок звільнення від кримі- 
нальної відповідальності у зв’язку з дійовим 
каяттям»): «Прокурор, а також слідчий за зго-
дою прокурора за наявності підстав, зазначе-
них у ст. 45 Кримінального кодексу України, 
вправі своєю мотивованою постановою 
направити кримінальну справу до суду для 
вирішення питання про звільнення обвинува-
ченого від кримінальної відповідальності.
За наявності підстав, зазначених у ст. 45 
Кримінального кодексу України, у спра-
вах, які надійшли до суду з обвинувальним 
висновком, суд у судовому засіданні виносить 
постанову про закриття справи». 
Cт. 46 КК («Звільнення від кримінальної  
відповідальності у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим»): «Особа, яка вперше 
вчинила злочин невеликої тяжкості або нео-
бережний злочин середньої тяжкості, звіль-
няється від кримінальної відповідальності, 
якщо вона примирилася з потерпілим та від-
шкодувала завдані нею збитки або усунула 
заподіяну шкоду».
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Ст. 8 КПК («Порядок звільнення від кримі- 
нальної відповідальності у зв’язку з прими-
ренням обвинуваченого, підсудного з потер-
пілим»): «Прокурор, а також слідчий за 
згодою прокурора вправі за наявності підстав, 
зазначених у ст. 46 Кримінального кодексу 
України, винести мотивовану постанову про 
направлення справи до суду для вирішення 
питання про звільнення обвинуваченого від 
кримінальної відповідальності.
За наявності підстав, зазначених у ст. 46 
Кримінального кодексу України, у спра-
вах, які надійшли до суду з обвинувальним 
висновком, суд у судовому засіданні виносить 
постанову про закриття справи».
Ст. 66 КК («Обставини, які пом’якшують  
покарання»): «1. При призначенні пока-
рання обставинами, які його пом’якшують, 
визнаються: …2) добровільне відшкодуван-
ня завданого збитку або усунення заподіяної 
шкоди».
Ст. 50-2 КК («Поняття покарання та його  
мета»): «Покарання має на меті не тільки 
кару, а й виправлення засуджених, а також 
запобігання вчиненню нових злочинів як 
засудженими, так і іншими особами».
Ст. 23-1 КПК («Подання органу дізнання,  
слідчого, прокурора в кримінальній справі»): 
«Орган дізнання, слідчий, прокурор, устано-
вивши причини і умови, що сприяли вчинен-
ню злочину, вносять у відповідний державний 
орган, громадську організацію або посадовій 
особі подання про вжиття заходів для усунен-
ня цих причин і умов. Якщо в ході дізнання, 
досудового слідства або перевірки, що прово-
дились на підставах, передбачених ч. 4 ст. 97 
цього Кодексу, буде встановлено, що в діян-
ні особи, яка притягається до кримінальної 
відповідальності, чи в діяннях інших осіб є 
ознаки дисциплінарного правопорушення 
або ці особи повинні бути згідно з чинним 
законодавством притягнуті до матеріаль-
ної відповідальності, орган дізнання, слід-
чий чи прокурор зобов’язані порушити в 
поданні питання про притягнення цих осіб 
до дисциплінарної або матеріальної відпові-
дальності. Не пізніш як у місячний строк по 
поданню має бути вжито необхідних заходів 
і про результати повідомлено особу, яка наді-
слала подання».
Програмні документи та підзаконні 

акти
Постанови Пленуму Верховного Суду України:  
від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про практику 
застосування судами України законодавства 
у справах про злочини неповнолітніх», 

від 2 липня 2004 р. № 13 «Про практику 
застосування судами законодавства, яким 
передбачені права потерпілих від злочинів», 
а також від 15 травня 2006 р. № 2 «Про прак-
тику розгляду судами справ про застосування 
примусових заходів виховного характеру», що 
містять рекомендацію суддям активно сприя-
ти застосуванню програм примирення у кри-
мінальному судочинстві.
Необхідність впровадження програм віднов- 
ного правосуддя (і зокрема медіації в кри-
мінальних справах) у кримінальне судочин-
ство підкреслюється в інструктивному листі 
Генерального прокурора України від 1 серпня 
2008 р. № 09/1-233вих-08-236окв «Щодо вико-
ристання процедур примирення у криміналь-
ному провадженні та розширення альтерна-
тиви кримінальному переслідуванню».
Важливість застосування відновних про- 
цедур або процедур примирення (медіації) 
правопорушника з потерпілим як запоруки 
успішної профілактики злочинів, зокрема 
у дитячому та молодіжному середовищі, 
наголошується і в інструктивному листі 
начальника Департаменту кримінальної мілі-
ції у справах дітей Міністерства внутрішніх 
справ від 30 вересня 2009 р. № 58/2–1892 «Про 
організацію трирівневої моделі профілакти-
ки правопорушень серед дітей». 
Подальший розвиток нормативно-правової  
бази відновного правосуддя в цілому й меді-
ації зокрема знайшов підтримку в Указі 
Президента України від 24 травня 2011 р. 
№ 597/2011 «Про Концепцію розвитку кри-
мінальної юстиції щодо неповнолітніх 
в Україні». Беручи до уваги необхідність ство-
рення комплексної системи кримінального 
правосуддя для неповнолітніх, Концепція 
стимулює процес вдосконалення системи 
профілактики злочинності серед неповно-
літніх на основі застосування належних та 
упереджувальних методів, а також розвитку 
відновного правосуддя. Вона, безумовно, 
передбачає впровадження процедури меді-
ації як ефективного засобу добровільного 
примирення між потерпілим і правопоруш-
ником, а також прийняття закону про медіа-
цію (примирення).
Фахівці з відновного правосуддя Українського 

Центру Порозуміння та організацій-партнерів 
розробили механізм співпраці, який забезпечує 
правову базу та встановлює конкретну проце-
дуру передачі кримінальних справ до місцевих 
центрів відновного правосуддя. Різниця між 
загальною системою кримінального правосуддя 
та системою кримінального правосуддя у справах 
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неповнолітніх в Україні не є суттєвою з точки 
зору застосування відновних методів, за винят-
ком вимоги обов’язкової участі захисника у про-
веденні розслідування, досудового розслідування 
та судового розгляду кримінальної справи в суді 
першої інстанції «у справах осіб, які підозрю-
ються або обвинувачуються у вчиненні злочину 
у віці до 18 років, — з моменту визнання особи 
підозрюваною або пред’явлення їй обвинува-
чення». Тому уповноважена особа, яка відпові-
дає за прийняття рішення про передачу справи 
неповнолітньої особи до програми відновного 
правосуддя, повин на завжди гарантувати участь 
близьких родичів, опікунів або піклувальників 
шляхом отримання їхньої поінформованої згоди 
на проведення відновної процедури. Аналогічно 
медіатор повинен завжди гарантувати, у міру 
можливості, участь близьких родичів, опікунів 
або піклувальників у відновній процедурі. 

У зв’язку з несуттєвими відмінностями між 
справами повнолітніх і неповнолітніх з точки зору 
застосування відновного правосуддя й тим фак-
том, що механізм співпраці не розрізняє застосу-
вання відновних практик у справах повнолітніх 
від справ неповнолітніх, у даному документі вони 
описуються як викладені у зазначеному механізмі 
співпраці4.

2.1. Хто відповідає за прийняття рішень 
щодо призначення або проведення 
заходів відновного правосуддя?

В українських умовах важко напевне визначи-
ти, хто конкретно має відповідати за призначення 
або проведення заходів відновного правосуддя. 
Скоріш за все, службова особа, у провадженні якої 
перебуває справа (слідчий, прокурор або суддя), 
може поінформувати сторони кримінальної спра-
ви про існуючий в їхній громаді центр відновного 
правосуддя та послуги, які він надає, а також про 
їхні права та обов’язки в межах процедури при-
мирення, або надати сторонам контактну інфор-
мацію такого ЦВП.

2.2. Кого стосуються ці заходи та які 
є передумови такого втручання (цільова 
група з точки зору вікової категорії, 
типу/тяжкості злочину, кримінального 
минулого, доказових матеріалів, згоди 
та/або визнання вини; можливості тільки 
за умови участі потерпілої сторони; 
обов’язкове або довільне застосування 
заходів відновного правосуддя тощо)?
4  Лобач, 2010, бюлетень «Відновне правосуддя в Україні», № 1–4 

(15), 2010, с. 10–12. 

У механізмі співпраці ЦВП з органами право-
вої системи згадуються такі критерії «медіабель-
ності» / передумови відновного втручання або 
направлення справи до ЦВП:

наявність потерпілої особи:  справа може 
бути передана на медіацію тільки за умови 
наявності особи (осіб), що постраждала від 
правопорушення;
визнання правопорушником своєї вини : 
справа може бути передана на медіацію 
тільки за умови визнання правопорушни-
ком факту правопорушення та своєї ролі 
в ньому (або, принаймні, незаперечення їх 
правопорушником);
можливість контакту зі сторонами кримі- 
нальної ситуації: справа може бути переда-
на на медіацію тільки за умови можливості 
безперешкодного контакту медіатора зі 
сторонами (наприклад, коли як запобіжний 
захід обрано утримання під вартою, органі-
зація медіації або проведення якоїсь іншої 
процедури практично неможливі через дуже 
складний механізм отримання доступу до 
правопорушника);
добровільна згода правопорушника та потер- 
пілого на участь у медіації: справа може бути 
передана на медіацію тільки за умови вільної 
та добровільної згоди обох сторін (у деяких 
випадках добровільну згоду сторін може 
отримувати медіатор, оскільки він краще 
підготовлений до того, щоб пояснити сторо-
нам суть відновного процесу, його ризики та 
потенційні зиски).

2.3. Як позначаються (не)успішні заходи 
відновного правосуддя на рішенні суду/
результатах/процедурі/тривалості вироку 
(ніяк не позначаються, пом’якшення 
вироку, відновний захід як одноразове 
втручання, дострокове звільнення, 
кримінальна реєстрація тощо)?

Результати договорів про примирення пере-
даються назад службовій особі, у провадженні 
якої перебуває справа, для перевірки та долучен-
ня до матеріалів справи. При цьому до договору 
про примирення долучається звіт медіатора про 
проведення медіації (в якому зазначається реє-
страційний номер справи, згода сторін на меді-
ацію, та, якщо це доречно, її результати й дата 
проведення).

У разі недосягнення згоди сторін на участь 
у медіації або недосягнення угоди про прими-
рення під час медіації справа, у тому числі звіт 
медіатора про проведення медіації, повертається 
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до встановленого формального процесу кримі-
нального правосуддя.

У разі досягнення згоди про примирення між 
сторонами службова особа, у провадженні якої 
перебуває справа (слідчий, прокурор або суддя), 
вивчає надіслані ЦВП документи, а також пере-
віряє шляхом опитування й інших процесуаль-
них дій добровільність укладеного договору про 
примирення, його відповідність вчиненому зло-
чину, усвідомлення сторонами умов договору та 
його наслідків і в установленому порядку долучає 
документи до справи.

Наслідки долучення документів до справи 
відповідно до механізму співпраці:

недосягнення згоди між сторонами не тягне  
за собою додаткових правових наслідків сто-
совно правопорушника; 
досягнення згоди про примирення не може  
служити доказом вини правопорушника 
в подальшому судочинстві;
долучені до справи документи та звіти про  
проведення медіації є підставою для служ-
бової особи, у провадженні якої перебуває 
справа (слідчий, прокурор або суддя), для 
визнання примирення та прийняття рішень 
у межах закону.
При отриманні документів від ЦВП на досу-

довій стадії прокурор, а також слідчий за зго-
дою прокурора за наявності підстав, зазначених 
у ст. 45 Кримінального кодексу України, з ураху-
ванням договору про примирення можуть винести 
постанову про направлення кримінальної справи 
до суду для вирішення питання про звільнення 
підсудного від кримінальної відповідальності 
(закриття кримінальної справи) у зв’язку з: 

дійовим каяттям (ст. 45 КК); 
примиренням підсудного з потерпілим (ст. 46  
КК), а також
передачею підсудного на поруки колекти- 
ву підприємства, установи чи організації за 
їхнім клопотанням (ст. 47 КК), або
застосування до неповнолітнього примусо- 
вих заходів виховного характеру, передбаче-
них ст. 447 КПК.
У разі надіслання ЦВП документів щодо меді-

ації до суду, тобто в судовій стадії провадження 
у справі, прокурор за підтримки державного 
обвинувачення в суді може врахувати факт угоди 
про примирення між підсудним і потерпілим, 
дійового щирого каяття та відшкодування заподі-
яної злочином матеріальної чи моральної шкоди 
й надати суду такі пропозиції:

заявити клопотання про закриття справи від- 
повідної категорії за вказаними вище підста-
вами після закінчення судового слідства;

у судових дебатах при мотивуванні міри пока- 
рання запропонувати при винесенні вироку 
врахувати наслідки примирення з відшкоду-
ванням шкоди як обставини, що пом’якшують 
покарання на підставі ст. 66 Кримінального 
кодексу України.
Суд, з урахуванням досягнутого примирення, 

може звільнити підсудного від кримінальної від-
повідальності на підставі ст. 45–47, 75, 104 і 105 
Кримінального кодексу України або пом’якшити 
покарання на підставі ст. 66 і 69 Кримінального 
кодексу України.

Конкретних рекомендацій або механізмів, 
розроблених для етапу після винесення судо-
вого рішення в кримінальних справах, не існує. 
В Україні на цьому етапі медіація, переважно, 
не застосовується. Проте, у м. Львові в колоніях 
для неповнолітніх проводилися кола, після яких 
засуджені виявили бажання зустрітися зі своїми 
потерпілими на медіації.

2.5. Чи існують права на 
оскарження / юридичне представництво 
та інші процедурні гарантії / гарантії 
належної правової процедури з точки 
зору як застосування заходів відправного 
правосуддя, так і їхніх наслідків? Чи 
існують, у міру можливості, заходи щодо 
забезпечення або захисту таких прав?

Оскільки немає законодавства, яке передба-
чає застосування відновних практик у процесі 
відправлення кримінального судочинства, було 
б передчасним згадувати будь-які існуючі в кри-
мінальному процесі гарантії. Проте на практиці 
медіатори УЦП та їхні партнери роблять все мож-
ливе, щоб гарантувати належне юридичне пред-
ставництво й інші відповідні права потерпілого 
та правопорушника. Як вже згадувалося в цьому 
звіті, механізм співпраці також визнає право сто-
рін на юридичне представництво та участь їхніх 
законних представників у відновних заходах. 

3. Організаційні структури, відновні 
процедури та їхнє застосування

3.1. Загальний огляд
Відновні практики використовуються 

в Україні, починаючи з 2003 р., причому частіше 
за все — в системі ювенальної юстиції та шкіль-
ному середовищі. У 2005 р. ініціативу щодо реалі-
зації відновних заходів у системі кримінального 
правосуддя підтримали громадські організації 
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з Києва, Луганська, Одеси, Криму та Львова. Всі 
вони на той час вже мали досвід посередництва 
в конфліктних ситуаціях. До 2003 р. медіація вико-
ристовувалася переважно при вирішенні цивіль-
них, сімейних та економічних спорів, а також при 
розв’язанні конфліктів у школах і поліетнічних 
громадах (наприклад, в АР Крим). Але в кримі-
нальних справах відновні практики почали засто-
совуватися лише з 2003 р.

 Від самого початку програми відновного пра-
восуддя реалізовувалися місцевими громадськи-
ми організаціями і, насамперед, у межах проектів 
за підтримки іноземних донорів, виконання яких 
здійснював переважно УЦП. Сьогодні досвід упро-
вадження відновних заходів у кримінальних спра-
вах мають такі міста: Біла Церква (Київська обл.), 
Дрогобич та Стрий (Львівська обл.), Вінниця, 
Жмеринка (Вінницька обл.), Івано-Франківськ, 
Київ (Дарницький район), Львів, Луганськ, Одеса, 
Пирятин (Полтавська обл.), Сімферополь, Суми, 
Харків та смт Красногвардійське (АР Крим).

З метою налагодження співпраці з органами 
правової системи та інституціоналізації віднов-
ного правосуддя у 2004 р. була розроблена кон-
цепція центру відновного правосуддя у громаді 
(ЦВП), яку було успішно впроваджено в 14 пілот-
них центрах. Сьогодні ми більш схильні назива-
ти їх центрами відновних практик у громадах, 
оскільки визнаємо потенційний і реальний 
спектр послуг, що надаються ними відповідним 
громадам. Але для цілей цього звіту здебільшого 
вживається традиційний термін «центр віднов-
ного правосуддя у громаді», щоб не заплутувати 
читачів.

Започатковане як громадська ініціати-
ва декількох організацій, нині впровадження 
відновного правосуддя в Україні відбувається 
за підтримки Міністерства юстиції України, 
Генеральної прокуратури, Міністерства вну-
трішніх справ, Національної академії прокура-
тури, Національної академії внутрішніх справ, 
Школи соціальної роботи при Національному 
університеті «Києво-Могилянська академія», 
Міністерства освіти та інших закладів і установ. 

3.1.1. Центри відновного правосуддя 
в громадах

Центр відновного правосуддя в громаді 
(ЦВП) є місцевою неурядовою організацією або 
її структурним підрозділом, створеним з метою 
впровадження відновного системного підходу до 
розв’язання конфліктних ситуацій у громаді.

Як правило, до його штату входить координа-
тор, який відповідає за функціонування центру, 
встановлення контактів з партнерами (пред-
ставниками системи кримінального правосуддя, 

місцевої влади та ЗМІ). У кожному центрі працює 
до чотирьох практикуючих медіаторів, які мають 
відповідати кваліфікаційним вимогам, установ-
леним місцевими організаціями. Зауважимо, що 
в Україні медіатори не ліцензуються через недо-
статньо розвинуту правову базу. Для забезпечен-
ня належної підготовки медіаторів Український 
Центр Порозуміння розробив два тренінг-курси: 
«Базові навички медіації та її процес» і «Тренінг 
із просунутих навичок медіації». Відбір потен-
ційних учасників здійснюють координатори за 
допомогою спеціально розробленої анкети та 
особистих інтерв’ю. Після закінчення тренінгу 
його учасники отримують свідоцтва медіаторів. 
Медіатори працюють, як правило, під наглядом 
більш досвідчених колег.

Нещодавно в партнерстві з Національним 
університетом «Києво-Могилянська академія» 
був розроблений спеціальний модульний курс 
підготовки медіаторів. Крім того, цілу низку кур-
сів з відновного правосуддя було розроблено для 
профільних вищих навчальних закладів мережі 
Міністерства внутрішніх справ. Тренінг-курси 
з відновного правосуддя включені до навчаль-
них планів програм бакалаврату в харківській, 
львівській, донецькій, луганській, дніпропетров-
ській та одеській філіях Державного університету 
внутрішніх справ, а також у Київській академії 
внутрішніх справ і Національній академії про-
куратури України; зараз розробляються подібні 
курси для магістерських програм. 

Існує дві ключові умови для успішного функ-
ціонування центрів відновного правосуддя в гро-
мадах. По-перше, беззаперечною необхідністю 
є налагодження співпраці з установами системи 
кримінального судочинства: судами, криміналь-
ною міліцією у справах неповнолітніх (реорга-
нізованою в Управління профілактичної роботи 
серед дітей у складі Департаменту профілактики 
правопорушень Міністерства внутрішніх справ 
України), дільничними інспекторами, прокуро-
рами та підрозділами кримінально-виконавчої 
інспекції, тому що саме ці установи передають 
справи на медіацію. За відсутності чіткого зако-
нодавчо затвердженого регламенту проведення 
медіації тільки співпраця з установами системи 
кримінального судочинства може гарантувати 
передачу кримінальних справ до центрів віднов-
ного правосуддя на місцях. Для цього регіональні 
координатори ЦВП влаштовують цілу низку пре-
зентацій та особистих зустрічей з офіційними 
представниками вищої й середньої ланки вка-
заних установ. Їх запрошують також на числен-
ні семінари, тренінги та конференції, які УЦП 
організує на національному рівні. 
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По-друге, важливо забезпечити підтримку 
впровадження медіації в кримінальних справах 
і розвиток відновних заходів у цілому з боку міс-
цевих органів влади. Місцева влада в більшості 
населених пунктів, де реалізуються проекти від-
новного правосуддя, уже продемонструвала свою 
зацікавленість шляхом виділення фінансової та 
матеріальної допомоги для ЦВП. Це цілком може 
забезпечити їхнє стале функціонування.

3.2.  Медіація між потерпілим 
і правопорушником
Медіацію між потерпілим і правопорушни-

ком у кримінальних справах в Україні було запро-
ваджено в 2003 р. за ініціативи БО «Український 
Центр Порозуміння» та його регіональних 
партнерів.

Її реалізація базувалася на відомому принци-
пі «дозволено все, що не заборонено», оскільки 
чітких правових положень у цій галузі українське 
законодавство не мало. У Кримінальному кодексі 
України було декілька статей (а саме ст. 45, 46, 47 
і 105), що передбачали звільнення від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 
і звільнення від кримінальної відповідальнос-
ті у зв’язку з примиренням правопорушника та 
потерпілого. Незважаючи на відсутність прямих 
посилань на медіацію або відновні практики 
в правових актах (Україна досі не має окремо-
го закону про медіацію), згадані вище статті КК 
дозволяють проводити пілотні відновні заходи. 

3.2.1. Процес медіації між потерпілим 
і правопорушником

Місцеві центри відновних практик в Україні 
не мають жодних обмежень щодо того, від кого 
може надходити інформація про «медіабельні» 
справи або хто може замовити проведення про-
грам відновного правосуддя. Насправді останні-
ми роками значно зросла кількість справ, пере-
даних на медіацію безпосередньо учасниками 
конфліктів: вони самі, їхні родичі та/або адвокати 
звертаються до ЦВП з проханням провести меді-
ацію. Тим не менш, більшість справ все ж таки 
передається представниками правової системи. 
Процес передачі справи на медіацію трохи відріз-
няється від громади до громади. У деяких грома-
дах знайомі з відновним підходом представники 
правової системи щотижня переглядають спра-
ви, що до них надходять, і зв’язуються з коорди-
наторами ЦВП, якщо серед вхідних документів 
є справи, які відповідають так званим критеріям 
«медіабельності». В інших громадах представ-
ники правової системи відбирають справи для 

програм відновного правосуддя разом із регіо-
нальним координатором ЦВП. Представники 
правової системи можуть інформувати сторони 
кримінального конфлікту про програми віднов-
ного правосуддя та надавати їм контактну інфор-
мацію центрів відновного правосуддя.

Незважаючи на шлях, яким справа потрапи-
ла до ЦВП, процес передачі має декілька спіль-
них рис. Згідно з чинними правовими нормами, 
до справ, які можуть передаватися на медіацію, 
належать перш за все дрібні правопорушення та 
злочини середньої тяжкості, учинені неповно-
літніми вперше; приблизно 70 % припадало на 
злочини проти власності. Проте треба зазначити, 
що завдяки розвитку відновних практик в Україні 
ЦВП вже мали досвід отримання справ стосовно 
серйозних злочинів та навіть справ з летальними 
наслідками. Дійсно, більшість справ, переданих 
на медіацію в Україні, стосуються правопорушень, 
учинених неповнолітніми. Але вже маємо досвід 
кількох успішних медіацій у справах повнолітніх 
правопорушників. Підсумовуючи, можна сказати, 
що представники правової системи, як правило, 
визнають два головних критерії «медіабельнос-
ті» справи: 1) можливість встановити учасників 
кримінального конфлікту (потерпілого та право-
порушника); 2) визнання правопорушником своєї 
вини та бажання виправити завдану шкоду. Інших 
формальних передумов застосування заходів 
відновного правосуддя в кримінальних справах 
немає. Однак досі існує тенденція направляти на 
медіацію переважно справи, що підпадають під 
ст. 46 Кримінального кодексу, а саме — злочини 
невеликої тяжкості, учинені вперше, оскільки 
представники правової системи зазвичай вважа-
ють, що кінцева мета заходів відновного право-
суддя полягає в закритті кримінальної справи.

В Україні медіація може застосовуватися на 
всіх етапах кримінального судочинства: досудо-
вого розслідування, судових слухань, після вине-
сення судового рішення або навіть після відбуття 
покарання, тому що немає жодних встановлених 
обмежень у цьому відношенні. Однак, випадки 
застосування відновних практик після винесення 
судового рішення та відбуття покарання поки що 
трапляються надзвичайно рідко. Як правило, від-
новний процес і кримінальне судочинство — це 
два незалежних паралельних процеси. Той факт, 
що справу було передано на медіацію, не при-
зводить автоматично до призупинення кримі-
нального процесу. 

Коли з’ясовано, що справу можна потенційно 
вирішити за допомогою медіації, регіональний 
координатор та/або призначений медіатор отри-
мує наступну інформацію: коротку інформацію 
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про кримінальну справу, пред’явлене звинувачен-
ня, контактну інформацію сторін конфлікту.

 Після цього медіатор зв’язується з право-
порушником та/або його законними опікунами 
й коротко пояснює суть відновних заходів. Якщо 
отримано попередню згоду, правопорушника та 
його офіційного представника (або представни-
ків — наприклад, батьків або опікунів) запрошу-
ють на підготовчу зустріч. Під час зустрічі меді-
атор пояснює, що таке медіація, які її правила, 
процедурні аспекти та можливі наслідки; також 
може обговорюватися сама кримінальна ситуа-
ція. Головна мета такої зустрічі — підготовити 
правопорушника та його сторону підтримки до 
участі в медіації. Якщо правопорушник дає згоду 
на участь, то медіатор зв’язується з потерпілим 
і також запрошує його на попередню зустріч.

У разі якщо правопорушник визнає факт ско-
єння злочину, щиро кається та висловлює бажан-
ня відшкодувати заподіяну шкоду, а обидві сто-
рони демонструють добровільну поінформовану 
згоду на участь у медіації, призначаються її місце 
та дата проведення.

Обидві сторони конфлікту можуть скориста-
тися медіацією безоплатно, оскільки послуги від-
новного правосуддя надаються в Україні в межах 
проектів за підтримки міжнародних донорів.

Медіація зазвичай проводиться в примі-
щенні місцевого центру відновного правосуддя 
у зручний для обох сторін час. Обидві сторони 
приходять разом з особами, які їх підтримують 
(батьками, родичами, близькими друзями, учите-
лями або іншими значущими для них особами).

Медіація починається з ознайомлення меді-
атором учасників з її правилами та принципами. 
Після цього сторони обговорюють конфліктну 
ситуацію та її наслідки, вирішують, яким чином 
можна компенсувати заподіяну шкоду, що треба 
зробити, щоб запобігти схожим конфліктам 
у майбутньому. Якщо учасники знаходять спіль-
ну мову та порозуміння, вони підписують дого-
вір про примирення, в якому має бути коротко 
викладена суть справи, описаний процес самої 
медіації (коли і де вона відбувалася, хто брав 
участь, які питання обговорювалися), а також 
сформульовані умови примирення (наприклад, 
матеріальна компенсація). 

 Договір про примирення підписується сто-
ронами в трьох примірниках: по одному кожній 
стороні, а один примірник залишається в архіві 
місцевого центру відновного правосуддя.

Сторони та/або медіатор можуть звернути-
ся до відповідної установи системи криміналь-
ного правосуддя з проханням долучити договір 
про примирення до матеріалів справи. У деяких 

громадах існує практика, коли медіатор надсилає 
офіційній особі, яка передавала справу в ЦВП, 
короткий звіт, що підтверджує факт проведення 
медіації та описує її результати. У звіті не розго-
лошуються конкретні деталі, бо така інформація 
вважається конфіденційною.

Нарешті, медіатори ретельно моніторять 
свої справи. Протягом перших двох або чотирьох 
тижнів після проведення заходу з примирення 
медіатор зв’язується з учасниками та з’ясовує, чи 
виконують вони умови договору про примирення 
та як розвиваються події. 

Залежно від стадії кримінального судочин-
ства, на якій справу було передано на медіацію, 
договір про примирення та дотримання право-
порушником його умов може мати різні наслідки. 
По-перше, міліція може закрити справу на ста-
дії розслідування. По-друге, якщо звинувачення 
вже було пред’явлено, суддя може закрити спра-
ву або пом’якшити покарання. Медіаційні угоди 
(договори про примирення) у більшості випадків 
беруться до уваги представниками правової сис-
теми в Україні.

3.3.  Сімейні групові наради та кола 
примирення
Традиція проведення сімейних групових 

нарад та кіл існує в Україні здавна. Вони успішно 
зарекомендували себе в сусідських та сімейних 
конфліктах, а також у цивільних справах. Що сто-
сується кримінальних справ, відновні програми 
використовуються як додаткові методи роботи 
з правопорушниками. 

Спроби організації кіл у кримінальних спра-
вах неповнолітніх мали місце в чотирьох пілотних 
громадах, найбільш результативними з яких вия-
вилися Львів і Жмеринка. У Львові відновні кола 
проводилися у виправних колоніях для неповно-
літніх. Основною метою цих кіл було ознайом-
лення підлітків з відновним підходом, надання 
їм підтримки та сприяння їхньому поверненню 
до родин і громад. Цікаво, що після участі в колах 
кілька молодих людей, серед яких були й такі, 
у кого наближався термін звільнення, звернулися 
до організаторів з проханням провести їм медіа-
ційні зустрічі з потерпілими. 

В м. Жмеринці кола використовувалися як 
інструмент підтримки правопорушників, чиї 
справи перебували на етапі слухань у суді. 

 Важливо зазначити, що кола, які проводяться 
в Україні, не повною мірою відповідають загаль-
новизнаній процедурі; досі вони розглядалися 
переважно як спроба скористатися неформаль-
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ним відновним підходом до проблеми молодіжної 
злочинності. 

4. Дослідження, оцінка та практичний 
досвід програм відновного 

правосуддя
Як уже зазначалося в цьому звіті, українські 

програми відновного правосуддя реалізуються 
в першу чергу як проекти, що фінансуються між-
народними донорами, отже вони регулярно моні-
торяться та оцінюються. Проте досить складно 
подати єдину національну статистику стосовно 
їхньої результативності, тому що в кожному окре-
мому проекті використовуються власні показни-
ки. Виходячи з цього, у 2010–2011 рр. Український 
Центр Порозуміння провів ґрунтовне оцінюваль-
не дослідження «Відновне правосуддя в Україні: 
підсумки та перспективи»5. Його метою був огляд 
практики впровадження відновного правосуддя 
в країні з 2004 по 2010 р., а також оцінка мож-
ливих перспектив на наступні декілька років. 
Дослідження проводилося у восьми пілотних 
громадах України, де застосовувалася медіація 
в кримінальних справах. У цьому розділі опису-
ються та аналізуються його результати. 

4.1. Статистичні дані щодо застосування 
заходів відновного правосуддя

Згідно з даними, отриманими під час дослі-
дження, 3646 медіації в кримінальних справах 
було проведено у восьми пілотних громадах 
України протягом 2004–2011 рр. У табл. 1 наведе-
но розбивку по громадах. 

Із 364 справ, переданих на медіацію до центрів 
відновних практик у громадах, 70 % припадало на 
злочини проти власності (крадіжки, шахрайства 
та грабежі), 25 % — на тілесні ушкодження різно-
го ступеня тяжкості, решта 5 % включали в себе 
дорожньо-транспортні пригоди з летальними 
наслідками, невиплату аліментів тощо. 

95 % усіх справ було пов’язано зі злочинами, 
які вчинили підлітки віком 16–18 років.

За типами правопорушень, на медіацію було 
направлено такі справи7: 44 % — злочини невели-
кої тяжкості (крадіжки, шахрайство, хуліганство, 
умисні тілесні ушкодження); 44 % — злочини 
середньої тяжкості (крадіжки та шахрайство, 
учинені повторно; грабіж; грабіж, поєднаний 
5  Пилипів, 2011, «Відновне правосуддя в Україні», № 3–4 (17), 2011, 
с. 87–99.

6  Важливо ще раз зазначити, що дослідження проводилося у вось-
ми громадах з 14. Тому загальна кількість фактично проведених 
медіацій у кримінальних справах в Україні набагато вища.

7  Згідно з положеннями Кримінального кодексу України.

Таблиця 1.  Кількість проведених медіацій 
у кримінальних справах

Населений пункт Період Кількість медіацій

Біла Церква 2006–2011 68

Сімферополь 2004–2006 80

Красногвардійське 2005–2011 63

Пирятин 2008–2011 21

Дрогобич 2006–2011 36

Івано-Франківськ 2004–2011 23

Жмеринка 2006–2011 40

Харків 2007–2011 33

Загалом 2004–2011 364
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з насильством); 12 % — тяжкі злочини (крадіж-
ка, поєднана з проникненням у житло; залишен-
ня в небезпеці, дорожньо-транспортні пригоди 
з летальними наслідками; розбій, учинений за 
змовою чи групою осіб). Особливо тяжкі злочини 
на медіацію не передавалися.

70 % справ було передано до центрів віднов-
них практик у громадах ще на стадії досудового 
розслідування. Зокрема, інформацію найчастіше 
передавали слідчі відділи кримінальної міліції 
у справах дітей та дільничні інспектори мілі-
ції (наразі ці два підрозділи реорганізовані та 
увій шли до складу Департаменту профілактики 
правопорушень Міністерства внутрішніх справ 
України). Майже 20 % справ було передано суда-
ми. Приблизно 10 % справ надійшли з органів про-
куратури, від адвокатів, громадських організацій, 
соціальних служб, шкіл і зацікавлених сторін.

4.2. Результати виконання та оцінювання 
програм відновного правосуддя

Дослідження показало, що всі медіації прово-
дилися відповідно до основних принципів програм 
відновного правосуддя. Такий висновок можна 
зробити на підставі анкет, які заповнювали учас-
ники медіацій наприкінці кожної з них. За даними 
анкет, 100 % правопорушників і потерпілих були 
задоволені результатами проведених медіацій; 
90 % учасників вважали, що ставлення медіатора 
до обох сторін було нейтральним та доброзичли-
вим, 90 % респондентів рекомендували б іншій 
особі у схожій ситуації звернутися до медіації.

Під час дослідження значну увагу було при-
ділено впливу відновних програм на знижен-
ня частки рецидивів серед їхніх учасників. Як 
зазначають координатори на місцях, медіатори, 
самі учасники, а також представники правової 
системи, медіація є дуже ефективним способом 
розв’язання кримінальних конфліктів. За свідчен-
нями учасників медіаційних зустрічей, програми 
відновного правосуддя допомогли їм вирішити 
конфлікти, спричинені злочинами, зовсім інак-
ше, ніж це передбачено традиційними підходами 
кримінального правосуддя.

Представники правової системи визнали, що 
направляли справи на медіацію та інші програ-
ми відновного правосуддя з двох основних при-
чин: 1) розуміли потреби учасників криміналь-
ної ситуації; 2) хотіли сприяти задоволенню цих 
потреб. Правопорушникам було важливо визна-
ти та взяти на себе відповідальність за скоєне; 
потерпілі бажали отримати психологічне зцілен-
ня, а також відшкодування завданого їм збитку. 

Завдяки своїй формі, змісту та принципам 
програми відновного правосуддя мають значний 
вплив на правопорушників. Участь у медіаціях 
допомагає їм краще зрозуміти свої злочини, 
шкоду, заподіяну потерпілим, а також взяти на 
себе відповідальність за скоєне. За оцінками 
фахівців, ризик повторних правопорушень серед 
учасників медіацій набагато нижче, ніж серед 
правопорушників, які не визнали своєї вини. 
Згідно із зібраними даними, з 2006 р. не було 
зареєстровано жодного випадку повторного ско-
єння злочинів серед учасників медіацій.

Дослідження також продемонструвало, що 
медіація є важливим інструментом відновлення 
і зцілення потерпілих. Перш за все потерпілі, які 
беруть участь у процесі медіації, можуть досить 
швидко отримати матеріальне відшкодування 
завданої їм шкоди, відновити почуття безпеки, 
захищеності та контролю над власним життям. Як 
зазначають фахівці з центрів відновних практик 
у громадах, усі учасники дотримувалися умов усіх 
без винятку договорів про примирення. Середній 
розмір матеріальної компенсації становив при-
близно 1000–1500 гривень8, хоча відшкодовували-
ся й більші суми. В українській практиці медіації 
було два випадки, коли узгоджена матеріальна 
компенсація сягала 4000 євро і 70 000 гривень. 
Правопорушники погодилися з усіма умовами, 
викладеними в договорах про примирення, та 
виконали свої зобов’язання протягом одного 
місяця після медіацій.

Представники місцевих органів самовряду-
вання впевнені, що відновні практики — це спо-
сіб не лише реагування на злочини, а й їхнього 
попередження, а також можливість формувати 
активні згуртовані громади, здатні вирішувати 
будь-яку проблему в послідовній та стратегічній 
манері.

На думку спеціалістів-практиків, удосконален-
ня законодавства дозволить системі криміналь-
ного правосуддя передавати на медіацію більш 
складні справи, у тому числі стосовно правопо-
рушень, учинених повнолітніми. Нагромаджений 
досвід свідчить, що медіація спрацьовує не тільки 
в незначних правопорушеннях, а й у серйозних 
злочинах. В українській практиці зафіксовані 
випадки успішних медіацій навіть у справах, 
що класифікуються як ненавмисне вбивство. 
Звичайно, є злочини, щодо яких програми віднов-
ного правосуддя можуть застосовуватися тільки 
з застереженнями (наприклад, особливо серйоз-
ні злочини, повторні злочини, рецидивізм), але 

8  При поточному курсі обміну комерційних банків 
EUR1 = 10,4 грн.
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більшість кримінальних справ все ж таки можна 
вирішити за допомогою медіації.

Фахівці вважають, що відновне правосуддя 
може і має стати обов’язковим доповненням до 
традиційної системи судочинства. Впровадження 
програм відновного правосуддя в Україні не наці-
лене на заміну чинної системи кримінального 
правосуддя, а радше покликане надати їй віднов-
ного характеру. Багато респондентів висловили 
думку, що програми відновного правосуддя можуть 
у низці випадків бути обґрунтованою альтернати-
вою існуючій системі кримінального правосуддя — 
особливо в поєднанні з громадськими роботами.

Наведені результати дослідження прямо 
свідчать, що програми відновного правосуддя, 
які впроваджуються в Україні з 2003 р., довели 
свою дієвість, ефективність і результативність як 
такі, що відповідають цілям системи правосуд-
дя, сприяють запобіганню злочинів, відновлю-
ють зіпсовані стосунки та зв’язки в суспільстві, 
формують здорове й безпечне соціальне серед-
овище. Це досягається завдяки таким чинникам: 
1) правопорушник бере особисту відповідальність 
за компенсацію заподіяної шкоди; 2) достатня 
увага приділяється потребам потерпілих; а також 
3) члени громади безпосередньо беруть участь 
в обговоренні причин і умов, що призвели до 
кримінальної поведінки, та приймають рішення 
щодо можливості їх усунути. 

Досвід успішних програм відновного право-
суддя в Україні, підкріплений теорією та науко-
вими дослідженнями, ставить питання перед 
українською державою та суспільством: «Як 
забезпечити та убезпечити процес упровадження 
практик відновного правосуддя в Україні таким 
чином, щоб члени кожної громади по всій країні 
мали можливість скористатися перевагами меді-
ації та інших відновних методів?» 

Кількісні дані, отримані в пілотних громадах, 
а також досвід інших країн дозволяють припус-
тити, що в цілях подальшого гарантованого роз-
витку відновного правосуддя в Україні необхідно 
вирішити низку завдань.

1. Законодавчо врегулювати застосування 
медіації в кримінальних справах: прийняти Закон 
«Про медіацію» та внести відповідні зміни до 
Кримінального і Кримінально-процесуального 
кодексів України.

2. Забезпечити стале фінансування центрів 
відновних практик у громадах.

3. Забезпечити інституційний розвиток цен-
трів відновних практик у громадах (в тому числі 
відповідний облік, постійне навчання та підви-
щення кваліфікації персоналу).

4. Розвинути дослідницьку та науково-
практичну роботу в галузі відновного правосуд-
дя, здійснювати моніторинг реалізації програм 
відновного правосуддя.

5. Забезпечити навчання представників пра-
вової системи теоретичним та практичним заса-
дам відновного правосуддя з метою вдосконален-
ня їхнього співробітництва з центрами відновних 
практик у громадах.

6. Забезпечити навчання медіаторів і фахів-
ців з відновного правосуддя на базі вже існуючих 
центрів відновних практик спільно з навчаль-
ними закладами України з метою подальшого 
кадрового забезпечення центрів відновних прак-
тик у громадах.

7. Активно інформувати населення та, у першу 
чергу, учасників кримінальних ситуацій і потен-
ційних учасників програм медіації про можли-
вості та переваги відновного правосуддя.

5. Підсумки та перспективи
Ключовим чинником, що впливає на стан 

упровадження відновного правосуддя, залишаєть-
ся відсутність державної політики та законодавчо-
го врегулювання цієї діяльності на національному 
рівні. Відповідно, хоча відновне правосуддя існує 
в Україні з 2003 р. й підтвердило свою ефектив-
ність у пілотних проектах та окремих громадах, 
ареал його застосування і досі обмежується 14 
окремими громадами. Модель реалізації про-
грам відновного правосуддя передбачає надання 
послуг із медіації між потерпілим і правопоруш-
ником (та інших відновних практик) фахівцями 
центрів відновного правосуддя в громаді — неу-
рядової неприбуткової організації, що забезпечує 
відносно високу якість наданих послуг, про що 
свідчать результати дослідження в порівняльному 
аналізі з даними інших країн. Припустимо, що 
на тлі глобальної недовіри населення України до 
правоохоронних органів та судової системи той 
факт, що програми відновного правосуддя органі-
зовані саме громадськими організаціями, у свою 
чергу сприяє росту довіри до відновного право-
суддя з боку мешканців громад, де воно існує. 

Проте відсутність національної програми 
щодо впровадження відновного правосуддя, від-
сутність законодавчого врегулювання принципів 
та механізму реалізації його програм у системі 
кримінального судочинства країни, відсутність 
державної підтримки на рівні фінансового забез-
печення, навчання фахівців, наукової підтримки 
тощо безсумнівно стримує розвиток практики 
відновного правосуддя в Україні.
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Безумовно, нині потенціал відновного пра-
восуддя в Україні далеко не розкритий. Досвід 
інших країн свідчить, що вміле впровадження 
цього інституту в правову систему не тільки 
сприяє її гуманізації та оздоровленню суспіль-
ства, а і здатне забезпечити вагомі економічні 
результати — як короткотермінові (економію 
державного бюджету на утримання та ресоціа-
лізацію правопорушників), так і в довготривалій 
перспективі (збереження в соціумі працездатних 
громадян та зміцнення соціального капіталу кра-
їни). Україна має величезні перспективи щодо 
можливостей впровадження відновного право-
суддя, оскільки і на стадії досудового слідства, 
і в судовому процесі, і після винесення вироку 
існує достатньо можливостей для його застосу-
вання. Суто юридичний погляд на це питання 
віддасть більше переваг застосуванню відновно-
го правосуддя саме на судовій стадії криміналь-
ного провадження, оскільки, за чинним законо-
давством, ні прокуратура, ні міліція не мають 
достатніх повноважень, щоб суттєво вплинути 
на юридичні наслідки застосування відновного 
правосуддя: рішення все одно прийматиме суд. 
Хоча практики відновного правосуддя розуміють, 
що головна його мета врешті-решт — надання 
громадянам реальної можливості для справед-
ливого вирішення власної кримінальної ситуації 
та примирення.

Ставлення до відновного правосуддя в країні 
різниться — від повного прийняття й підтрим-
ки процесів, спрямованих на впровадження, 
до заперечення або ігнорування. Все, у першу 
чергу, залежить від обізнаності цільової ауди-
торії. Попри низький рівень застосування про-
грам ВП в Україні, справедливо буде зазначити, 
що загальне ставлення до відновного правосуд-
дя з боку фахівців правової системи переважно 
позитивне. Така ситуація обумовлена достатньою 
підтримкою з боку навчальних закладів правової 
системи, які поширюють інформацію як серед 
студентів, так і серед діючого складу прокурорів, 
міліції та суддів, а також із боку керівництва від-
повідних державних установ (в першу чергу, через 
інструктивні листи, рекомендації та накази). 

Водночас ставлення українського законодав-
ця й досі потребує багато кращого. Обізнаність та 
зацікавленість у просуванні цього питання серед 
депутатів Верховної Ради майже відсутня. Про 
це, зокрема, можуть свідчити результати голосу-
вання щодо Закону «Про медіацію» в січні цього 
року — він не набрав необхідної кількості голосів 
і був знятий з подальшого розгляду.

З точки зору наявних можливостей та тен-
денцій, існує декілька варіантів подальшого 

розвитку відновного правосуддя відповідно до 
реформи системи кримінального судочинства, 
що триває.

Перспективним виглядає затвердження на 1. 
державному рівні Концепції розвитку кримі-
нальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, 
яка безпосередньо наголошує на необхіднос-
ті застосування програм відновного право-
суддя. У розвиток цього варто зазначити як 
безсумнівно позитивний крок прийняття 
концепції реформування кримінальної мілі-
ції щодо дітей в ювенальну міліцію, де також 
зазначаються програми відновного правосуд-
дя як механізм роботи інспектора майбутньої 
системи профілактики правопорушень.
Не перший рік тривають дебати та законот-2. 
ворча робота в напрямку створення інститу-
ту пробації, який цілком логічно може стати 
підґрунтям для співпраці з громадянським 
суспільством у застосуванні відновного 
правосуддя.
Також залишається напрямок подальшого 3. 
впровадження відновного правосуддя за схе-
мою, яка була відпрацьована в пілотних про-
ектах і засвідчила свою результативність, за 
підтримки місцевих органів влади. Цей план 
упровадження потребує подальшого прогресу 
в напрямку децентралізації влади в Україні, 
зміцнення місцевих бюджетів та широкої 
інформаційно-просвітницької роботи з міс-
цевими органами влади, але, на думку авто-
рів, є найбільш перспективним з точки зору 
збереження духу та принципів відновного 
правосуддя.
Найбільшою загрозою подальшому існуван-

ню відновного правосуддя в Україні може стати 
його адміністративне впровадження через будь-
який з державних інститутів, що призведе до його 
бюрократизації, утрати довіри та формального 
виконання наказів керівництва і звітування «для 
галочки».

Будь-який експерт, що береться робити про-
гнози відносно майбутнього тієї чи іншої соці-
альної інновації в Україні, сьогодні або не пова-
жає себе та не знає, про що говорить, або має 
безпосереднє відношення до самого предмету 
розмови і є стороною зацікавленою, відповідно 
необ’єктивною. На жаль, на тлі поточних полі-
тичних подій соціальна тематика не є актуальною 
і не привертає до себе уваги, про що свідчить доля 
багатьох соціальних інновацій, які й досі існу-
ють лише у вигляді прожектів та гарних ідей, хоч, 
навіть, і апробованих практикою. Тому наразі ми 
утримуємося від спокуси прогнозувати майбутнє 
відновного правосуддя в Україні.
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Злочинність неповнолітніх, не зважа-
ючи на зниження її загального рівня 
впродовж останніх років, залишається 
гострою проблемою, яка не може не 

турбувати суспільство та державу. 
За останні п’ять років засуджено 
102 778 неповнолітніх. Крім того, 
до 23 616 осіб застосовано приму-
сові заходи виховного характеру, 
з них 2626 направлені до училища 
чи школи соціальної реабіліта-
ції, тобто 126 394 неповнолітніх 
постали перед судом за вчинення 

суспільно небезпечних діянь. Підлітки 
віком від 14 до 18 років, яких звільнено 
від покарання з випробуванням, пере-
бувають під наглядом кримінально-
виконавчих інспекцій, які викону-
ють переважно контролюючі, аніж 
соціально-попереджувальні функції. 
Більшість дітей до 14 років (80–85%), 
відносно яких справи закрито із засто-
суванням примусових заходів виховно-
го характеру, передається до системи 
нагляду, яка в Україні практично не 
існує. 

24 травня 2011 р. Президент 
України підписав Указ № 597/2011 «Про 
Концепцію розвитку кримінальної 
юстиції щодо неповнолітніх в Україні», 
метою якої є побудова в Україні повно-
цінної системи кримінальної юстиції 
щодо неповнолітніх, спроможної забез-
печити законність,  обґрунтованість та 
ефективність кожного рішення щодо 
дитини, яка потрапила у конфлікт із 
законом, пов’язаного з її виправленням 
та подальшою соціальною підтрим-
кою (ресоціалізацією). Планом захо-
дів щодо реалізації даної Концепції, 

затвердженим  розпорядженням 
Кабінету Міністрів  України від 
12 жовтня 2011 р. № 1039-р, передбачено 
створення ефективної системи реабілі-
тації дітей, які вчинили правопорушен-
ня або злочини, шляхом розроблення 
корекційних, освітньо-інформаційних 
та психолого-педагогічних програм; 
розроблення і впровадження в систему 
реабілітації заходів виховного, профі-
лактичного, культурного та духовно-
го характеру. Цим документом також 
визнана необхідність законодавчого 
врегулювання порядку участі  дітей, які 
вчинили противоправні діяння, у про-
грамах соціальної реабілітації. 

Враховуючи це та спираючись на 
проведений за проектом аналіз існу-
ючої практики здійснення соціально-
профілактичної роботи з дітьми, які 
знаходяться у конфлікті з законом, було 
розроблено законопроект «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо вдосконалення робо-
ти з неповнолітніми правопорушни-
ками)» та Порядок взаємодії центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, судів загальної юрисдикції, 
органів внутрішніх справ, кримінально-
виконавчих інспекцій, служб у справах 
дітей.

Законопроект «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України»  
розроблено для законодавчого впро-
вадження механізму соціальної реа-
білітації неповнолітніх, звільнених 
від відбування покарання з випробу-
ванням, шляхом застосування до них 
обов’язку пройти програму соціальної 
реабілітації. 

МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМ 
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПО 
РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ 
У КОНФЛІКТІ З ЗАКОНОМ 
І ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ*РОЗВИТОК 

ПРАКТИКИ
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Законопроектом пропонується внести зміни 
до:

1) статті 76 Кримінального кодексу України — 
щодо запровадження нового обов’язку, який може 
покладатися на неповнолітніх, звільнених від від-
бування покарання з випробуванням, — пройти 
програму соціальної реабілітації; 

2) Закону України «Про соціальну роботу 
з сім’ями, дітьми та молоддю» — щодо покладання 
на суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю обов’язку з розробки й реалізації програм 
соціальної реабілітації неповнолітніх, звільнених 
від відбування покарання з випробуванням;

3) Закону України «Про органи і служби у спра-
вах дітей та спеціальні установи для дітей» — щодо 
покладання на суб’єктів, які здійснюють соціаль-
ний захист дітей і профілактику серед них пра-
вопорушень, обов’язку по підготовці 
загальних інформацій про дітей, скла-
дених на основі встановлених причин, 
що могли сприяти вчиненню ними 
правопорушень або злочинів, та участі 
в процесі реалізації програм соціальної 
реабілітації.

На сьогоднішній день в Україні 
механізм взаємодії міжвідомчих струк-
тур, що здійснюють профілактич-
ну роботу з дітьми, які знаходяться 
у конфлікті з законом, та беруть участь 
у вирішенні їхніх проблемних питань, 
які могли сприяти вчиненню ними пра-
вопорушень та злочинів, є недоскона-
лий. За існуванням великої кількості 
угод про співпрацю, єдиний коорди-
натор цього процесу не визначений, 
що не може не позначитися на якості 
виконання даної роботи та досягненні 
позитивного результату. 

Так, на сьогоднішній день механізми 
взаємодії Центрів СССДМ з установами 
виконання покарань та кримінально-
виконавчими інспекціями щодо соці-
альної адаптації та ресоціалізації дітей, 
які знаходяться у конфлікті з законом, 
регулюються Порядком взаємодії цен-
трів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді і установ виконання покарань 
щодо забезпечення соціального обслу-
говування дітей та молоді, які звільня-
ються з установ виконання покарань 
(наказ Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту і Державного 
департаменту України з питань вико-
нання покарань від 28 вересня 2010 р. 
№ 3368/359), та Порядком взаємодії 
кримінально-виконавчої інспекції 

і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
щодо забезпечення соціального супроводу і кон-
тролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені 
до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 
звільнених від відбування покарання з випробу-
ванням або умовно-достроково (наказ Державного 
департаменту України з питань виконання пока-
рань і Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту від 28 жовтня 2008 р.  № 288/4322). 

Однак, вищезазначені документи, на жаль, не 
забезпечують вирішення всього спектру проблем-
них питань даної категорії осіб, що в свою чергу 
не сприяє зменшенню рівня ризиків щодо скоєння 
злочинів дітьми даної категорії. Постає необхід-
ність модернізувати існуючий механізм взаємодії 
відповідних суб’єктів та посилити її потенціал за 
допомогою включення до його структурної ланки 
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Рис. 1. Схема міжвідомчої взаємодії 
державних інституцій щодо підготовки 
та надання до суду загальної інфор-
мації про дитину до винесення рішення 
суду

Рис. 2. Схема реалізації програм соціальної реабілітації, 
призначених дітям, звільненим від відбування покарання 
з випробуванням
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додаткових організацій та установ, які своєю діяль-
ністю підвищуватимуть ефективність виконання 
відповідної роботи у даній сфері. Чим чіткіше та 
детальніше буде розроблено даний механізм, тим 
ефективніше та результативніше буде виконуватися 
відповідна робота щодо вищезазначеної категорії 
дітей. 

До того ж соціальна реабілітація дітей, які зна-
ходяться у конфлікті з законом, — довготривалий 
процес, спрямований на вирішення їхніх проблем-
них питань, захисту їхніх прав та законних інтер-
есів, зниження ризиків щодо вчинення ними нових 
правопорушень та злочинів, шляхом індивідуаль-
ного підходу та своєчасної реалізації комплексу 
відповідних заходів.

Також можна вирішити питання щодо зміни 
пріоритетів для інституцій-партнерів такої взає-
модії з другорядної на першочергову, включивши 
в робочий механізм такий додатковий компонент 
як суд. Таким чином набуватиметься збалансова-
ність відповідальності як з боку засудженої особи, 
бо рішення суду, у разі нехтування визначеними 
обмеженнями та зобов’язаннями, передбачати-
ме можливість заміни винесеного покарання на 
більш суворе, так і гарантуватиме чітку реалізацію 
набутих обов’язків з боку державних установ, бо 
здійснення судового рішення є обов’язковим для 
виконання.

Схема міжвідомчої взаємодії державних уста-
нов та структур, на які покладено функції вико-
нання державної політики по роботі з дітьми, які 
знаходяться у конфлікті з законом, та зацікавлених 
громадських інституцій, схематично зображена на 
рис. 1 та рис. 2.

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ 
центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, судів загальної 

юрисдикції, органів внутрішніх справ, 
кримінально-виконавчих інспекцій, 

служб у справах дітей щодо реалізації 
призначених програм соціальної 
реабілітації дітям, звільненим від 

відбування покарання з випробуванням
(проект)

І. Загальні положення
Цей порядок визначає основні напрями, 

форми та функції взаємодії суб’єктів щодо здій-
снення корекційно-реабілітаційної роботи 
з дітьми, звільненими від відбування покарання 
з випробуванням. 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (далі — Центри), суди загальної юрис-
дикції (далі — Суди), органи внутрішніх справ 

(далі — ОВС), кримінально-виконавчі інспекції 
(далі — Інспекції), служби у справах дітей (далі — 
Служби), здійснюють взаємодію відповідно до чин-
ного законодавства, а також цього Порядку. 

Механізм взаємодії між Центрами, ОВС, 
Інспекціями, Службами регулюється догово-
рами про співпрацю та планами спільних дій 
(додаток А).

ІІ. Основні напрями взаємодії
Ефективне впровадження програм соціальної 

реабілітації з дітьми, звільненими від відбування 
покарання з випробуванням. 

Надання соціальної допомоги даним катего-
ріям дітей.

Підвищення професійної компетентності сто-
рін з питань здійснення корекційно-реабілітаційної 
роботи для забезпечення успішної реалізації про-
грам соціальної реабілітації.

Внесення пропозицій щодо вдосконалення вза-
ємодії сторін.

ІІІ. Основні форми взаємодії суб’єктів
Укладення договорів про співпрацю та пого-

дження планів спільних дій між суб’єктами, які 
беруть участь у реалізації програм соціальної 
реабілітації.

Спільне визначення та погодження форм 
і методів роботи.

Ведення облікової документації.
Здійснення відповідно до компетенції суб’єктів 

заходів, спрямованих на реабілітацію дітей та 
успішну реалізацію відповідних програм.

Обмін методичною літературою, аналітични-
ми та інформаційно-довідковими матеріалами; 
організація та проведення науково-практичних 
конференцій, «круглих столів»  з питань реабілі-
тації дітей даної категорії.

ІV. Функції сторін щодо здійснення 
корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, 
звільненими від відбування покарання 
з випробуванням

Суди:
Викликають Служби для представлення на 

судових засіданнях загальних інформацій про 
дітей, складених на основі встановлених причин, 
що могли сприяти вчиненню ними злочинів.

У разі прийняття рішення про звільнення 
дитини від покарання з випробуванням, вирішу-
ють питання про доцільність її направлення на 
проходження програми соціальної реабілітації. 
При цьому аналізують отриману від ОВС загальну 
інформацію Служби щодо  дитини. 
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Після вступу в законну силу рішень судів про 
звільнення дітей від покарання з випробуванням 
та призначення їм програм соціальної реабіліта-
ції, протягом трьох днів направляють прийняті по 
справам рішення кримінально-виконавчим інспек-
ціям та центрам соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді.

У разі внесення кримінально-виконавчою 
інспекцією до суду подання про скасування звіль-
нення від відбування покарання з випробуванням 
і направлення для відбування призначеного пока-
рання засудженого неповнолітнього, який ухи-
ляється від виконання обов’язку, покладеного на 
нього судом щодо відвідування програми та наяв-
ності інших порушень, що перешкоджають реалі-
зації програм, приймають відповідне рішення.

    
Органи внутрішніх справ:
Подають до Служб повідомлення про порушен-

ня кримінальних справ щодо дітей.
Спільно зі Службами та Центрами здійсню-

ють соціальні інспектування сімей, де виховуються 
діти, щодо яких ведеться досудове слідство.

Направлені Службами загальні інформації про 
дітей, складені на основі встановлених причин, що 
могли сприяти скоєнню ними правопорушень або 
злочинів, разом з матеріалами кримінальних справ 
направляють до судів.

Кримінально-виконавчі інспекції:
Упродовж 10 днів з моменту отримання рішень 

судів щодо призначення дітям проходження про-
грам соціальної реабілітації направляють таких 
дітей до Центрів. Інформують Центри упродовж 
10 днів про постановку на облік та зняття з обліку 
дітей даної категорії.

Беруть безпосередню участь у реалізації про-
грам соціальної реабілітації щодо індивідуально-
профілактичної роботи з дітьми.

Здійснюють контроль за проходженням дітьми 
програм соціальної реабілітації.

У разі отримання повідомлень від Центрів про 
порушення без поважних  причин графіків відві-
дування засудженими дітьми програм соціальної 
реабілітації та інші порушення, що перешкоджа-
ють реалізації програм, упродовж 10 днів у поряд-
ку, встановленому законодавством, застосовують 
застереження у виді письмового попередження 
або направляють до суду подання про скасування 
звільнення від відбування покарання з випробу-
ванням і направлення таких дітей для відбування 
призначеного покарання. 

Після закінчення іспитового строку засудже-
них дітей, які виконали покладені на них обов’язки 
та не вчинили нових злочинів, направляють 
до суду подання про звільнення таких дітей від 

призначеного покарання. До подання обов’язково 
долучаються матеріали щодо результатів прохо-
дження дітьми програм соціальної реабілітації. 

Беруть участь в організації і проведен-
ні навчально-практичних семінарів з питань 
здійснення корекційно-реабілітаційної роботи 
з дітьми, звільненими від відбування покарання 
з випробуванням.

Щомісяця інформують Центри про кіль-
кість направлених дітей, а також результати реа-
лізації заходів, передбачених програмами щодо 
індивідуально-профілактичної роботи з дітьми.

Центри:
Складають та погоджують План спільних дій 

установ, організацій, підприємств, які беруть участь 
у реалізації програми соціальної реабілітації дити-
ни. У разі невиконання або часткового виконання 
заходу вносять до плану необхідні корективи для 
вирішення питання.

У разі порушення без поважних причин гра-
фіків відвідування дітьми програм соціальної 
реабілітації та наявності інших порушень, що 
перешкоджають реалізації програм, упродовж 
14 робочих днів направляють відповідні інформації 
до кримінально-виконавчих інспекцій.

За повідомленнями кримінально-виконавчих 
інспекцій ведуть облік дітей, звільнених від відбу-
вання покарання з випробуванням та направлених 
на проходження програм соціальної реабілітації.

У разі отримання рішень судів про направ-
лення дітей на проходження програм соціальної 
реабілітації, відповідно до отриманої від Служби 
загальної інформації про особу дитини, а також 
інформації, отриманої додатково, складають зміст 
програми соціальної реабілітації, план спільних дій 
міжвідомчих структур, які беруть участь у реаліза-
ції даної програми, графік відвідування соціально-
реабілітаційних, профілактичних та інших заходів, 
пов’язаних з реалізацією програми.

 Визначають зміст програми соціальної реабі-
літації для дітей, звільнених від відбування пока-
рання з випробуванням, яким призначено їхнє 
проходження, на основі встановлених причин, що 
могли сприяти вчиненню ними правопорушень або 
злочинів. 

Разом з іншими суб’єктами реалізують програ-
ми соціальної реабілітації, за необхідності вносять 
до них зміни.

Здійснюють загальну координацію щодо реа-
лізації програм соціальної реабілітації.

Залучають для здійснення корекційно-
реабілітаційної роботи відповідних фахівців з уста-
нов та організацій різних форм власності.

По закінченні термінів реалізації програм 
соціальної реабілітації, упродовж 14 робочих днів 
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направляють в кримінально-виконавчі інспекції 
підсумкові матеріали про результати реалізації 
програм соціальної реабілітації.

Спільно зі Службами та ОВС здійснюють соці-
альні інспектування сімей, де виховуються діти, 
щодо яких ведеться досудове слідство.

Здійснюють соціальний супровід сімей, в яких 
виховуються діти, щодо яких ведеться досудове 
слідство, у разі згоди їхніх батьків, або осіб, що їх 
замінюють.

Надають методичну та довідково-інформаційну 
літературу іншим суб’єктам даного Порядку.

Беруть участь в організації і проведен-
ні навчально-практичних семінарів з питань 
здійснення корекційно-реабілітаційної роботи 
з дітьми, звільненими від відбування покарання 
з випробуванням.

Служби:
Після отримання повідомлення про порушен-

ня кримінальної справи щодо дітей від органів вну-
трішніх справ інформують про це Центри.

У термін не пізніше 10 днів з дня отримання 
повідомлень разом з Центрами та ОВС здійснюють 
спільні соціальні інспектування сімей, де вихову-
ються дані діти. 

Упродовж 14 днів після отримання відповід-
них повідомлень готують  загальні інформації про 
дітей, складені на основі встановлених причин, що 

могли сприяти вчиненню ними правопорушень або 
злочинів, направляють їх до ОВС та до Центрів.

Представляють дані інформації на судових 
засіданнях.

Беруть безпосередню участь у реалізації про-
грам соціальної реабілітації щодо індивідуально-
профілактичної роботи.

Вживають заходів щодо соціального захисту 
дітей даної категорії. 

Проводять профілактичну роботу з батьками 
дітей або особами, що їх замінюють, щодо з’ясування 
причин та умов, які призвели до порушення прав 
дітей, бездоглядності, учинення правопорушень, 
уживають заходів щодо їхнього усунення, у разі не 
виконання батьками батьківських обов’язків іні-
ціюють притягнення їх до відповідальності згідно 
з чинним законодавством. 

Беруть участь в організації і проведен-
ні навчально-практичних семінарів з питань 
здійснення корекційно-реабілітаційної роботи 
з дітьми, звільненими від відбування покарання 
з випробуванням.

У разі наявності порушень без поважних при-
чин графіків відвідування дітьми програм соціаль-
ної реабілітації та інших порушень, що перешкоджа-
ють реалізації програм, терміново повідомляють 
про це Центри.

Щомісяця інформують Центри про результати 
реалізації заходів, передбачених програмою щодо 
індивідуально-профілактичної роботи з дітьми.

Додаток А 
ПЛАН СПІЛЬНИХ ДІЙ

установ, організацій, підприємств, які беруть участь
 у реалізації програми соціальної реабілітації неповнолітнього

№ 
з/п

Зміст 
заходу

(проблеми)

Термін 
виконання

 

Назва установи, 
організації, 

підприємства,
П. І. Б. та посада 

особи,  якою 
вирішувалася дана 

проблема  

Проведені 
заходи щодо 

вирішення 
проблеми

Результати
роботи*

Примітка

* У разі невиконання або часткового виконання заходу (вирішення проблеми) до плану вносяться 
корективи, зазначаються шляхи подальшого вирішення питання згідно з установленим змістом.

Слід зазначити, що запропоновані проекти нормативно-правових документів базуються на 
комплексному підході відповідних державних та громадських інституцій щодо здійснення профілак-
тики правопорушень і злочинів серед дітей, з обов’язковою умовою одночасності та безперервності 
цього процесу, що сприятиме створенню ефективної та гнучкої системи міжвідомчого партнерства. 
Це, у свою чергу, допоможе звести до мінімуму, наскільки це можливо, рецидив правопорушень та 
злочинів з боку дітей,  а також сприятиме їхній ресоціалізації.

Проекти зазначених нормативно-правових документів публікуються з метою ініціації їхнього 
громадського обговорення.



СУТНІСТЬ, ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА 
ФОРМИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ*

Юрій МИКИТИН,
к. ю. н., заступ-
ник директора 
Юридичного інститу-
ту Прикарпатського 
національного 
університету 
ім. В. Стефаника, 
директор 
Департаменту 
програм віднов-
ного правосуд-
дя РГО «Інститут 
права і демокра-
тичного розвитку 
Прикарпаття», 
м. Івано-Франківськ

Поняття й принципи 
відновного правосуддя
Демократизація та гуманізація 

суспільства на шляху від декларацій 
до реальних змін відбуваються за 
допомогою нормотворчості й отри-
мують свій розвиток через розробку 
певних механізмів, застосування яких 
дозволяє втілити основні прогресивні 
тенденції в життя.

Історично склалося, що держави 
пострадянського простору протягом 
тривалого часу випадали зі світово-
го повноцінного політико-правового 
процесу, втративши можливість буду-
вати свої правові системи на демокра-
тичних цінностях, у тому числі у сфері 
судочинства, кримінального процесу. 
Демократизація та гуманізація кримі-
нального процесу полягають у його 
реальному зверненні до потреб люди-
ни, суспільства.

Про демократизм як один із прин-
ципів кримінально-процесуальної 
політики згадував раніше А. Кузнєцов. 
Однак, на його думку, принцип демо-
кратизму за своїм змістом нерозривно 
був пов’язаний і переплітався з прин-
ципом законності й полягав у тому, 
що в разі вирішення конфліктів, які 
виникли між особою і державою, усе-

бічно враховуються інте-
реси особи й держави 
[1, с. 6–7].

Як зазначає П. Л. Фріс, 
одним з основних напря-
мів розвитку кримінально-
процесу альної політики 
є його гуманізація. Саме 
гуманізація дасть змогу 
перейти до якісно нового 
кримінального процесу, 
покінчити зі старою сис-
темою, що була переважно 
каральною, заборонною, 
виходила з примату інте-
ресів держави над особою 
[2, с. 183]. Гуманістичним 
кримінальний процес стає тоді, коли 
в ньому оптимально враховуються 
й забезпечуються законні інтереси 
і права особи, а в його основу постав-
лена людина з властивими їй осо-
бливостями, інтересами і потребами 
[3, с. 203–204].

На думку Ф. Багаутдінова, розши-
рення приватних начал у криміналь-
ному й кримінально-процесуальному 
праві — вимога часу. Закон має 
передбачати розумне співвідношен-
ня публічного й приватного начал, 
виходячи з інтересів, у першу чергу, 
потерпілого та обвинуваченого, 
а також держави в особі органів роз-
слідування [4, с. 34].

Внаслідок демократизації й гума-
нізації кримінального процесу захід-
них країн набули розвитку такі про-
яви примирення, як відшкодування 
завданої злочином шкоди, вирішення 
кримінально-правових конфліктів, 
ресоціалізація правопорушників1, 

1  Під терміном «правопорушник» розуміємо обви-
нуваченого (підсудного).

ФІЛОСОФІЯ ВІДНОВНОГО ПІДХОДУ

1–4/2012

* Підрозділи 1.1. «Поняття і принципи відновного 
правосуддя», 1.2. «Історія кримінально-
процесуальної політики у сфері примирен-
ня та посередництва в Україні», 1.3. «Форми 
відновного правосуддя та їхня характеристика» 
розділу 1 «Сутність, історичне підґрунтя та 
форми відновного правосуддя» дисертаційного 
дослідження Ю. І. Микитина на здобут-
тя наукового ступеня кандидата юридичних 
наук «Відновне правосуддя у кримінальному 
процесі: міжнародний досвід та перспективи 
розвитку в Україні», Івано-Франківськ, 2010 
(Спеціальність 12.00.09 — кримінальний про-
цес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Друкується 
з дозволу автора. При використанні посилання 
обов’язкове.
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психологічна допомога потерпілим від злочину 
тощо.

Концептуальна зміна підходу до реакції 
держави на злочин полягає у зміщенні акцентів 
з покарання на відновлення порушених прав, 
уникненні каральної міри усюди, де тільки мож-
ливо. Це призвело до значного поширення різ-
номанітних соціальних інститутів, покликаних 
сприяти відшкодуванню шкоди потерпілим від 
злочину та забезпечувати максимальну участь 
у цьому винного. Громадська ініціатива відігра-
ла в даному процесі майже провідну роль, отри-
мавши в подальшому теоретичну основу своєї 
концепції, нині відомої під назвою «відновне 
правосуддя».

Усвідомлення неефективності каральних мір 
призвело до виникнення міжнародного руху «за 
відновне правосуддя» (Restorative Justice), який 
набув особливого розвитку в таких країнах, як 
Канада, Сполучені Штати Америки, Бельгія, 
Велика Британія, Німеччина, Польща та інші.

Зародження відновного правосуддя та дослі-
дження його сутності припали на 70-ті рр. ХХ ст. 
Теоретиками-основоположниками цього руху вва-
жають Г. Зера [5], Н. Крісті [6] та Дж. Брейтуейта 
[7]. Теорія відновного правосуддя виросла з прак-
тики його застосування в Канаді, Новій Зеландії 
[8, с. 16], а згодом і у Сполучених Штатах Америки, 
Великій Британії, Норвегії [9, с. 13]. Сьогодні від-
новне правосуддя застосовують у понад ста краї-
нах світу [10, с. 2].

З метою подальшого детального аналізу зміс-
ту «відновного правосуддя» розглянемо його ети-
мологію та значення.

Словосполучення «відновне правосуддя» 
походить від англійського «restorative justice». 
Точніше, уважається його перекладом. Англійське 
слово «justice» має багатозначний характер і роз-
глядається як: 1) справедливість; 2) правосуддя, 
юстиція [11]; 3) судова система.

Слово «restorative» є похідним від іншого 
англійського слова — «restore». Його буквальний 
переклад має декілька значень: 1) відновлюва-
ти; 2) повертати у попередній стан; 3) віддавати 
назад, повертати; 4) реставрувати, реконструю-
вати; 5) відроджувати [11].

Як зазначає М. Райт, англійське «justice» 
у значенні «справедливість» охоплює ширший 
спектр людських взаємовідносин: подолання роз-
біжностей шляхом їхнього обговорення на осо-
бистій зустрічі (часто за допомогою медіатора) 
і пошук взаємно вигідного рішення. Такий підхід, 
на його думку, має великий вплив на організацію 
суспільства [12, с. 7]. Можна зробити висновок, 
що він трактує «restorative justice» переважно 

в контексті «відновної справедливості». За такого 
підходу поняття «справедливість» та «правосуд-
дя» якщо не повністю ототожнені, то максималь-
но наближені одне до одного, коли мова йде про 
відновний підхід, відновне правосуддя.

У літературі [13, с. 95] можна натрапити на 
переклад «restorative justice» як «реституційне 
правосуддя». Проте змістовно йдеться про одне 
й те саме. Реституція — це поняття, яким, насам-
перед, послуговується цивільне право. Відповідно 
до «Нового тлумачного словника української 
мови», реституцію розглядають як повернення 
кожною зі сторін усього, що вона одержала за 
договором, який згодом визнано недійсним [14, 
с. 117]. Словосполучення «реституційне право-
суддя» неповно відображає сутність аналізованої 
проблеми, підходу в площині кримінального про-
цесу, передбачаючи тільки матеріальне відшкоду-
вання2. «Restorative justice» (в оригіналі) включає, 
крім відшкодування матеріального збитку, ще 
й максимально можливе виправлення мораль-
ної шкоди, душевних травм потерпілої сторони, 
реабілітацію правопорушника через прийняття 
ним активної, діяльної відповідальності за вчи-
нену несправедливість і налагодження відно-
син з іншими членами суспільства, у тому числі 
й тими, кого торкнулася кримінальна ситуація, 
а також відновлення гармонії в суспільстві.

Поняття правосуддя можна трактувати як: 
1) судову діяльність держави; 2) розгляд судо-
вих справ, судочинство; 3) справедливий суд 
[13, с. 861]. Як бачимо, здійснення правосуддя — 
це діяльність суду. Правосуддя — це державна 
діяльність, яку проводить суд шляхом розгляду 
й вирішення у судових засіданнях в особливій, 
установленій законом процесуальній формі кри-
мінальних, цивільних, господарських та адміні-
стративних справ [15, с. 59].

Відновне правосуддя трактують у ширшо-
му розумінні й розглядають як новий погляд, 
іншу, відмінну від традиційної, філософію реак-
ції суспільства на злочин, підхід до розв’язання 
кримінально-правового конфлікту в межах кримі-
нального процесу. Відновне правосуддя зосеред-
жує свою увагу не тільки і не стільки на судовому 
розгляді кримінальної справи: воно поширюється 
на весь процес, починаючи з моменту вчинення 
злочину і до притягнення до відповідальності за 
нього. Тобто словосполучення «відновне право-
суддя» потрібно розглядати як теоретичну кон-
струкцію, а не трактувати її буквально, вузько, як 
діяльність суду, хоч і, можливо, відновну.

2  Коментар Українського Центру Порозуміння при тлумаченні 
перекладу з англійської мови.
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Помилково було б розглядати відновне право-
суддя як альтернативу правосуддю традиційному. 
Така позиція далека від істини, оскільки віднов-
не правосуддя може тільки доповнювати тради-
ційний підхід до кримінального судочинства. Як 
зазначають Л. М. Корнозова та Р. Р. Максудов, 
відновне правосуддя акцентує свою увагу на тих 
аспектах злочину, які залишаються поза увагою 
офіційного кримінального процесу [16, с. 32].

В основу ідеї відновного правосуддя західних 
країн покладене уявлення, що за наявної систе-
ми судочинства інтереси потерпілого, жертви не 
враховані. Затримані й засуджені правопорушни-
ки піддаються процедурі, яка змушує їх думати 
тільки про те, що з ними відбувається. Ця про-
цедура перешкоджає правопорушнику визнати 
свої зобов’язання перед людиною, стосовно якої 
він скоїв злочин [17, с. 5].

Теоретики й практики відновного правосуд-
дя часто послуговуються визначенням відновного 
правосуддя, даним Т. Маршалом: «відновне право-
суддя — це процес, за допомогою якого сторони, 
утягнуті в конкретний злочин, спільно вирішу-
ють, як чинити з його наслідками та які висновки 
потрібно зробити на майбутнє. Або, іншими сло-
вами, відновне правосуддя — це орієнтований на 
вирішення проблеми підхід до злочинності, який 
залучає самі сторони й суспільство в цілому до 
активних відносин з юридичними органами. Це 
не особлива практика, але низка принципів, що 
дає змогу зорієнтувати загальну практику будь-
якого органу або групи щодо злочинності» [18, 
с. 6]. Здебільшого критично до такого визначення 
ставиться Дж. Брейтуейт, який вважає, що воно 
не відображає основних цінностей відновного 
правосуддя. На його думку, відновне правосуд-
дя покликане зцілювати, надавати моральний 
урок, залучати громаду, підштовхувати її до про-
ведення діалогу на основі поваги, сприяти усві-
домленню цінності прощення, відповідальності, 
вибачення й виправлення, а також відновлення 
належного фізичного та емоційного стану потер-
пілого, правопорушника та громади [19, с. 11]. Як 
бачимо, Т. Маршал акцентує увагу на відновно-
му правосудді як на процесі, тривалому в часі 
явищі, а Дж. Брейтуейт розглядає його ціннісну 
вагу з точки зору певних наслідків (вибачення, 
прощення, виправлення, відновлення тощо). 
П. Макколд розвиває думку Дж. Брейтуейта, 
зазначаючи, що відновне правосуддя покликане 
компенсувати шкоду [20, с. 402].

Проте жодна з цих позицій не може претенду-
вати на повне відображення сутності відновного 
правосуддя, його мети, завдань. Ціннісним є як 
самий процес, так і наслідки, яких він покликаний 

досягти. Процес як елемент відновного підходу 
забезпечує учасникам кримінально-правового 
конфлікту переважно морально-психологічний 
ефект, а наслідки здебільшого мають матеріаль-
не, організаційне значення. Комплексне поєд-
нання нематеріальних та матеріальних начал при 
вирішенні кримінально-правового конфлікту — 
основа відновного правосуддя.

Відповідно до Концепції реформування кри-
мінальної юстиції України [21], відновне право-
суддя — це форма правосуддя, основною метою 
якої є створення умов для примирення потер-
пілих і правопорушників та усунення наслідків, 
спричинених злочином або кримінальним (під-
судним) проступком.

Провідна організація у сфері поширення 
відновного правосуддя в Україні — Український 
Центр Порозуміння — зазначає, що відновне пра-
восуддя розглядають як рух за справедливість, 
який доповнює офіційну форму правосуддя, залу-
чає самі сторони та громадськість до усунення 
наслідків злочину, сприяючи таким чином соці-
альній реінтеграції правопорушника і зменшен-
ню кількості кримінальних покарань [22]. 

Консорціум відновного правосуддя Великої 
Британії у своєму Маніфесті стверджує, що від-
новне правосуддя прагне збалансувати інтереси 
потерпілого та громади з потребою інтеграції 
правопорушника в суспільство. Воно намагаєть-
ся сприяти відновленню потерпілого й дає змогу 
всім сторонам, залученим до процесу судочин-
ства, повноцінно брати участь у ньому [23, с. 33]. 
Канадські науковці [24, с. 10] вважають, що від-
новне правосуддя — це добровільна відповідь на 
злочинну поведінку, що ґрунтується на залученні 
громади і спрямована на те, щоб зібрати разом 
потерпілого, правопорушника та громаду з метою 
залагодити шкоду, спричинену кримінальною 
поведінкою.

На думку Д. Ван Несса, основи теорії віднов-
ного правосуддя зводяться до таких положень: 
1) злочин — це, у першу чергу, конфлікт між 
індивідуумами, унаслідок якого шкоди зазнають 
потерпіла особа, громада й самий правопоруш-
ник; 2) найважливішою метою кримінального 
процесу є примирення сторін, що супроводжу-
ється відшкодуванням шкоди, спричиненої зло-
чином; 3) кримінальний процес повинен сприяти 
активному залученню до нього потерпілих, пра-
вопорушників і представників громади. Держава 
не повинна домінувати, виключаючи таким 
чином із процесу інших осіб [25, с. 259].

Як зазначають В. Т. Маляренко та І. А. Войтюк, 
відновне (зазначені науковці застосовують тер-
мін «відновлюване») правосуддя — це не особлива 
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юрисдикція, не галузь права, не «особливе про-
вадження». Воно не замінює, не скасовує тради-
ційного карального правосуддя, однак є само-
стійним явищем у правовій практиці та культурі 
багатьох держав [26, с. 13-14].

Цікавою є думка Л. Н. Корнозової, яка вважає, 
що відновне правосуддя — напрямок розвитку 
кримінального судочинства, який існує в трьох 
аспектах: 1) світоглядна позиція, що поступо-
во трансформується в теоретичну концепцію; 
2) практика, яка набуває все більшого поширен-
ня; 3) світовий рух [27, с. 517].

Автори науково-практичного посібника 
«Ювенальна юстиція в Україні: коментар та 
аналіз діючого законодавства» використову-
ють терміни «поновлюване» («компенсаторне», 
«реконструктивне») правосуддя й трактують 
його як форму державної діяльності з розгляду 
та вирішення судом кримінальних справ, що має 
своїм основним завданням зобов’язання з від-
шкодування заподіяної шкоди [28, с. 755]. З цією 
точкою зору не можна погодитися, оскільки при 
такому підході зміст відновного правосуддя зву-
жується до ролі нібито відновної діяльності дер-
жави, і то тільки в особі суду, а за основну мету 
ставиться зобов’язання відшкодувати заподіяну 
злочином шкоду. Цілком зрозумілою є аксіо-
ма, яка діє в демократичних державах і визнає, 
що правосуддя здійснюється судом. Суд можна 
вважати носієм відновного правосуддя, однак 
не єдиним. Відновне правосуддя розглядають 
у ширшому значенні, і воно впливає на функці-
онування інших суб’єктів владних повноважень 
кримінально-процесуальної діяльності — напри-
клад, слідчого, прокурора. Висловлена думка 
абсолютно не передбачає, що функція правосуддя 
може бути передана ще комусь, окрім суду, а має 
на увазі, що відновний підхід може успішно існу-
вати і в діяльності інших суб’єктів кримінально-
го процесу. Відновне правосуддя не може бути 
обмежене роллю держави, оскільки передбачає 
певний суспільний вплив, участь громади, в якій 
вчинено злочин. Неприйнятним є підхід, у межах 
якого основне завдання відновного правосуддя 
полягає в «зобов’язанні відшкодувати заподі-
яну шкоду». По-перше, матеріальний аспект не 
можна розглядати тільки як визначальну скла-
дову сутності відновного правосуддя. По-друге, 
зобов’язання відшкодувати шкоду покладається 
на винну особу і в межах традиційного право-
суддя. Існування зобов’язання далеко не завжди 
означає його виконання, у тому числі й щодо 
відшкодування матеріальної шкоди. Відновний 
підхід саме й передбачає реальну компенсацію 
завданої злочином шкоди.

Узагальнивши наведені думки, термін 
«відновне правосуддя» можна розглядати як: 
1) філософсько-правовий підхід, відповідно до 
якого реакція на злочин полягає у відновленні 
порушеного правопорядку шляхом максималь-
ного відновлення морально-психологічного 
та матеріального стану потерпілого з одночас-
ною ресоціалізацією правопорушника й досяг-
ненням балансу особистого (інтереси сторін 
кримінально-правового конфлікту) і суспільного 
(потреба суспільства в безпеці); 2) усесвітній гро-
мадський рух за переорієнтацію кримінального 
процесу з переважно карального характеру на 
відновну ідеологію; 3) вид практики, спрямованої 
на подолання наслідків злочину; 4) спосіб вирі-
шення кримінально-правового конфлікту у сфері, 
що регулюється кримінально-процесуальними 
нормами, силами учасників процесу й перетво-
рення конфронтації між ними на конструктивний 
діалог, спрямований на вирішення проблеми, що 
їх розділяє; 5) процедуру діалогу між правопо-
рушником і потерпілим за посередництвом тре-
тьої нейтральної сторони в особі суду, медіатора 
або місцевої громади. У межах цієї процедури 
сторони конфлікту усвідомлюють те, що відбу-
лося з ними, досягають порозуміння й уклада-
ють угоду щодо відшкодування шкоди, завданої 
злочином.

Відновне правосуддя — комплексне, багато-
гранне поняття. Проте важливо відзначити, що 
відновне правосуддя розглядають саме в контек-
сті провадження в кримінальних справах, отже 
воно безпосередньо пов’язане з кримінальним 
процесом. Відновний підхід може мати місце 
і в разі вирішення не лише зумовлених злочином 
конфліктів (кримінально-правових конфліктів), 
а й, наприклад, цивільно-правових чи господар-
ських спорів. У такому випадку мова вже йде не 
про відновне правосуддя, а про альтернативи 
судовому вирішенню конфліктів. Слід зверну-
ти увагу, що відновне правосуддя розглядають 
винятково в контексті кримінального процесу.

Зважаючи на викладене, спробуємо дати 
авторське визначення поняття «відновне пра-
восуддя» на основі найбільш характерних його 
ознак. По-перше, відновне правосуддя нерозрив-
но пов’язане з кримінальним процесом і є осо-
бливим методом досягнення його мети. По-друге, 
відновне правосуддя спрямоване на вирішення 
кримінально-правового конфлікту. По-третє, 
відновна концепція розглядає кримінально-
правовий конфлікт як, насамперед, зіткнення 
міжособистісних прав та інтересів потерпіло-
го й правопорушника, а вже потім публічних, 
державних. По-четверте, відновне правосуддя 
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передбачає наявність посередницької фігури. Таку 
роль можуть виконувати як представники міліції, 
прокуратури, суду, соціальних служб, так і члени 
громади. По-п’яте, метою відновного правосуддя 
є відшкодування матеріальної шкоди, завданої 
злочином; відновлення морально-психологічної 
рівноваги потерпілого й правопорушника, усві-
домлення останнім протиправності своєї пове-
дінки; профілактика правопорушень у майбут-
ньому; наскільки це можливо, відновлення того 
суспільно-соціального становища в громаді, що 
існувало до вчинення злочину. Основні ознаки 
мають знайти своє відображення у визначенні 
поняття «відновне правосуддя».

Підсумувавши викладені ознаки аналізова-
ного поняття, можна зробити висновок, що від-
новне правосуддя — це особлива кримінально-
процесуальна форма, завдяки застосуванню якої 
кримінально-правовий конфлікт сторони вирі-
шують за посередництва третьої нейтральної 
сторони шляхом максимального відновлення 
матеріального, морально-психологічного стану 
та соціального статусу, що існував до вчинення 
злочину.

Конкретизують розуміння відновного пра-
восуддя принципи, на яких воно базується, 
і які визначають його сутність, призначення, 
завдання. 

Відновне правосуддя ґрунтується на загаль-
ноправових (конституційних) принципах кримі-
нального процесу та власних спеціальних прин-
ципах. У контексті відновного правосуддя можна 
виокремити такі загальноправові (конституційні) 
принципи, як демократизм, законність, гуманізм, 
диспозитивність, рівність перед законом, повага 
до гідності особи.

Також для відновного правосуддя характерні 
спеціальні принципи. Вони визначають специ-
фіку даного способу розв’язання кримінально-
правового конфлікту.

Попередньо ніхто з науковців, що досліджу-
вали відновне правосуддя, не звертався до загаль-
ноправових принципів.

Розглянемо зміст кожного з цих принципів 
у контексті аналізованої проблеми.

Демократизм .  Відновне правосуддя 
ґрунтується на визнанні, повазі й реалізації 
основних прав, свобод та інтересів людини 
і громадянина.

Законність. Відновне правосуддя будується 
й реалізується на основі Конституції, норм мате-
ріального та процесуального законодавства.

Гуманізм. В основі відновного правосуд-
дя перебуває людина як найвища соціальна 
цінність.

Диспозитивність. Передбачає, що тільки 
учасники кримінально-правового конфлікту 
приймають рішення про участь у відновних про-
грамах, наділені правом самостійно приймати 
рішення про їхній перебіг, результат, або ж від-
мовитися від них на будь-якому етапі.

Рівність перед законом. Учасники відновного 
процесу мають рівні права й обов’язки, виходя-
чи з особливостей процесуального становища та 
ролі в кримінально-правовому конфлікті.

Повага до гідності особи. Відновне правосуд-
дя базується на повазі, честі, гідності як потерпі-
лого, так і правопорушника, і акцентує свою увагу 
на негативності вчинення злочину, оцінці його 
як соціального зла, а не на особистості людини, 
що його здійснила. 

Якщо зміст загальноправових принципів 
можна зіставити з розумінням їхньої сутності 
іншими правовими інститутами, то зміст спеці-
альних принципів відновного правосуддя потре-
бує окремого аналізу.

Відновне правосуддя засноване на принципі 
збалансування інтересів потерпілого та громади, 
підкреслює М. Райт, з потребою інтеграції право-
порушника в суспільство [29, с. 2].

Відновне правосуддя має два основних прин-
ципи, відзначають В. Т. Маляренко та І. А. Войтюк. 
Перший принцип — відшкодування заподіяної 
шкоди. З одного боку, реалізація цього принципу 
стосується потерпілого й передбачає, що потер-
пілий і його потреби мають перебувати в центрі 
правосуддя, оскільки шкода заподіяна саме йому. 
З другого — правопорушник має нести відпові-
дальність з урахуванням заподіяної шкоди. Його 
треба заохочувати до усвідомлення своєї прови-
ни й відповідальності за відшкодування збитків. 
Другий принцип — принцип участі. Його суть 
полягає в тому, що як у потерпілого, так і в пра-
вопорушника, і в суспільства повинні бути свої 
ролі в цьому процесі. Держава має брати участь 
у правосудді разом із потерпілим та правопоруш-
ником [26, с. 14].

Існує думка, що програми відновного право-
суддя, тобто безпосередньо відновне правосуддя, 
базуються на трьох спеціальних основних прин-
ципах [30, с. 4]:

1) відшкодування шкоди. Потерпілий та його 
потреби займають центральне місце в процесі 
правосуддя. Прийняття відповідальності означає, 
що правопорушник має брати до уваги потреби 
потерпілого, усвідомити наслідки скоєного й від-
шкодувати завдані збитки [22, с. 5];

2) самовизначення сторін. Г. Зер зазначає, 
що цей принцип заснований на припущенні 
про прагнення людей домовитися та передбачає 
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делегування сторонам права на самостійне прий-
няття рішення [31, с. 29];

3) залучення до процесу найближчого соці-
ального оточення та представників місцевої 
громади. Це сприяє зціленню потерпілого та 
допомагає правопорушнику виправити скоєне, 
змінити свою поведінку [32, с. 100].

На думку Р. Р. Максудова, існують такі спеці-
альні принципи відновного правосуддя: 1) діяль-
на відповідальність правопорушника, що полягає 
в прийнятті обов’язку залагодити шкоду, спри-
чинену жертві; 2) зцілення жертв — звільнення 
жертви від тягаря наслідків злочину; 3) активність 
безпосередніх учасників кримінальної ситуації 
в прийнятті рішень щодо злочину; 4) інтегра-
ція правопорушника в суспільство, громаду [16, 
с. 34].

Як вважає В. В. Землянська, в основу принци-
пів відновного правосуддя покладено шість таких 
ключових положень: 1) пріоритетність надання 
підтримки та забезпечення зцілення жертви/
потерпілого; 2) правопорушники несуть відпо-
відальність за свої дії, але не в розумінні покаран-
ня, а в розумінні усвідомлення наслідків власної 
поведінки та активних дій з боку правопорушни-
ка, спрямованих на виправлення завданої шкоди; 
3) активна участь у розв’язанні ситуації всіх осіб, 
на яких вплинула подія злочин; 4) громада сприяє 
реінтеграції жертви та правопорушника; 5) запо-
бігання повторному вчиненню злочину в май-
бутньому; 6) добровільність участі у відновному 
процесі всіх зацікавлених сторін [33, с. 21].

Як бачимо, загальний підхід до визначення 
принципів відновного правосуддя, які називає-
мо спеціальними, є досить схожим. Однак їхній 
«набір» у різних дослідників не співпадає, хоч 
сутність принципів лишається ідентичною. Така 
ситуація зумовлена тим, що основа їхнього визна-
чення базується на науковій позиції, обґрунтова-
ній Г. Зером у праці «Фундаментальні принципи 
відновного правосуддя» [31]. Звичайно, теж пого-
джуємося з принципами, визначеними провід-
ним теоретиком та ідеологом відновного право-
суддя, хоч «набір» та зміст деяких із них потребує 
коментування. Вбачається, що можна виокреми-
ти такі принципи відновного правосуддя: 

1) максимальне відновлення стану потерпі-
лого, що існував до вчинення злочину. Основна 
увага повинна бути зосереджена на почуттях 
і потребах жертви, вирішенні її проблем, що 
виникли в результаті кримінально-правового 
конфлікту;

2) реальне відшкодування шкоди, завданої 
злочином, безпосередньо правопорушником, що 
передбачає активну участь самого порушника 

у відшкодуванні заподіяного збитку (не тільки 
матеріального, але й так званого символічного) 
і задоволення інших потреб потерпілого;

3) активна участь сторін у вирішенні 
кримінально-правового конфлікту на основі 
діалогу потерпілого й правопорушника. Якщо 
учасники самі ухвалюють рішення, то, швидше 
за все, вони його й виконають. Важливо, щоб сто-
рони конфлікту бачили одне в одному не ворога, 
а Людину. У цьому разі не відбувається подальшої 
ескалації конфлікту, не виникає ворожості;

5) добровільність. Даний принцип перед-
бачає добровільні засади при вирішенні 
кримінально-правого конфлікту за допомогою 
відновного правосуддя та можливість відмови-
тися від нього в будь-який момент до прийняття 
рішення;

6) консенсус при вирішенні кримінально-
правового конфлікту передбачає, що сторони 
приймають остаточне рішення винятково на 
основі взаємної згоди; 

7) участь представників громади. Відновне 
правосуддя характеризується залученням до від-
новного процесу найближчого оточення потерпі-
лого та правопорушника, представників місцевої 
громади, у тому числі через соціальні служби, 
з метою підтримки сторін та їхньої реабілітації 
після вчинення злочину.

Визначення поняття та аналіз принципів від-
новного правосуддя є підґрунтям для подальшого 
дослідження обраної проблеми, розкриття її сут-
ності в межах кримінального процесу.

Історія кримінально-процесуальної 
політики у сфері примирення та 

посередництва в Україні
Історичний аспект будь-якого дослідження 

покликаний не тільки показати еволюцію того чи 
іншого інституту чи їхньої сукупності, але й ство-
рити певну базу аргументів для обґрунтування 
в подальшому власної позиції, характер і значен-
ня яких досить важливий. Альтернативи насиль-
ству при розв’язанні кримінально-правових кон-
фліктів застосовували ще наші предки.

Первіснообщинна формація відзначалася 
наявністю, зокрема, «кровної помсти», у тому 
числі й у слов’ян [8, с. 43]. Можливо, саме через 
її характерну спрямованість на взаємознищен-
ня ворогуючих сторін суспільство потребувало 
іншої, альтернативної, ненасильницької форми 
вирішення конфлікту. Члени общини вдавалися 
до порад старійшин при вирішенні міжусобних 
спорів, залучали інших осіб, що мали суспільно 
визнаний авторитет. Такий спосіб врегулювання 
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міжособистісних відносин забезпечував мирне 
співіснування родових і сімейних общин, а також 
повною мірою відповідав релігійним, моральним 
нормам, що існували на той період розвитку сус-
пільства. Він слугував важливим чинником, що 
зумовив розвиток примирення від звичаю до пра-
вового інституту. Причина полягає в характерно-
му ментальному розумінні сутності й значення 
традиції кровної помсти.

Основним джерелом права періоду Київської 
Русі була «Руська Правда», що ґрунтувалася на 
звичаєвому праві слов’ян під впливом візантій-
ського права.

У Київській Русі панував обвинувально-
змагальний процес. Судочинство характеризува-
лося наявністю форм активної участі сторін, заці-
кавлених у вирішенні конфліктів, які виникли. 
Суд виконував функції посередника в судовому 
процесі. Це зумовлювалося недостатнім розви-
тком державного механізму. Проте роль посеред-
ників не завжди виконували суди. Незважаючи 
на наявність у кримінальному процесі Київської 
Русі посередників, певних правил здійснення 
ними провадження (правила про вибір посеред-
ників, переважно із шанованих людей, старих, 
знавців звичаїв; про рівність учасників розгляду 
або, навпаки, про перевагу скривдженого; про 
строки розгляду; про порядок явки й забезпечен-
ня останньої), вони не здійснювали примусового 
регулювання, і їхні рішення не мали обов’язкового 
характеру [8, с. 50].

Інші правові джерела Середньовіччя, й зокре-
ма «Псковська судна грамота» 1467 р. [34], діяли 
одночасно з «Руською Правдою» на значній час-
тині Київської Русі й також передбачали можли-
вість примирення з потерпілим. Проте прими-
рення як підстава звільнення від кримінальної 
відповідальності допускалося, наприклад, у разі 
вчинення бійки [35, с. 17]. Ст. 52 «Псковської суд-
ної грамоти» містила таку норму: «на татии и на 
разбойники же, чего истец не возмет, ино и князю 
продажа не взяти» [36, с. 104]. Тобто передба-
чалася можливість вирішувати кримінально-
правові конфлікти в разі вчинення крадіжки (так 
звана татьба) і розбою шляхом примирення, яка 
не обмежувалася певною стадією здійснення 
судочинства. 

Відповідно до «Псковської судної грамоти» 
діяли світські та церковні суди. Суду братчини 
були підсудні справи про особисті образи, тілесні 
ушкодження. Цей суд найчастіше закінчувався 
примиренням сторін [37, с. 55].

Зважаючи на викладене, можна зробити 
висновок, що публічні суди були симбіозом орга-
ну місцевого самоуправління і власне суду. Також 

слід підкреслити диференціацію підсудності та 
форми створення суду братчини. Фактично, цей 
суд був прообразом мирового суду. Більше того, 
відзначається саме спрямованість суду братчи-
ни на примирення, оскільки його скликання, як 
правило, співпадало зі святами, що мали велику 
повагу в людей. 

Можна звернути увагу на «Судебник» князя 
Казимира Ягеловича від 29 лютого 1468 р. Елемент 
відновного підходу містив лише п. 3 цього доку-
мента: «3. У кого буде вкрадено, то судці прису-
дять: спершу заплатити позивачу, а тоді госпо-
дар татя бере свою вину» [38, с. 47]. Дана норма 
передбачала спочатку необхідність матеріальної 
компенсації потерпілому, а вже потім застосуван-
ня покарання.

Значний вплив на регулювання криміналь-
ного процесу в сучасному його розумінні мав 
«Судебник» 1470 р. [39, с. 54–62]. У контексті 
відновного правосуддя, зокрема примирення, 
посередництва та відшкодування шкоди, завда-
ної злочином, увагу привертають п. 4, 5, 11 та 53 
цього джерела права. Насамперед, відзначимо 
можливість примирення між сторонами. Про це 
свідчать такі норми: «а досудятся до поля, а у поля 
не стояв, помиряться, и боярину и диаку по тому 
росчету боярину с рубля два алтына, а диаку осмь 
денег» (п. 4) та «а у поля стояв помирятся, и боя-
рину и диаку имати по тому ж росчету пошлины 
свои» (п. 5) [39, с. 54].

З наведеного можна зробити висновок, що 
«Судебник» 1470 р. передбачав можливість при-
мирення на різних стадіях процесу, а саме — «до 
поля» та «на полі», за умови сплати мита боярину 
й дяку. 

«Судебник» стояв на позиціях захисту май-
нових інтересів потерпілих від злочину. Про це, 
зокрема, свідчить п. 11 даного документа, який 
передбачав, що у разі татьби, якщо винний не 
отримував компенсації від злочинця, останній 
міг бути покараний смертною карою: «а поймают 
татя вьдругые с татбою, ино его казнити смерт-
ною казнию, а исцево заплатити изь его статка, 
а досталь его статка судье. А не будет у того татя 
статка с ысцеву гыбель, ино его исцу в гибели 
не выдати, казнити его смертною казною» [39, 
с. 55]. Звичайно, відновний підхід не передбачає 
такого суворого покарання за вчинення злочину. 
Цінним, з цієї точки зору, є обов’язок винного 
відшкодувати шкоду, спричинену злочином.

Привертає увагу п. 38 «Судебника», що перед-
бачав залучення до здійснення судочинства 
представників громади, осіб, які користуються 
повагою: «а без дворского, и без старосты, и без 
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лутчих людей суда наместником и волостелем не 
судити» [39, с. 57].

Примирення у справах про окремі злочини 
(бійка, образа) було підставою для припинення 
провадження без застосування покарання. Про 
це свідчить п. 53 аналізованого джерела права: 
«а кто кого поймает приставом в бою, или в лае, 
или в займех и на суд ити не восхотят, и они доло-
жа судии, помирятся, а судьи продажи на них нет, 
опроче езду и хоженого» [39, с. 63].

Оцінюючи еволюцію інститутів примирен-
ня й посередництва, Е. Рубінштейн відзначає, 
що примирення й процедури, що відповідають 
йому, зберігалися протягом тривалого історич-
ного періоду, у тому числі після появи й розви-
тку законодавства, й навіть отримали юридичне 
закріплення. Особливість діяльності світського 
суду полягала в тому, що він «зобов’язаний був 
примирювати тих, хто у своїх спорах вдавався до 
його розгляду». Відповідно, примирення зберіга-
лося та використовувалося як спосіб вирішення 
кримінальних конфліктів поряд з іншими публіч-
ними (офіційними) кримінально-правовими 
процедурами [40, с. 11–12].

Внаслідок розпаду Київської Русі значна час-
тина теперішньої території України потрапила 
під владу Литовського князівства, а згодом — 
Польського королівства. Основним джерелом 
права цих держав були «Литовські статути» 
1529, 1566, 1588 рр., що діяли на значній території 
України протягом ХVI–XVII ст. і значною мірою 
базувалися на «Руській Правді».

Складовою мети покарання, за «Литовськими 
статутами», було відшкодування потерпілому 
заподіяної йому шкоди за рахунок злочинця. 
Проте головний акцент здійснено на залякуван-
ні, про що свідчить дедалі більша жорстокість 
і болючість покарання, а також публічність його 
виконання.

З позиції питання, що розглядається, можна 
зазначити таке: «Статут» 1529 р. [26] передбачав 
необхідність сплати матеріальної компенсації 
за вчинення злочину як родичам загиблого, так 
і на користь князівської скарбниці. Наприклад, 
за вбивство шляхтича шляхтич платив 100 коп. 
грошей «головщини» родині вбитого і стільки 
ж «вини» — великому князю [41, с. 114]. Також цей 
документ передбачав можливість примирення 
в таких кримінальних справах, як зґвалтування 
(ст. 6 розділу 7) [26, с. 178] та розбій (ст. 21 розділу 
7) [26, с. 182]. 

«Литовський статут» 1566 р. [42, с. 50–69] 
приділяв певну увагу здійсненню судочинства. 
Окрім судів державних та статутових, серед укра-
їнського й білоруського населення утворювався 

народний (громадський) суд, відомий під назвою 
«копи». Копний суд був тісно пов’язаний зі ста-
рим вічевим зібранням. У разі вчинення злочину 
потерпілий міг скликати «копу», тобто віче всіх 
правоздатних осіб своєї громади. Учинений зло-
чин та його наслідки обговорювалися привселюд-
но. Кожна особа, яка вважала, що злочин зачіпає 
її інтереси, могла висловити свою думку щодо 
нього, запропонувати покарання для злочинця. 
За своєю структурою копні суди поділялися на 
«гарячу копу», в якій брали участь найближчі 
родичі, сусіди потерпілого й кривдника, та «вели-
ку копу», до якої входили вже всі члени громади, 
що приймали остаточне рішення про покаран-
ня злочинця, відшкодування шкоди потерпі-
лому. Цей вид судів нагадує спосіб розв’язання 
кримінально-правових спорів тубільцями Нової 
Зеландії й Австралії — сімейні конференції. 
Дана форма відновного правосуддя може мати 
внутрішнє та зовнішнє коло, що формується за 
аналогічним принципом, що й копний суд.

«Статут» 1588 р. (розділи IV, ХІ) [43, с. 75–84] 
передбачав, що кримінальне судочинство, роз-
почате за заявою зацікавленої сторони — потер-
пілого або його родичів, могло бути припине-
не на будь-якій стадії процесу шляхом відмови 
від позову та укладення мирової угоди. Однак 
щодо найтяжчих злочинів слідство й суд були 
обов’язковими.

Особливе місце в українській історії посі-
дає козацьке право, що сформувалося за часів 
Гетьманської держави (1648–1782 рр.). Як правило, 
воно мало форму нормативного виразу в окремих 
документах, вирізнялося звичаєвим характером 
і визначалося, на думку Д. І. Яворницького, «ста-
родавнім звичаєм, словесним правом і здоровим 
глуздом» [44, с. 138]. Він підкреслює, що акти 
судових козацьких справ указують на визнання 
запорожцями права договору між товаришами. 
Тобто сторони кримінального чи цивільного кон-
флікту могли завершити судову справу шляхом 
примирення й укладення відповідного договору 
про це. Інститут примирення та договору між сто-
ронами був поширений у разі завдання тілесних 
ушкоджень, скоєння майнових злочинів.

Слід зазначити, що примирення не тільки 
допускалося, а й заохочувалося представника-
ми козацької судової системи. Паланкові судді, 
курінний отаман та суд, кошовий отаман як 
остання інстанція намагалися примирити кон-
фліктуючі сторони, фактично виконуючи роль 
медіаторів. Безпідставна відмова однієї зі сторін 
від примирення могла призвести до застосування 
покарання щодо «непокірного» [44, с. 151–155].
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У 1654 р. було підписано Переяславський 
договір. Це знакова для української державнос-
ті, а відповідно й національної правової систе-
ми, подія, унаслідок якої більша частина сучасної 
України потрапила під владу російського царату 
на тривалий час. Відповідно, «Соборне уложення» 
1649 р. та інші законодавчі акти, що були згодом 
прийняті, також здійснили свій вплив на регулю-
вання правовідносин на українській землі. 

«Соборне уложення» 1649 р. характеризується 
репресивністю і значним обмеженням демокра-
тичних принципів у кримінальному судочинстві, 
у тому числі щодо примирення та посередництва. 
П. 31 цього уложення згадує про примирення сто-
рін при вчиненні злочину, однак значно обмежує 
його застосування: «а которые исцы с разбой-
ники или с приводными людми с поличным 
в разбойных делах, не дожидаяся указу, учнут 
мирится, и мировые челобитные учнут в приказ 
приносити, и тот их мир ставит не в мир, и раз-
бойником указ чинити, по государеву указу, кто 
чего доведется. А исцом за то пеня чинится смо-
тря по делу, не мирися с разбойники» [45, с. 234]. 
Тобто примирення без санкціонування державної 
влади не тільки не допускалося, а ще й карало-
ся. Цінною в цьому джерелі права є поява назви 
формально вираженого документа, що свідчить 
про примирення сторін, — «мирова чолобитна». 
Проте примирення все ж допускалося в разі ско-
єння злочинів невеликої тяжкості. У цих випад-
ках мирова чолобитна могла бути подана на таких 
стадіях кримінального процесу: 1) до звернення 
сторін до суду; 2) після звернення до суду, однак 
до початку виступів сторін у суді; 3) до винесення 
вироку [46, с. 197]. Потерпілий і правопорушник 
могли вирішити кримінально-правовий конфлікт 
у досудовому порядку, а також під час майже всьо-
го кримінального процесу — до прийняття судом 
остаточного рішення у справі.

На українських землях діяли нормативно-
правові акти Петра І. Зокрема, «Артикул військо-
вий» Петра І, затверджений у 1715 р., розглядав 
примирення як пом’якшуючу обставину при при-
значенні покарання [47, с. 360].

Правові відносини у ХVІІІ ст. регулювалися 
збірником «Права, за якими судиться малоросій-
ський народ» (1743 р.) [48], що був розроблений 
з метою правового регулювання суспільних від-
носин саме на українських землях. Як зазначають 
В. Тацій, А. Рогожин, В. Гончаренко, збірник не 
розмежовував цивільний і кримінальний процеси. 
Форма процесу була обвинувально-змагальною, 
вирішальну роль у ній відігравала ініціатива 
сторін [49, с. 353]. Так, п. 12 арт. 12 передбачав 
можливість припинення провадження у справі 

в разі примирення сторін і звернення до суду 
з відповідною «мировою чолобитною». Про це 
свідчать такі рядки: «а якщо під час суддівського 
розслідування та розгляду часом спірні сторони 
примиритися добровільно з собою захочуть, те 
їм вчинити вільно, тільки повинна бути з об’явою 
про таке своє примирення в той же суд мирова 
чолобитна, так і вище, у розділі 7, в арт. 25, про 
добровільне примирення сторін в п. 7 зображе-
но» [48, с. 204]. Указаний арт. 25 визначав два 
способи досягнення примирення:

1) за сприяння посередника, який обирався 
сторонами. Його називали «мирителем»;

2) безпосереднє досягнення згоди конфлік-
туючими сторонами.

Залежно від ступеня тяжкості вчиненого зло-
чину, досягнення примирення одним із вказаних 
способів могло бути підставою для звільнення від 
покарання або розглядалося як пом’якшувальна 
обставина при його призначенні.

Інститут примирення в «Правах, за якими 
судиться малоросійський народ» передбачав 
наявність такого невід’ємного принципу віднов-
них процедур, як добровільність. У разі порушен-
ня цієї вимоги примирення сторін не визнавало-
ся, а відповідна мирова угода не бралася до уваги. 
Також важливою умовою дійсності примирення 
сторін за участю мирителя була наявність підпи-
сів сторін або уповноважених на це осіб у тексті 
мирової угоди.

«Права, за якими судиться малоросійський 
народ» і, зокрема, інститут примирення, у тому 
числі за допомогою посередників, мали широке 
застосування на українських землях наприкінці 
ХVІІІ і на початку ХІХ ст.

Цікавим з точки зору демократизації кри-
мінального процесу взагалі та інституту прими-
рення зокрема було «Уложення про покарання 
кримінальні та виправні» 1845 р.

П. 160 цього джерела права передбачав мож-
ливість скасування вже призначеного покарання 
у разі примирення сторін. Про це свідчить таке: 
«наказание вовсе отменяется вследствие прими-
рения с обиженным» [50, с. 206]. Однак ця норма 
мала обмежену дію й не поширювалася на всі зло-
чини. По-перше, у справах приватного обвинува-
чення вирок, яким передбачалося покарання, міг 
бути відмінений до початку його виконання. Про 
це свідчить п. 162 даного «Уложення»: «когда пре-
ступления или проступок такого рода, что оные 
на основании законов не иначе могут подлежать 
ведению и рассмотрению суда, как вследствие 
жалобы обиженным или оскорбленным чрез то 
противозаконное деяние частным лицом при-
носимой, то приговор о наказании виновного 
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отменяется, если принесший жалобу помириться 
с виновным прежде исполнения приговора» [50, 
с. 206]. По-друге, примирення при вчиненні тяж-
ких злочинів не могло бути підставою для звіль-
нення від призначеного покарання.

На думку Н. С. Таганцева, примирення усува-
ло можливість порушення кримінальної справи 
або зупиняло порушене провадження, а також 
слугувало основою для звільнення від покарання 
й навіть унеможливлювало виконання винесено-
го вироку [51, с. 336].

«Уложення» 1845 р. на перше місце виво-
дило приватноправовий інтерес учасників 
кримінально-правового конфлікту при здійснен-
ні кримінального судочинства та допускало мож-
ливість примирення в кримінальному процесі на 
будь-якій його стадії.

Наступним етапом розвитку деяких аспектів 
відновного підходу в історичних джерелах права 
стали документи, прийняті у 1864 р.: «Уложення 
про судові установи», «Устав кримінального судо-
чинства», «Устав про покарання, які накладають-
ся мировими судами».

«Уложення про судові установи» передбачало 
існування мирових судів, а «Устав кримінального 
судочинства» визначав, що справи приватного 
обвинувачення та справи, де можливе прими-
рення (злочини, за вчинення яких максимальна 
санкція — ув’язнення до одного року), підсуд-
ні мировим судам. Про це свідчить п. 19 дано-
го «Уставу»: «мировым судьям подсудны... дела 
о преступлениях и проступках, о коих производ-
ство, начинаясь не иначе, как по жалобам лиц 
обиженных или потерпевших вред, может быть 
прекращаемо примирением...» [52, с. 122].

Слід відзначити також, що п. 16 «Уставу кримі-
нального судочинства» передбачав, що «судебное 
преследование в отношении к уголовной ответ-
ственности обвиняемого не может быть возбуж-
дено, а начатое подлежит прекращению… за при-
мирением обвиняемого с обиженным в указанных 
законом случаях» [52, с. 121]. Характерно, що при-
мирення як підстава звільнення від покарання 
передбачало матеріальну компенсацію потер-
пілому, хоч це й не було обов’язковою умовою 
примирення. В іншому разі він мав право подати 
цивільний позов. Про це свідчить п. 20 «Уставу»: 
«примирение в таком деле, которое по закону 
может быть прекращено миром… признается 
с тем вместе за отречение от вознаграждения, 
если обиженный не оставил за собой право на 
гражданский иск» [52, с. 122]. Однак примирення 
у справах приватного обвинувачення могло бути 
обмежене наявністю публічного інтересу. За таких 

обставин кримінальна справа не закривалася на 
підставі примирення сторін.

Часто роль медіатора у справах приватно-
го обвинувачення виконував мировий суддя. 
Законодавець безпосередньо на нього покладав 
обов’язок вживати заходів щодо примирення 
сторін. Як зазначає Н. С. Манова, у тих справах, 
які могли бути закриті у зв’язку з примиренням, 
суддя повинен вживати заходів для його досяг-
нення [53, с. 138–139].

«Устав про покарання, які накладаються 
мировими судами» передбачав, що право при-
пинити провадження в кримінальній справі на 
основі примирення мав не тільки потерпілий, 
а також його законний представник або уповно-
важені на це особи, якщо сам потерпілий був 
недієздатним [52, с. 399].

Судова реформа 1864 р. дала значний поштовх 
демократизації кримінального процесу та роз-
ширила здобутки «Уложення» 1845 р., зокрема, 
у сфері примирення в кримінальному процесі.

Деякі аспекти відновного підходу містилися 
в австро-угорських законодавчих актах, що діяли 
на західноукраїнських землях аж до 1918 р., до 
об’єднання ЗУНР та УНР, відповідно до Закону 
ЗУНР «Про тимчасову організацію судів і судової 
влади» [54]. Зокрема, Закон «Про компетенцію 
суду» 1852 р. визначав, що в разі вчинення зло-
чинів, за які передбачалося покарання до п’яти 
років позбавлення волі, «мужі довір’я», що вико-
нували функцію мирового судді, були зобов’язані 
вживати заходів щодо примирення сторін [55].

Як зазначає М. В. Костицький, традиції від-
новного правосуддя мають в Україні більш ніж 
тисячолітню історію й існували з Х ст. до першої 
третини ХХ ст. Зникла ця система з приходом 
радянської влади та запровадженням радянсько-
го права [56, с. 23].

Початок ХХ ст. ознаменувався для України 
політичними змінами (Жовтнева революція 
1917 р. та, як наслідок, утворення СРСР), що мали 
визначальний вплив на правову систему загалом 
і кримінальний процес зокрема.

У 1922 р. було прийнято Кримінально-
процесуальний кодекс УСРР [57]. Цей нормативно-
правовий акт передбачав можливість закриття 
кримінального провадження у справах, що пору-
шуються за скаргою потерпілого, тобто у спра-
вах приватного обвинувачення. До цієї категорії 
належали справи про самоуправство, умисні легкі 
тілесні ушкодження, умисне нанесення удару, 
побої чи інші дії, що спричинили фізичний біль, 
усну чи письмову образу, усний чи письмовий 
наклеп. Якщо примирення в цих категоріях справ 
було досягнуто до набрання вироком чинності, то 
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кримінальна справа закривалася. Однак існував 
механізм обмеження функціонування інститу-
ту примирення у справах приватного обвинува-
чення. У разі необхідності охорони публічного 
інте ресу прокуратура підтримувала обвинувачен-
ня, і кримінальна справа не могла бути закрита 
у зв’язку з примиренням сторін.

У 1927 р. було прийнято новий Кримінально-
процесуальний кодекс. Однак принципової 
новизни в інститут примирення та посередництва 
він не вніс. Відзначимо, що ст. 4 даного Кодексу 
передбачала: «кримінальне переслідування не 
може бути порушено, а порушене не може бути 
продовжено і підлягає закриттю на будь-якій 
стадії процесу… за примиренням обвинувачено-
го з потерпілим у справах, що порушуються не 
інакше, як за скаргою потерпілого…» [58].

У 1958 р. були прийняті «Основи криміналь-
ного законодавства СРСР і союзних республік» 
[59]. Ст. 33 цього законодавчого акту серед обста-
вин, що пом’якшують відповідальність, зазначала 
запобігання винним шкідливих наслідків вчине-
ного злочину, а також добровільне відшкодування 
шкоди, спричиненої злочином.

У 1960 р. було прийнято Кримінально-
процесуальний кодекс УРСР [60], який з числен-
ними змінами й доповненнями чинний ще й досі. 
Характерно, що даний нормативно-правовий 
акт не вносив новизни щодо регулювання при-
мирення чи, тим більше, посередництва. Він 
допускав примирення у справах, що порушува-
лися не інакше як за скаргою потерпілого. Тільки 
у 2001 р. Законом України «Про внесення змін до 
Кримінально-процесуального кодексу України» 
була передбачена можливість закриття кримі-
нальної справи на основі примирення обвину-
ваченого, підсудного з потерпілим, а також звіль-
нення від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з примиренням [61]. Такі зміни були зумовлені 
прийняттям нового КК України [62], який трохи 
розширив інститут примирення.

Проте для повноцінного впроваджен-
ня медіації чи інших форм відновного право-
суддя кримінально-процесуальні законодавчі 
акти потребують суттєвих змін та доповнень. 
Об’єктивна вимога часу — прийняття нового 
кодифікованого акта у сфері кримінального про-
цесу, в якому інститут, що досліджується, отри-
мав би подальший розвиток.

Підсумовуючи викладене, можна зазначи-
ти, що відновний підхід у різних його проявах 
(примирення, посередництво, відшкодування 

шкоди потерпілому) не є новим для української 
кримінально-процесуальної політики.

Форми відновного правосуддя та їхня 
характеристика

Зовнішній вираз відновного правосуд-
дя позначають терміни «форма», «модель», 
«програма».

На думку В. Т. Маляренка, існує декілька моде-
лей (форм) відновного правосуддя [63, с. 406]. При 
цьому поняття «модель» та «форма» розглядають-
ся як тотожні. В. В. Землянська також використовує 
терміни «модель» та «форма» відновного право-
суддя [64, с. 154]. Р. Р. Максудов для зовнішнього 
вияву, реалізації відновного правосуддя засто-
совує термін «програми» [16, с. 29]. Одночасно 
він говорить, що реалізація відновного підходу 
передбачає використання специфічних форм 
організації процесу, а формою роботи є програ-
ма відновного правосуддя [16, с. 26]. У такому разі 
поняття «форма» й «програма» розглядаються 
відповідно як загальне та окреме. Тобто віднов-
не правосуддя реалізується через програми. Як 
зазначає Г. Зер, відновне правосуддя знаходить 
зовнішній вираз через свої форми, моделі [5]. 

Тобто при позначенні зовнішнього вира-
зу відновного правосуддя використовуються 
різні поняття, подекуди одночасно, але термін 
«форма» найбільш поширений та має узагаль-
нюючий характер.

Відповідно до «Нового тлумачного словника 
української мови», форма розглядається, зокре-
ма, як тип, будова, спосіб організації будь-чого; 
зовнішній вияв якого-небудь явища, пов’язаний 
з його сутністю, змістом; спосіб існування змісту, 
його внутрішня структура, організація й зовніш-
ній вираз [14, с. 665]. Відновне правосуддя, як 
і будь-яке правове явище, має власну форму 
зовнішнього виразу.

Резолюція Економічної та соціальної ради 
ООН «Про основні принципи застосування 
програм відновного правосуддя в кримінально-
му судочинстві» від 24 липня 2002 р. виокрем-
лює три основні форми відновного правосуд-
дя: 1) сімейні конференції; 2) кола правосуддя; 
3) медіацію [65].

Сімейні конференції та кола правосуддя, 
порівняно з медіацією, не набули значного засто-
сування у світі. Історія української кримінально-
процесуальної політики в різних проявах знала 
всі форми відновного правосуддя. Проте найпо-
ширенішою та найбільш адекватною українським 
реаліям та ментальності є медіація. Однак сімейні 
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конференції та кола правосуддя теж заслуговують 
на певну увагу.

Сімейні конференції (надалі — конферен-
ції) найпоширеніші в Новій Зеландії. Така форма 
вирішення кримінально-правових конфліктів 
існувала в традиціях корінного населення, яке 
негативно сприймало традиційну систему кри-
мінального процесу. Під впливом зростання 
рівня злочинності неповнолітніх серед корінного 
населення в 1989 р. була реформована ювенальна 
юстиція шляхом прийняття Закону «Про дітей, 
молодь та їхні сім’ї» [64, с. 154]. Незважаючи на те, 
що зазначений правовий акт було засновано на 
традиціях лише спільноти маорі, він поширював 
свою чинність на все населення Нової Зеландії 
[66, с. 2].

Відповідно до Закону «Про дітей, молодь та 
їхні сім’ї», порушені кримінальні справи щодо 
неповнолітніх передаються поліцією й судами 
для вирішення на конференції.

Конференція є зустріччю потерпілого й пра-
вопорушника, в якій беруть участь також сім’ї 
кожної зі сторін, родичі (особливо це стосується 
неповних та неблагополучних сімей) та авто-
ритетні в громаді люди. У конференціях також 
можуть брати участь адвокат потерпілого чи 
правопорушника або юрист, що призначається 
судом. Конференцію організовує соціальний пра-
цівник за рішенням поліції, яка є представником 
обвинувачення чи суду. Ф. Мак-Елрі наголошує, 
що представники поліції не можуть проводити 
конференції, оскільки в цьому разі орган роз-
слідування й обвинувачення може впливати на 
прийняття рішення про форми та обсяг відпо-
відальності правопорушника [67, с. 19].

Під час зустрічі всі присутні мають право 
висловити свої думки, дослідити факти і знайти 
загальне рішення проблеми. При цьому мова йде 
не тільки про відшкодування збитків. На конфе-
ренції обговорюється питання про позбавлення 
волі чи застосування реабілітаційної програми 
[63, с. 407]. Характерно, що таке рішення має бути 
прийнято одностайно.

Як зазначає Д. Маєрс, одним з основних 
завдань конференції є вплив на правопорушника 
з метою усвідомлення, прийняття відповідаль-
ності за вчинений злочин і спрямування його на 
шлях виправлення [68, с. 67].

За результатами конференції укладається 
угода. Вона може передбачати накладення на 
правопорушника обов’язку вибачитися перед 
потерпілим, відпрацювати громадські роботи, 
відшкодувати завдану злочином шкоду, взяти 
участь у виховних програмах. Угода, досягнута за 
результатами конференції, містить рекомендації 

суду щодо можливого перебігу кримінального 
процесу чи призначення покарання. Суд при-
ймає остаточне рішення в кримінальній справі 
з урахуванням результатів конференції. Проте 
він може відхилити її результати й призначити 
покарання самостійно [69, с. 32].

У разі прийняття судом рішення конферен-
ції при вчиненні злочину невеликої тяжкості 
кримінальна справа закривається, а до право-
порушника застосовуються заходи, що були 
нею затверджені. Якщо вчинено тяжкий злочин 
(розбій, зґвалтування), проведення конференції 
допускається з метою відшкодування матеріаль-
ної й моральної шкоди потерпілій особі, але це не 
виключає застосування покарання за рішенням 
суду [68, с. 69].

Використання відновного правосуддя щодо 
повнолітніх на законодавчому рівні чітко не 
закріплено. Ст. 11, 12 Кримінального кодексу 
Нової Зеландії передбачають обов’язок право-
порушника відшкодувати потерпілому шкоду, яка 
була завдана злочином. Фактично ці норми, які 
мають загальний характер, і є формальною під-
ставою для проведення відновних процедур щодо 
повнолітніх, оскільки, як вважають А. Моріс та 
Дж. Максвел, випадки застосування конферен-
цій до повнолітніх правопорушників охоплюють 
незначну кількість злочинів [69, с. 207].

У 1996 р. у Новій Зеландії розпочато прове-
дення конференцій при вчиненні тяжких зло-
чинів повнолітніми (злочини проти власності, 
злочини проти життя і здоров’я особи, що спри-
чинили тяжкі наслідки).

Загалом велика кількість потерпілих (94 %) 
висловлюють бажання брати участь в конфе-
ренціях. Але з різних причин це вдається тільки 
50 %. Більшість із них (60 %) задоволені резуль-
татами конференцій. Проте 25 % потерпілих, які 
брали участь у таких процедурах, зізналися, що 
це завдало їм шкоди [68, с. 70]. А. Моріс вважає, 
що отримані подекуди негативні дані означають 
не фундаментальні помилки в цих процесах, 
а «наявність практики, яка не приділяє належної 
уваги потребам потерпілих» [69, с. 31].

Незважаючи на наявні проблеми, у Новій 
Зеландії конференції функціонують настільки 
успішно, що близько 80 % кримінальних справ, 
які направляються на дану відновну процедуру, 
закриваються після їхнього проведення [64, с. 153; 
63, с. 409].

Конференції стали частиною формальної 
системи правосуддя не тільки Нової Зеландії. 
У 1991 р. в Австралії з ініціативи поліції розпо-
чалося впровадження конференцій у практику. 
У 1993–1994 рр. у Західній та Південній Австралії 
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така форма відновного правосуддя була закріпле-
на на законодавчому рівні. За аналогією з ново-
зеландським варіантом, конференції в Австралії 
ініціювалися поліцією та судом і стосувалися зло-
чинів, учинених неповнолітніми [70, с. 54]. 

У різних частинах Австралії конференції 
мають свої місцеві особливості. Як зазначає 
Т. Оконнел, на півдні Австралії проведення кон-
ференцій координує спеціально підготовлений 
офіцер поліції, а основна мета процедури — вирі-
шити питання про відшкодування шкоди, завданої 
злочином [71, с. 14]. П. Макколд говорить, що кон-
ференції можуть бути проведені не тільки пред-
ставниками поліції, а й іншими членами громади, 
що пройшли відповідну підготовку (наприклад, 
учителями) [72, с. 4]. Як бачимо, австралійський 
варіант, на відміну від новозеландського, допускає 
активну роль поліції в проведенні конференції. 
Наприклад, у Південній Австралії конференції 
проводить ювенальний суддя, на розгляд якого 
надійшла кримінальна справа.

Конференції в Австралії повторюють ново-
зеландську форму відновного правосуддя [68, 
с. 63].

Зважаючи на особливості новозеландських 
та австралійських конференцій, ураховуючи 
українську побудову сім’ї, таку форму відновного 
правосуддя в нашій державі слід було б назвати 
«родинні конференції». Застосування родинних 
конференцій в Україні могло б бути ефективним 
у громадах з невеликою кількістю мешканців, 
що характеризуються компактним проживан-
ням на певній території або етнічною ознакою. 
Загалом застосування родинних конференцій 
видається досить складним і не характерним для 
сьогодення.

Кола правосуддя (надалі — кола) упер-
ше почали офіційно застосовуватися в Канаді 
у 80-х рр. ХХ ст. як частина політики індіанських 
громад щодо своїх злочинців.

На даний час кола як частина кримінально-
го процесу функціонують у Канаді та на півночі 
Сполучених Штатів Америки. 

Перша програма примирення потерпілого 
й правопорушника в Канаді була реалізована 
в м. Кітченєр, штат Онтаріо, у 1974 р. Наразі 
в Канаді існує понад 150 аналогічних програм 
(проектів) по всій країні. Можливість застосу-
вання відновного правосуддя в цій країні була 
закріплена в 1996 р. [73, с. 36–37] шляхом допо-
внення Кримінального кодексу статтями 717-1 
та 717-2. Дані норми, визначаючи принципи 
винесення вироку й закріплюючи необхідність 
індивідуального підходу до кожної розглянутої 
справи, допускають можливість застосування 

відновних процедур як альтернативу чи допо-
внення до традиційних правил кримінального 
процесу [74, с. 178].

Певний час у системі кримінального процесу 
кола розглядалися як альтернативний спосіб при-
значення покарання. Проте невдовзі практика 
засвідчила, що призначення покарання станови-
ло лише незначну частину більш глибокого про-
цесу — співпраці потерпілих і правопорушників, 
особистісних змін та запобігання повторним зло-
чинам. З цієї причини термін «кола оголошення 
вироку» було замінено терміном «кола прими-
рення» [75, с. 41].

Провідну роль в організації кіл відновно-
го правосуддя грають комітети громадського 
правосуддя3.

Ініціювати проведення кола можуть поліція, 
суд, служба пробації, правопорушники, потерпі-
лі, їхні родичі. Відновне правосуддя застосову-
ється в Канаді на різних стадіях кримінально-
го процесу. Так, згідно зі ст. 717 Кримінального 
кодексу Канади й розділом 4 урядової постано-
ви про неповнолітніх правопорушників, поліція 
може передати справу на розгляд і застосува-
ти до них альтернативні заходи покарання чи 
інші виправні програми до того, як висувати 
обвинувачення.

Після пред’явлення обвинувачення справу 
можуть передати на розгляд в одну з альтер-
нативних програм чи в комітет громадського 
правосуддя. Хоча ця форма зорієнтована пере-
важно на неповнолітніх правопорушників, вона 
нерідко використовується для роботи з повно-
літніми правопорушниками (в цьому випадку її 
називають форумом громадського правосуддя) 
[76, с. 279].

Як зазначає Д. Маєрс, у Канаді кола застосо-
вуються на різних стадіях кримінального судо-
чинства [68, с. 64].

На думку К. Праніс, Б. Стюарта, М. Уеджа [75, 
с. 167–219], є чотири етапи кола.

1. Визначення доцільності проведення кола. 
На даному етапі комітет громадського правосуддя 
приймає рішення про доцільність застосування 
тієї чи іншої форми відновного правосуддя. Якщо 
ініціатором кола був правопорушник, то на дано-
му етапі розглядається його заява. Для того щоб 
така заява була прийнята, він повинен письмо-
во визнати свою провину у вчиненні злочину. 
Формалізоване визнання провини направляється 
3  Громадські утворення, до складу яких входять представники 
певної спільноти, як правило в межах населеного пункту, а також 
судді, прокурори, адвокати, офіцери пробації. Особливо актив-
ну участь у впровадженні програм відновного правосуддя бере 
Канадська королівська кінна поліція.
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до суду. До «кола розгляду заяв», як правило, 
належать представники поліції, служби пробації, 
соціальні працівники. Приймаючи рішення про 
проведення кола, комітет громадського право-
суддя має враховувати думку потерпілої сторони, 
дотримуючись принципу добровільності. У разі 
позитивного рішення про проведення кола, пра-
вопорушник повинен розробити план дій, спря-
мований на усунення шкоди, завданої злочином, 
і виправлення своєї поведінки. Як правило, такий 
план стає частиною договору, а згодом і части-
ною вироку кола, і навіть елементом вироку суду. 
Характерно, що на кола можуть направлятися усі 
кримінальні справи, незалежно від тяжкості вчи-
неного злочину.

2. Підготовка до проведення кола. Даний етап 
передбачає вибір посередників, які будуть орга-
нізовувати роботу кола. Це так звані хранителі 
кола. Вони інформують потенційних учасників 
про їхню участь та роль у вирішенні кримінально-
правового конфлікту, проводять організаційну та 
роз’яснювальну роботу.

3. Проведення кола (досягнення консенсусної 
угоди для винесення вироку). Залежно від орга-
нізаційної побудови, структурно кола відновного 
правосуддя поділяються на внутрішні та зовніш-
ні. Внутрішнє коло складається з потерпілого, 
правопорушника, їхніх родичів. Зовнішнє коло 
утворюють представники громади, суду, про-
куратури, захисту, служби пробації. Різновиди 
кіл та особливості їхнього проведення в різних 
частинах Канади та Сполучених Штатів Америки 
зумовлені місцевою специфікою історичного 
розвитку.

Якщо під час кола примирення присутні 
суддя, прокурор, адвокат, що є поширеним яви-
щем, вони виконують свої функції традиційно, як 
і в межах судового процесу. Остаточне рішення на 
колі має бути прийняте одноголосно. Якщо вна-
слідок проведення кола досягається позитивний 
результат, то обвинувачення може бути тимчасо-
во відхилене [74, с. 169–171]. У разі недосягнення 
згоди стосовно вироку суд бере до уваги процес, 
що відбувався в колі, при винесенні вироку.

Окрему увагу приділяють розгляду справ, 
учасниками яких є корінні мешканці Канади. 
У цих випадках можливе застосування звича-
євих норм відповідної етнічної групи. Однак 
Верховний суд Канади зауважує, що в разі 
вчинення тяжких злочинів (наприклад, убив-
ства) походження правопорушника не визначає 
застосування спеціальної процедури розгляду 
[74, с. 173].

4. Контроль за виконанням рішення. Функцію 
перевірки здійснює комітет громадського 

правосуддя, який повідомляє суд про відповід-
ний результат. На основі інформації про перебіг 
кола, укладення договору під час нього, а також 
виконання зобов’язань суд виносить остаточний 
вирок у кримінальній справі.

На стадії винесення вироку результати кіл 
допомагають судді його сформулювати. Суд може 
повністю або частково врахувати рішення кола. 
Дуже часто таке рішення стає основою самого 
вироку.

На думку К. Далі та Р. Іммарижеона, осно-
вними завданнями кіл є розв’язання конфліктів, 
відновлення порядку, гармонії та «зцілення» пра-
вопорушника, жертви й суспільства [70, с. 2].

Кола передбачають альтернативні підходи 
до вирішення кримінальних ситуацій: залучення 
членів місцевої громади, що сприяє їхній консо-
лідації; організацію зустрічі потерпілого й право-
порушника; залучення до процесу обговорення 
та прийняття рішення членів родини і друзів 
потерпілого й правопорушника. Справедливість 
у процесі проведення кіл забезпечується через 
надання кожному учаснику рівних можливостей 
під час обговорення та прийняття рішення.

За результатами проведеного аналізу статті 
канадського судді Б. Стюарта «Кола правосуд-
дя: медіація й консенсус «Зміна мечів на орала» 
[77], можемо зробити висновок, що існує бага-
то різновидів кіл. Їхні відмінності, в основному, 
зумовлені цілями проведення, складом учасни-
ків. Наприклад, кола, спрямовані на визначен-
ня форми, розміру, особливостей відшкодування 
шкоди, завданої злочином; кола, які встановлю-
ють можливі санкції для правопорушника; кола, 
що організовуються з метою мінімізації психоло-
гічного впливу злочину на потерпілого тощо. За 
суб’єктним складом кола правосуддя поділяються 
на такі, що до свого складу залучають традицій-
них учасників кримінального процесу (судді, 
прокурори, адвокати), та такі, що передбачають 
участь тільки потерпілого, правопорушника, чле-
нів їхніх сімей, представників місцевої громади. 
Розрізняють також кола оголошення вироку.

Важко не погодитися з Б. Стюартом, який 
підкреслює, що в багатьох випадках успіх кіл пра-
восуддя полягає не в досягненні згоди, договору 
для завершення кримінального процесу, а в при-
миренні інтересів і відновленні взаємовідносин 
під час самого процесу [77, с. 6].

У Канаді проведено низку досліджень щодо 
рівня впливу тієї чи іншої відновної ініціативи 
на розв’язання проблем, що стоять перед кримі-
нальним судочинством у цілому. Оцінка віднов-
них програм виявилася ефективною в аспекті 
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просування альтернатив позбавленню волі [78, 
с. 217].

Посередництво — це найпопулярніший спо-
сіб розв’язання конфліктів, у тому числі в кримі-
нальних справах, у Сполучених Штатах Америки, 
як відзначає Р. Гудін [79, с. 12]. Проте говорити 
про загальне поширення й застосування кіл чи 
інших форм відновного правосуддя в цій країні 
не можна. Автор даної статті мав нагоду переко-
натися, що далеко не всім відомий такий підхід до 
розв’язання кримінально-правових конфліктів. 
Зокрема, під час стажування в цій країні в 2009 р. 
він зустрівся з представниками Асоціації барес-
терів4 м. Де-Мойн (Айова), які зазначили, що для 
них є новими терміни «відновне правосуддя», 
«кола» в контексті кримінального процесу, а про 
застосування медіації їм відомо тільки в межах 
сімейних правовідносин.

Попри це слід зазначити, що відновне пра-
восуддя, насамперед кола, у Сполучених Штатах 
Америки функціонують як частина криміналь-
ного процесу. Проте єдності щодо того, на якій 
саме стадії провадження вони можуть бути вико-
ристані, немає. У переважній більшості кримі-
нальних справ кола проводилися до винесення 
рішення судом. Проте, як зазначає Д. Маєрс, 
28 % відновних програм застосовувалися після 
винесення судового рішення і, переважно, до 
застосування покарання та розглядалися як реа-
білітаційна, реінтеграційна процедура [68, с. 71]. 
Узагальнюючи кримінально-процесуальні норми 
різних штатів та практику, можна зробити висно-
вок, що кримінальна справа може бути спрямо-
вана на таку процедуру з ініціативи поліції, про-
курора або суду. Вона проводиться спеціально 
підготовленими працівниками поліції, департа-
менту обвинувачення генеральних прокуратур 
штату, громадських або релігійних організацій. 
Дослідження М. Умбрайта та Дж. Грінвуда свід-
чать, що більшість відновних програм проводи-
лися недержавними (громадськими) (43 %) та 
релігійними (22 %) організаціями [80, с. 247].

Переважна більшість кримінальних справ, 
щодо яких проводились кола, стосувалися 
неповнолітніх.

Важливо відзначити, що одним з визначаль-
них критеріїв можливості застосування віднов-
ного правосуддя є тяжкість вчиненого злочину. 
У Сполучених Штатах Америки найчастіше на 
кола передають кримінальні справи, що стосу-
ються вчинення хуліганства, нанесення легких 
тілесних ушкоджень, крадіжок.
4  Аналог колегії адвокатів в Україні.

На думку Р. Коатс, М. Умбрайта, Б. Вос, кола 
правосуддя позитивно впливають на гуманізацію 
кримінального процесу [81, с. 33].

Попри позитивні результати кіл, ще на почат-
ковому етапі їхнього запровадження в кримі-
нальний процес простежувалися певні загро-
зи. У 1980-х рр. у Сполучених Штатах Америки 
одна з перших спроб використовувати кола як 
форму відновного правосуддя була реалізована 
Радою відновного правосуддя Південного Сент-
Пола [82, с. 33–34]. Ще тоді виникали запитання, 
актуальні до цього часу. Насамперед, це стосуєть-
ся справедливості процесу, суб’єктного складу, 
неупередженості (нейтральності) посередника 
(«хранителя кола»), доцільності проведення кіл 
«винесення вироку», оскільки остаточне рішення 
щодо покарання за вчинений злочин приймає 
винятково суд.

За своєю сутністю кола подібні до конфе-
ренцій. Проте особливістю кіл є те, що вони 
передбачають залучення значно більшої кіль-
кості учасників: не тільки членів сім’ї, близьких 
родичів (як у конференції), а й членів громади, 
представників прокуратури, суду, адвоката. Кола, 
на відміну від конференцій, структурно склад-
ніші, можуть складатися з декількох елементів. 
Також порядок прийняття рішень кола, порів-
няно з конференцією, зважаючи на суб’єктний 
склад, ускладнений. Відповідно тривалість кола, 
як правило, є більшою.

Вбачається, що застосування кіл, як і родин-
них конференцій, в Україні є проблематичним 
у сучасних умовах розвитку суспільства. 

Окрім кіл, у Сполучених Штатах Америки 
та Канаді активно застосовується інша форма 
відновного правосуддя — медіація, яка набула 
поширення у всьому світі.

Медіація з’явилася в кінці 1970-х рр. у Канаді, 
Сполучених Штатах Америки та на початку 
1980-х рр. — в Європі. Особливо активного роз-
витку набула у сфері ювенальної юстиції. 

Першою з європейських країн, які ініцію-
вали таку форму відновного правосуддя, стала 
Велика Британія [64, с. 156]. Тією чи іншою мірою 
медіація існує практично у всіх європейських 
країнах: Бельгії, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, 
Великій Британії, Франції, Швейцарії, Австрії. 
Вона функціонує як ефективна складова кримі-
нального процесу, закріплена в національно-
му законодавстві цих країн. Відносно недавно 
медіація знайшла своє нормативне закріплен-
ня в Італії, Швеції, Данії, Нідерландах, Іспанії. 
Медіацію як форму відновного правосуддя та 
складову кримінального процесу запровадили 
країни Центральної та Східної Європи. Даний 
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інститут було закріплено, наприклад, у зако-
нодавстві Чехії, Польщі, Словенії, Угорщини, 
Румунії, Молдови.

Законодавче закріплення медіації відбуло-
ся порівняно недавно. Наприклад, в Аргентині 
діє Закон «Про медіацію й договір» 1995 р., 
у Франції — закон від 4 січня 1993 р., розви-
нутий законом від 23 червня 1999 р. (в обох 
документах мова йде про зміни й доповне-
ння до Кримінально-процесуального кодексу), 
а в Бельгії — закон від 10 лютого 1994 р., що також 
доповнив Кримінально-процесуальний кодекс 
і низку підзаконних актів [83, с. 63]. 

Як зазначає М. Гроенхейзен, медіація є час-
тиною великого руху, який у цілому називається 
відновним правосуддям [84, с. 12].

Термін «mediation» у перекладі з англійської 
мови — посередництво. На думку В. Т. Маляренка 
та І. А. Войтюк, цей термін походить від іншо-
го англійського слова, «mediate» — служити 
зв’язком, посередником [85, с. 17]. Відповідно 
до «Словника іноземних слів», «медіація» (від 
латинського «mediatio») розглядається як посе-
редництво третьої сторони у спорі, в якому вона 
не бере участі [86, с. 433].

Для позначення аналізованої форми від-
новного правосуддя окрім терміну «медіація» 
використовують ще й інші, наприклад, «проце-
дура медіації» [87, с. 8], «процедура примирення 
потерпілого й правопорушника» [88, с. 1], «про-
цедура медіації в кримінальних справах» [89], 
«медіація в кримінальних справах» [90; 91]. Але 
фактично вони позначають один і той самий про-
цес, одне й те саме поняття.

На підставі проведеного аналізу можна кон-
статувати, що доцільно застосовувати слово-
сполучення «медіація в кримінальних справах», 
оскільки медіація як форма відновного правосуд-
дя може мати місце саме в кримінальних справах, 
бо відновне правосуддя розглядається в контексті 
саме кримінального, а не будь-якого іншого про-
цесу. Якщо медіацію вважати стадією або іншою 
складовою частиною, наприклад, цивільного чи 
господарського процесу, то в такому разі йдеться 
вже не про відновне правосуддя, а про альтерна-
тиви розв’язання конфлікту.

Як зазначає В. В. Землянська, діяльність про-
грам примирення жертви й правопорушника 
полягає в організації їхніх зустрічей по справах, 
які передаються зі слідчих та судових органів 
у разі, якщо злочинець визнав факт вчинення 
ним злочину [64, с. 155]. Процедуру примирен-
ня в кримінальних справах В. Т. Маляренко та 
І. А. Войтюк вважають безпосередньою зустріч-
чю сторін конфлікту, під час якої за допомогою 

нейтральної третьої сторони (медіатора) потер-
пілий і правопорушник мають можливість 
брати активну участь у вирішенні проблем, 
спричинених злочином [92, с. 17]. Близькою до 
цього є думка Д. Страуна, який вважає, що меді-
ація — це процес, в якому незалежний посеред-
ник допомагає сторонам вирішити спір шляхом 
прямих переговорів між сторонами [93, с. 3]. 
Поряд із цими думками, вирізняється позиція 
Н. Шатіхіної, яка розглядає медіацію як специ-
фічний кримінально-правовий механізм врегу-
лювання конфлікту, що виник у суспільстві вна-
слідок вчинення злочину й реалізується у вигляді 
сукупності взаємоспрямованих юридично значи-
мих дій учасників конфлікту за активною участю 
та при посередництві державних органів [94, с. 5]. 
Як зазначає Д. Давиденко, медіацію розглядають 
як переговори між конфліктуючими сторона-
ми за участю й під керівництвом нейтральної 
третьої особи — посередника, що не має права 
пропонувати обов’язкові для сторін рішення [95, 
с. 75]. На думку Н. Леннуара, медіація — це спо-
сіб врегулювання спору між сторонами на основі 
переговорів за участю нейтрального посередника 
з метою вироблення взаємовигідної угоди у спір-
них питаннях [96, с. 9].

За своєю сутністю подані як приклад визна-
чення є подібними. Але не можна погодитися 
з думкою Н. Шатіхіної щодо «активної учас-
ті й посередницької ролі державних органів» 
у медіації. Пов’язувати медіацію в контексті 
вирішення кримінально-правового конфлікту 
з посередницькою роллю уповноважених держав-
них органів передчасно. Медіація повинна бути 
регламентована і врегульована на державному 
рівні. Проте не в цьому може полягати посеред-
ницька роль державних органів у самій процедурі. 
Звичайно, можна погодитися з таким визначен-
ням медіації, якщо медіаторами в кримінальних 
справах будуть представники органів державної 
влади, спеціально уповноважені здійснювати таку 
діяльність у межах кримінального процесу. Однак 
Н. Шатіхіна вважає, що державними органами, 
які здійснюють свою посередницьку діяльність, 
є традиційні суб’єкти — представники обвинува-
чення, захисту та суд. Позиція, висловлена вка-
заним науковцем, є дискусійною і не може бути 
покладена в основу дефініції «медіація».

Проаналізувавши подані визначення, можна 
виокремити найзагальніші риси, характерні для 
медіації, яка: 1) розглядається як процес; 2) від-
бувається між двома конфліктуючими сторона-
ми (потерпілим і обвинуваченим (підсудним); 
3) передбачає залучення нейтрального посеред-
ника для врегулювання конфлікту.
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Теоретичні напрацювання та здобутки прак-
тики знайшли своє відображення й у міжнародно-
правових актах, зокрема Ради Європи та Ради 
Європейського Союзу.

На нормативному рівні поняття медіації 
в кримінальних справах закріплено в Рекомендації 
Комітету міністрів Ради Європи від 15 вересня 
1999 р. № R(99)19 «Про медіацію в криміналь-
них справах». Відповідно до цього міжнародно-
правового акта, медіація в кримінальних спра-
вах — це гнучкий, усеохоплюючий, орієнтований 
на пошук рішення процес, який є додатковим або 
альтернативним способом вирішення криміналь-
них справ у системі традиційного судочинства. Він 
спрямований на врахування інтересів і залучення 
зацікавлених осіб до процесу; визнання законних 
інтересів потерпілого, які виникли внаслідок зло-
чину; діалог потерпілого з правопорушником з 
метою відшкодування моральних та матеріаль-
них збитків; розвиток почуття відповідальності 
в правопорушника та надання йому можливості 
для виправлення; підвищення ролі окремої осо-
бистості та громади в попередженні злочинів та 
конфліктів [90]. Відповідно до Рамкового рішення 
Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001 р. 
«Про положення жертв у кримінальному судо-
чинстві», медіація в кримінальних справах — це 
пошук до або під час кримінального процесу вза-
ємоприйнятного рішення між потерпілим та пра-
вопорушником за посередництва компетентної 
особи — медіатора [91].

Щоб з’ясувати значення медіації в кримі-
нальному процесі, необхідно виразно виокреми-
ти елементи, з яких складається саме поняття. 
Медіація є широким термінологічним поняттям, 
що означає форму вирішення конфлікту і включає 
в себе такі елементи: посередництво як засіб, що 
визначає природу медіації; конфлікт як необхідну 
передумову і предмет вирішення; процедуру або 
форму як елемент, який акумулює в собі порядок 
і умови медіації. Як зазначає С. Пен, таке погли-
нання семантичного тлумачення виникло вна-
слідок використання цього терміну як юриста-
ми, так і фахівцями з інших сфер, що займаються 
практикою вирішення конфліктів на основі впро-
вадження закордонного досвіду альтернативних 
засобів вирішення спорів [97, с. 102].

Доцільно розглянути елементи, які входять 
до поняття «медіація»:

1) посередництво. Особливість цього спосо-
бу вирішення кримінально-правового конфлікту 
полягає в участі певного суб’єкта правовідносин, 
який є незалежним від сторін і не зацікавлений 
у його вирішенні, але активно сприяє переговор-
ному процесу. Характерно, що посередництво, 

крізь призму медіації, є методологічно визна-
чальним, пов’язаним із вирішенням конфлікту;

2) конфлікт. Природа цього явища полягає 
в протилежності мети та інтересів сторін. На 
перший погляд, конфлікт сторін обвинувачення 
й захисту формально зникає при закритті кри-
мінальної справи, бо припиняється діяльність 
самих сторін із прийняттям та набранням чин-
ності кінцевим процесуальним рішенням, яке 
виключає подальше провадження в криміналь-
ній справі. Проте декларування формального 
припинення кримінально-правового конфлікту 
зовсім не означає його реального вичерпання. 
Метою правосуддя є справедливе вирішення кри-
мінальної справи, а не кримінально-правового 
конфлікту. Категорія справедливості досить чітко 
обмежена нормами права. Під справедливим 
вирішенням справи потерпілий, підсудний і суд 
розуміють, як правило, зовсім різне. Найбільш 
легітимним є розуміння справедливості з точки 
зору суду, проте це зовсім не означає справедли-
вого вирішення кримінально-правового конфлік-
ту. Як відзначає П. Штепан, не тільки сторона, яка 
програла, але й сторона, що виграла, буває неза-
доволена досягнутим результатом [25, с. 26];

3) процедура. Даний елемент є виразником 
процесуальної форми медіації в кримінальних 
справах і визначає коло її учасників, підстави, 
умови тощо. Медіація в кримінальних справах 
ґрунтується на умовах добровільності, конфіден-
ційності та нейтральності медіатора.

Узагальнивши викладене, можна зробити 
висновок, що медіація в кримінальних справах — 
це добровільний і конфіденційний процес, спря-
мований на вирішення кримінально-правового 
конфлікту між потерпілим та обвинуваче-
ним (підсудним) за участю нейтральної особи 
(медіатора).

Важливим є визначення місця медіації в кри-
мінальному процесі. Існують два основних під-
ходи до цієї проблеми. По-перше, медіація роз-
глядається як складова частина кримінального 
процесу. За таких умов медіація здійснюється 
в межах розгляду справи на певній стадії про-
вадження. Така модель застосовується в багатьох 
європейських країнах, зокрема в Австрії, Бельгії, 
Німеччині. По-друге, медіація є альтернативою 
кримінальному процесу. Прикладом може бути 
голландська програма «dading» [85, с. 16], за якою 
медіація може замінити провадження у визна-
чених категоріях кримінальних справ (за певни-
ми складами злочинів) і щодо певного кола осіб 
(наприклад, неповнолітніх).

Останніми роками медіація застосовуєть-
ся також як додатковий захід після винесення 



80 ФІЛОСОФІЯ ВІДНОВНОГО ПІДХОДУ

Відновне правосуддя в Україні

вироку. Вона розглядається як профілактична 
програма або показник виправлення засудженої 
особи. Така практика існує, зокрема, в Англії [98, 
с. 8], Сполучених Штатах Америки [99, с. 25–30]. 
В Україні також є приклади проведення медіації 
після винесення вироку [100, с. 18].

Медіацію слід розглядати як відносно само-
стійну складову частину кримінального процесу. 
Важливо встановити можливість застосування 
медіації на різних стадіях кримінального процесу, 
рівень її самостійності щодо них.

Стадії кримінального процесу — це само-
стійні, пов’язані між собою кримінально-
процесуальними нормами частини кримінального 
процесу, розмежовані одна від одної підсумкови-
ми процесуальними рішеннями. Більшість кримі-
нальних справ проходить шість основних стадій: 
1) порушення кримінальної справи; 2) досудове 
слідство; 3) попередній розгляд справи суддею; 
4) судовий розгляд; 5) провадження в апеляційній 
інстанції; 6) виконання вироку, ухвали, постанови 
суду (судді). Окрім них, існують ще дві стадії кри-
мінального процесу: 1) провадження в касаційній 
інстанції; 2) перегляд судових рішень у порядку 
виключного провадження [101, с. 214].

Проте найпоширенішим є застосування меді-
ації на стадії досудового слідства та судового роз-
гляду кримінальної справи. Причому викорис-
тання відновної процедури може бути здійснене 
не тільки на якійсь одній стадії кримінального 
процесу. Також слід відзначити, що можливість 
одночасного застосування медіації в межах 
розгляду конкретної кримінальної справи й на 
стадії досудового слідства та судового розгляду 
справи не може відкидатися. Наприклад, медіа-
ція була розпочата на стадії досудового слідства, 
а завершилася, коли кримінальна справа пере-
бувала на стадії судового розгляду. З огляду на це, 
можна розрізняти досудову та судову медіацію. 
Зауважимо, якщо мову вести про судову медіа-
цію, то рішення щодо можливості її проведення 
приймається, як правило, на початковому етапі 
судового розгляду.

Медіацію можна застосовувати на декількох 
стадіях кримінального процесу. Проте вона не 
може розглядатися як окрема стадія. До ознак 
стадії кримінального процесу належать: 1) від-
носна самостійність; 2) наявність конкретних 
завдань; 3) існування особливого кола учасників; 
4) супроводження особливими діями; 5) наявність 
певного кола процесуальних рішень.

Про відносну самостійність частини кримі-
нального процесу можна вести мову в разі наяв-
ності інших вказаних характерних ознак.

Завдання. Відповідно до ст. 2 Кримінально-
процесуального кодексу України, завданнями 
кримінального судочинства є охорона прав та 
законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 
які беруть у ньому участь, а також швидке й повне 
розкриття злочинів, викриття винних та забез-
печення правильного застосування закону з тим, 
щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягну-
тий до відповідальності та жоден невинний не був 
покараний [102]. З’ясуймо, наскільки завдання 
медіації відповідають провідному завданню кри-
мінального процесу. Основоположним завдан-
ням медіації є вирішення кримінально-правового 
конфлікту між потерпілим і обвинуваченим (під-
судним). З нього можна виокремити інші завдан-
ня медіації як форми відновного правосуддя, які 
є інструментами, способами вирішення такого 
конфлікту і мають похідний характер. До них 
належать: 1) примирення сторін; 2) відшкоду-
вання шкоди, завданої злочином; 3) усвідомлен-
ня обвинуваченим (підсудним) протиправності 
своєї поведінки та її наслідків.

Наведені завдання медіації цілком відпо-
відають завданню охорони прав та законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть 
участь у кримінальному процесі. Тобто, медіа-
ція має власні завдання, співзвучні із загальними 
завданнями кримінального процесу.

Особливе коло учасників. Деякі з учасників 
є традиційними для декількох стадій криміналь-
ного процесу. Відповідно, виходячи з самого 
поняття медіації та кримінального процесу зага-
лом, на стадії медіації існуватимуть два учасники 
кримінального процесу: потерпілий та обвину-
вачений (підсудний). Але вони будуть наділені 
специфічним статусом, що не характерний для 
інших стадій кримінального процесу та власти-
вий саме медіації.

Правовий статус сторін у межах медіації слід 
розглядати в широкому та вузькому аспектах.

У широкому розумінні правовий статус сто-
рін медіації безпосередньо пов’язується з усім 
кримінальним процесом. Він характеризується 
загальнопроцесуальними правами й обов’язками 
сторін, але з урахуванням специфіки стадії меді-
ації. Наприклад, сюди можна зарахувати право 
відмовитися від участі в медіації на будь-якому 
етапі її проведення; бути поінформованим про 
суть процедури медіації та її наслідки; залучати 
до процедури медіації родичів, а також інших осіб, 
повідомивши про це медіатора, та за згодою іншої 
сторони; заявляти клопотання про врахування 
слідчим чи судом результатів, досягнутих за під-
сумком медіації, у подальшому ході справи.
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У вузькому розумінні сторони медіації наді-
лені певним спектром прав і обов’язків, які мають 
менше значення в розумінні кримінального про-
цесу, але необхідні для участі та реалізації своїх 
прав та інтересів під час самої процедури меді-
ації. До них, наприклад, можна віднести право 
висловлювати свою думку щодо обставин зло-
чину та позиції у справі, ставити запитання під 
час процедури, пропонувати можливі шляхи 
вирішення кримінально-правового конфлікту, 
підписувати угоду за її результатами тощо.

Окрім зазначених сторін медіації (потерпі-
лий, обвинувачений (підсудний)), існують інші 
учасники цієї потенційної (в даному досліджен-
ні) стадії кримінального процесу — їхні пред-
ставники (законний представник, захисник). Як 
для стадії кримінального процесу, представник 
потерпілого, обвинуваченого (підсудного) не 
є новим суб’єктом. Також такий учасник є тради-
ційним для самої медіації, особливо в разі, коли 
в ній бере участь неповнолітня особа.

Оскільки внаслідок вчинення злочину шкода 
може бути завдана і юридичній особі, то від її 
імені в медіації братиме участь відповідний пред-
ставник. Тобто учасником медіації, у тому числі 
і як стадії кримінального процесу, може бути 
представник юридичної особи.

Неоднозначною є проблема участі захисника 
як представника під час медіації. Неприпустимість 
його участі в медіації суперечила б основополож-
ним демократичним принципам, правам сторін 
медіації. Тому доцільно зарахувати цей суб’єкт 
кримінального процесу до групи представників 
сторін при проведенні медіації.

Можна відзначити, що представники сторін 
мали б ті ж права й обов’язки, що й самі сторони 
медіації в межах специфіки свого кримінально-
процесуального статусу.

Коло учасників медіації як стадії кримі-
нального процесу, попри їхню традиційність 
для інших стадій, розширене одним специфіч-
ним учасником — медіатором (посередником). 
Наявність цього суб’єкта є нововведенням як для 
окремої стадії, так і загалом для кримінального 
процесу в традиційному його розумінні.

Отже, медіація характеризується наявністю, 
по-перше, суб’єктів із притаманним тільки для 
неї статусом у межах кримінального процесу, 
по-друге, має специфічного учасника — медіато-
ра. Тобто медіація має особливе коло учасників. 

Особливі кримінально-процесуальні дії. Дана 
ознака стадії кримінального процесу перед-
бачає певну діяльність, що не характерна для 
інших стадій кримінального процесу, а властива 
тільки одній. Наприклад, для стадії досудового 

слідства — це слідчі дії. Для такої стадії, як медіа-
ція, особливою кримінально-процесуальною дією 
є організація й проведення самої зустрічі сторін 
кримінально-правового конфлікту за посеред-
ництва медіатора з метою його вирішення, тобто 
сама процедура медіації.

Отже, медіація характеризується специфіч-
ними кримінально-процесуальними діями.

Наявність певного кола процесуальних 
рішень передбачає не тільки їхнє існування вза-
галі, а й допускає, щоб такі рішення були кінце-
вими, підсумовували діяльність у межах стадії 
кримінального процесу. Процесуальне рішення 
передбачає його формалізацію в певному акті 
владного характеру. Наприклад, на стадії судо-
вого розгляду — це вирок чи ухвала суду.

У межах медіації можуть існувати два види 
формалізованих документів: 1) звіт медіатора про 
проведену медіацію; 2) договір сторін медіації, 
укладений за її результатами.

Однак, по-перше, такі документи не можна 
назвати рішеннями, оскільки: а) звіт медіатора 
тільки констатує перебіг процедури медіації, міс-
тить інформацію про її кінцевий результат, але 
аж ніяк не може передбачати вказівку на подаль-
ший хід кримінального процесу. Функції медіа-
тора обмежені винятково його посередницькою 
роллю при вирішенні кримінально-правового 
конфлікту й не стосуються правомочності визна-
чати подальший перебіг кримінального проце-
су; б) договір сторін не може бути рішенням при 
розгляді кримінальної справи, оскільки відно-
сини в цій сфері є публічними, а не приватно-
правовими. У крайньому разі, винятком можуть 
бути справи приватного обвинувачення. При 
цьому договір за результатами медіації може 
зумовити закриття кримінальної справи, якщо 
в ньому відображений відповідний аспект. Але 
такий договір може бути тільки підставою, а не 
рішенням про її закриття. По-друге, звіт і договір 
не мають характеру саме процесуального рішен-
ня. Будь-яке кримінально-процесуальне рішення 
приймається суб’єктом владних повноважень. 
Ні медіатор, ні сторони медіації не є суб’єктами 
владних повноважень, а тому не можуть прийма-
ти кримінально-процесуальних рішень.

Отже, медіація не завершується прийняттям 
процесуальних рішень. Відповідно, медіація не 
може розглядатися як окрема стадія криміналь-
ного процесу.

Тільки за умови, що медіація буде закінчу-
ватися прийняттям процесуального рішення 
суб’єктом владних кримінально-процесуальних 
повноважень про значущі правові наслідки для 
подальшого перебігу кримінального процесу, 



82 ФІЛОСОФІЯ ВІДНОВНОГО ПІДХОДУ

Відновне правосуддя в Україні

вона, з огляду на формальні ознаки стадій, може 
претендувати на статус окремої стадії криміналь-
ного процесу.

Якщо медіація як можлива стадія криміналь-
ного процесу функціонувала б між досудовим 
слідством і попереднім розглядом справи суддею, 
то таким суб’єктом владних повноважень з ком-
петенцією прийняття процесуальних рішень міг 
би бути слідчий або прокурор. У разі проведення 
медіації між попереднім розглядом справи суд-
дею й судовим розглядом процесуальні рішення 
приймалися б суддею.

Відповідно, медіацію слід розглядати як 
можливе специфічне провадження, процедуру 
в межах досудового слідства, попереднього роз-
гляду справи суддею чи судового розгляду.

З огляду на сутність медіації, не можна роз-
глядати слідчого, прокурора чи суд як її учас-
ників. Вони приймають остаточне рішення про 
певні юридичні наслідки медіації в межах інших 
стадій кримінального процесу.

Підсумовуючи викладене, можна зробити 
висновок, що медіація не є окремою стадією кри-
мінального процесу. Її доцільніше вважати окре-
мою, специфічною процедурою в межах наявних 
стадій кримінального процесу. Медіацію слід роз-
глядати винятково як факультативний інститут, 
оскільки вона об’єктивно не може проводитися 
в усіх категоріях кримінальних справ. Це питання 
співзвучне з проблемою визначення критеріїв, на 
основі яких та чи інша кримінальна справа може 
бути направлена на медіацію. У теорії та практи-
ці відновного підходу до кримінального проце-
су існує полеміка щодо критеріїв, відповідно до 
яких у кримінальній справі може бути проведена 
медіація чи інша форма відновного правосуддя. 
Побудова системи вимог до «медіабельності» тієї 
чи іншої кримінальної справи надасть можливість 
на практиці визначати допустимість та доціль-
ність проведення відновних процедур у кожному 
конкретному випадку, а також може бути основою 
для теоретичного обґрунтування законодавчих 
пропозицій до національного законодавства, 
зокрема доповнення КПК України та КК України. 
Проблему допустимості проведення програм від-
новного правосуддя аналізували В. Т. Маляренко, 
В. В. Землянська, І. А. Войтюк та інші науковці. 
Проте єдиної системи критеріїв, які б визначали 
вимоги до кримінальної справи, до якої слід було 
б застосувати програми відновного правосуддя, 
не розроблено. Тому вироблення такої системи 
критеріїв, на основі яких у кримінальній спра-
ві можна провести медіацію, є необхідним для 
повноти її функціонування. Критерії допустимос-

ті проведення медіації можна класифікувати за 
різними підставами.

Залежно від тяжкості злочину. Як засвідчи-
ла світова й національна практика, медіація та 
інші форми відновного правосуддя застосовують-
ся переважно в разі вчинення злочинів невеликої 
та середньої тяжкості. Враховуючи положення 
Концепції реформування кримінальної юсти-
ції України [103], яка передбачає запроваджен-
ня поняття «кримінальні проступки», доцільно 
застосовувати медіацію і щодо цього виду проти-
правних діянь аналогічно зі злочинами невели-
кої тяжкості. Однак уже на даний час є успішний 
американський та польський досвід проведен-
ня медіації в разі вчинення тяжких та особливо 
тяжких злочинів. Також І. Айртсен під час дослі-
дження цього питання в Британській Колумбії 
звертав увагу на те, що примирення допускається 
в тяжких і особливо тяжких злочинах (озброє-
не пограбування, зґвалтування, убивство) [104, 
с. 122–130]. Досвід проведення медіації в разі 
вчинення тяжких злочинів відомий і в Україні. 
Наприклад, автором даного дослідження було 
проведено медіації в разі вчинення тяжких зло-
чинів (наприклад, ч. 3 ст. 135 та ч. 3 ст. 187 КК 
України). Тобто медіація може бути застосована 
незалежно від тяжкості злочину. Однак її правові 
наслідки в кожному окремому випадку, з огляду 
на тяжкість злочину, можуть бути різними.

Залежно від особливостей співучасті у вчи-
ненні злочину. З огляду на законодавство та прак-
тику закордонних країн, медіація проводиться, 
як правило, у разі вчинення злочину однією, 
рідше — декількома особами. Слід виключити 
можливість застосування медіації при вчиненні 
злочину організованою групою або злочинною 
організацією, оскільки в цьому разі щире каяття 
та бажання примиритися з боку представників 
таких утворень виглядає сумнівним.

Залежно від об’єкту злочину. Реалізація від-
новного правосуддя неможлива, наприклад, при 
вчиненні злочинів проти основ національної без-
пеки тощо.

Залежно від наявності потерпілого. Однією 
з основних умов можливості проведення медіації 
чи застосування інших форм відновного право-
суддя є наявність особи, яка визнана потерпілою 
внаслідок вчинення злочину. Зважаючи на це, 
медіація не може бути проведена при вчиненні, 
наприклад, злочинів проти довкілля чи у сфері 
обігу наркотичних засобів.

Залежно від кримінально-правового ста-
тусу суб’єкта злочину. Проблемним питанням 
є допустимість застосування відновного право-
суддя в разі вчинення повторного злочину, за 
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наявності рецидиву злочинів або при існуван-
ні непогашеної судимості. Проведення медіації 
можливе в разі повторного злочину чи непога-
шеної судимості, якщо мова йде про злочини 
невеликої тяжкості. Разом із тим, за наявності 
рецидиву злочинів відновні програми застосо-
вувати не слід.

Неоднозначним також є питання щодо 
повторної участі обвинуваченого (підсудного) 
у медіації. За таких обставин можливі зловжи-
вання з його боку, а медіація може використову-
ватися як спосіб уникнення відповідальності чи 
пом’якшення покарання.

Залежно від кримінально-правової позиції 
суб’єкта злочину щодо визнання своєї провини. 
За загальними правилом, медіація проводиться 
в разі визнання обвинуваченим (підсудним) при-
четності до злочину. Варто звернути увагу, що 
його участь у медіації не може розглядатися як 
факт визнання власної провини.

Залежно від наявності згоди потерпілого та 
обвинуваченого (підсудного). Одним із визначаль-
них принципів проведення медіації є добровіль-
на згода сторін на участь у ній. Проте у світовій 
практиці є випадки, коли суд може зобов’язати 
підсудного досягти примирення з постражда-
лою особою [68, с. 54]. У цьому разі не можна 
говорити про повноцінну медіацію, це вже буде 
виховна, профілактична програма. Проведення 
медіації в кримінальних справах під примусом 
не допускається.

Залежно від позиції суб’єкта владних повно-
важень (слідчий, прокурор, суддя) щодо прове-
дення медіації. Проведення медіації, як правило, 
здійснюється з відома зазначених осіб чи уста-
нов, які вони представляють. У різних країнах, 
де медіація є частиною офіційного криміналь-
ного процесу, правоохоронні органи або суд при-
ймають рішення про можливість її застосування 
в конкретній кримінальній справі. Зрозуміло, що 
в разі відсутності такого рішення медіація не буде 
призначена.

Отже, вимоги щодо допустимості направлен-
ня кримінальної справи на медіацію є різноманіт-
ними. Здебільшого вони пов’язані з особливостя-
ми об’єкта та суб’єкта злочину, його суспільною 
небезпекою, ставленням сторін кримінально-
правового конфлікту та залежать від рішення 
суб’єктів владних повноважень кримінального 
процесу. Як наслідок, медіація може розглядатися 
винятково як факультативний елемент інституту 
кримінального процесу.

Деякі висновки
Відновне правосуддя трактується в широко-

му, а не в буквальному розумінні й розглядається, 
у першу чергу, як новий підхід до реакції держа-
ви на злочин та його наслідки, до розв’язання 
кримінально-правового конфлікту в межах 
кримінального процесу. Для відновного пра-
восуддя важливий як процес розв’язання тако-
го конфлікту, так і його результат. Комплексне 
поєднання матеріальних та нематеріальних начал 
його вирішення є визначальним для відновного 
правосуддя.

Відновне правосуддя — це особлива 
кримінально-процесуальна форма, на основі 
якої сторони вирішують кримінально-правовий 
конфлікт за посередництва третьої нейтральної 
сторони шляхом максимального відновлення 
матеріального, морально-психологічного стану 
та соціального статусу, що існував до вчинення 
злочину.

Відновне правосуддя ґрунтується на деяких 
загальноправових принципах кримінального 
процесу (демократизм, законність, гуманізм, дис-
позитивність, рівність перед законом, повага до 
гідності особи) та власних, спеціальних прин-
ципах (максимальне відновлення стану потерпі-
лого, що існував до вчинення злочину; реальне 
відшкодування шкоди, завданої злочином, без-
посередньо правопорушником; активна участь 
сторін у вирішенні кримінально-правового кон-
флікту на основі діалогу; добровільність; консен-
сус; участь представників громади).

Основи відновного правосуддя існували 
в джерелах права, що діяли на українських зем-
лях, через інститути примирення й посередни-
цтва. Вони містилися в матеріальних і процесу-
альних нормах, залежно від історичного етапу 
політики у сфері боротьби зі злочинністю. Більш 
виразні обриси елементів відновного право-
суддя з’явилися в «Литовських статутах» 1566, 
1588 рр. та набули значного розвитку в «Правах, 
за якими судиться малоросійських народ», в яких 
було сформульовано аналог його сучасних форм. 
Українські традиції вирішення кримінально-
правового конфлікту на основі відновного підходу 
були мінімізовані в період існування Російської 
імперії та, особливо, СРСР.

Відновне правосуддя існує в трьох формах: 
сімейні конференції, кола правосуддя й медіація. 
Найпоширенішою у світі та найбільш прийнят-
ною для України формою є медіація.

Медіація в кримінальних справах — це добро-
вільний і конфіденційний процес, спрямований 
на вирішення кримінально-правового конфлікту 
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між потерпілим та обвинуваченим (підсудним) за 
участю нейтральної особи (медіатора).

Медіація є відносно самостійною, факульта-
тивною частиною кримінального процесу, яка 
може застосовуватися на різних його стадіях до 
виходу суду в нарадчу кімнату для винесення 
вироку. Вона не може бути стадією криміналь-
ного процесу, а тільки доповнює його.
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Преамбула 
Констатуючи те, що по всьому 

світі відбулось значне поширення іні-
ціатив відновного правосуддя,

Визнаючи, що ці ініціативи часто 
розбудовуються на традиційних та міс-
цевих/звичаєвих формах правосуддя, 
які вбачають у правопорушеннях гли-
бинну шкоду для людей,

Наголошуючи, що відновне пра-
восуддя є концепцією подолання зло-
чинності, і ця концепція розгортається 
і характеризується повагою до гідності 
та рівності кожної особи, сприяє нала-
годженню взаєморозуміння та роз-
будові соціальної гармонії шляхом 
зцілення/відновлення потерпілих, 
правопорушників та громад,

Акцентуючи, що цей підхід надає 
змогу усім особам, залученим до скоє-
ного правопорушення, відкрито поді-
литися своїми почуттями та досвідом, 
а також має ціллю врахування й задо-
волення потреб учасників,

Усвідомлюючи, що цей підхід 
забезпечує можливість потерпілим 
отримати відшкодування, почувати-
ся безпечніше та досягти відчуття 
завершеності справи; дає змогу пра-
вопорушникам усвідомити причини та 
наслідки їхньої поведінки та свідомо 
взяти на себе відповідальність за них; 
а також сприяє громадам у розумінні 
глибинних причин правопорушен-
ня та розвитку благополуччя громад 
і попередження злочинності,

Зауважуючи, що відновне право-
суддя породжує спектр заходів, гнуч-
ких у їхній адаптації до встановлених 
систем кримінального правосуддя і які 
доповнюють ці системи, ураховуючи 
правові, соціальні та культуральні 
обставини,

Визнаючи, що застосування від-
новного правосуддя не порушує 
права держав-членів здійснювати 
судовий процес над підозрюваними 
правопорушниками, 

І. Використання термінів 
1. Програма відновного правосуд-

дя — будь-яка програма, що застосо-
вує відновні процеси та намагається 
досягти відновних результатів.

2. Відновний процес — будь-який 
процес, в якому потерпілий та право-
порушник і, де доречно, будь-які інші 
особи чи члени громади, на яких скоє-
не правопорушення мало вплив, разом 
беруть активну участь у вирішенні 
справи, зазвичай із допомогою фаси-
літатора. Відновні процеси можуть 
охоплювати медіацію, примирення, 
обговорення/конференції та «кола 
правосуддя».

3. Відновний результат — угода, 
досягнута в ході відновного процесу. 
Відновні результати передбачають 
реалізацію заходів, що охоплюють ком-
пенсації/відшкодування, реституцію/
відновлення первинних прав та робо-
ти на користь громаді, що має на меті 
задоволення індивідуальних та колек-
тивних потреб та відповідальності сто-
рін, а також досягнення реінтеграції 
потерпілого та правопорушника.

4. Сторони — потерпілий, право-
порушник та будь-яка інша особи чи 
члени громади, на яких скоєне право-
порушення мало вплив і які можуть 
бути залучені до відновного процесу.

5. Фасилітатор — особа, чия роль 
полягає у здійсненні фасилітації, на 
основі принципів справедливості та 
неупередження, участі сторін у віднов-
ному процесі. 

ІІ. Використання програм 
відновного правосуддя
6. Програми відновного правосуд-

дя можуть бути застосовані на будь-
якому етапі процесу кримінального 
правосуддя, відповідно до національ-
ного законодавства.

7. Відновні процеси повинні засто-
совуватися лише за тих умов, коли 
є достатньо доказів для звинувачення 
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правопорушника і коли є добровільна згода з боку 
як потерпілого, так і правопорушника. Потерпілий 
та правопорушник повинні мати можливість від-
мовитися від цієї згоди на будь-якому етапі про-
цесу. Домовленості, що їх досягають у ході віднов-
ного процесу, мають бути визначені добровільно 
й містити лише обґрунтовані й адекватні (пропо-
рційні) зобов’язання.

8. Потерпілий та правопорушник зазвичай 
мають дійти згоди щодо участі у відновному про-
цесі на основі головних фактів справи. Участь 
правопорушника у відновному процесі не має 
використовуватись як свідчення визнання про-
вини у подальших процесуальних діях.

9. У прийнятті рішення про направлення 
справи до відновного процесу, а також у ході його 
проведення, необхідно враховувати таке питан-
ня, як нерівність сторін, що призводить до дис-
балансу влади/нерівності можливостей, а також 
слід брати до уваги культуральні відмінності між 
сторонами.

10. У прийнятті рішення про направлення 
справи до відновного процесу, а також у ході його 
проведення, слід забезпечувати безпеку сторін.

11. У випадку, коли проведення відновних про-
цесів недоречне чи неможливе, справа має бути 
направлена до представників системи криміналь-
ного правосуддя і рішення про подальші дії має 
бути прийняте без жодних затримок. При цьому, 
представники системи кримінального правосуддя 
повинні намагатися заохочувати правопорушни-
ка взяти на себе відповідальність перед потерпі-
лим та постраждалою громадою, а також сприя-
ти реінтеграції потерпілого та правопорушника 
у громаду. 

ІІІ. Управління програмами відновного 
правосуддя 

12. Держави-члени мають розглядати питання 
вироблення інструкцій та стандартів, за потре-
би — у співпраці з законодавчими структурами, 
що керуватимуть запровадженням програм від-
новного правосуддя. Такі інструкції і стандарти 
мають спиратися на основні принципи, визначені 
в цьому документі, та враховувати, з-поміж інших, 
такі: 

а) обставини направлення справ до програм 
відновного правосуддя;

b) розгляд справ відповідно до принципів від-
новного процесу;

c) кваліфікацію, навчання та оцінку діяльності 
фасилітаторів;

d) управління програмами відновного 
правосуддя;

e) стандарти компетенції та правила керуван-
ня програмами відновного правосуддя.  

13. У програмах відновного правосуддя і, зокре-
ма, у відновних процесах мають бути дотримані 
основоположні процедурні гарантії, що забезпе-
чують справедливість стосовно правопорушника 
та потерпілого:

а) відповідно до національного законодавства, 
потерпілий та правопорушник повинні мати право 
консультуватися з адвокатом щодо відновного про-
цесу та, за потреби, перекладу та/або тлумачення. 
Неповнолітні особи повинні, окрім іншого, мати 
право на допомогу батьків чи опікунів;

b) перед тим, як погодитись на участь у від-
новних процесах, сторони повинні бути повністю 
поінформованими про свої права, характер про-
цесу та можливі наслідки їхнього рішення;

c) ані потерпілий, ані правопорушник не 
повинні бути примусово залучені або примушені 
нечесними засобами до участі у відновних про-
цесах чи прийнятті їх результатів.

14. Обговорення у відновних процесах, що від-
буваються не публічно, мають бути конфіденцій-
ними та не можуть розголошуватися у подальшо-
му, за винятком тих випадків, коли сторони на це 
погодились або ж коли цього вимагає національне 
законодавство.

15. Результати угод, що виникають у програмах 
відновного правосуддя, повинні, де доречно, про-
ходити судову супервізію або бути включеними 
у судові рішення чи вироки. Коли це відбуваєть-
ся, результати угоди повинні мати такий самий 
статус, як будь-яке інше судове рішення чи вирок, 
а також попереджувати можливість повторного 
звинувачення щодо одних і тих самих фактів.

16. У випадку, коли жодна угода між сторо-
нами не досягнута, справа має бути направлена 
назад до встановленого процесу кримінального 
правосуддя і рішення про подальші дії має бути 
прйняте без жодних затримок. Нездатність досяг-
ти згоди як така не може бути використана проти 
правопорушника у подальших кримінально-
процесуальних діях.

17. Недотримання угоди, досягнутої у ході 
відновного процесу, має спричиняти направ-
лення справи назад до відновної програми або, 
де цього вимагає національне законодавство, до 
встановленого процесу кримінального правосуд-
дя, і рішення про подальші дії має бути прийняте 
без жодних затримок. Недотримання умов угоди, 
укладеної в результаті процесу відновного право-
суддя (проте не судового рішення чи вироку), не 
повинне використовуватися як аргумент для збіль-
шення міри покарання у подальших кримінально-
процесуальних діях.

18. Фасилітатори повинні виконувати свої 
функції неупереджено, з належною повагою до 
гідності сторін. Шляхом цього фасилітатори мають 
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забезпечувати взаємоповагу між сторонами та 
сприяти їхньому спільному пошуку адекватного 
рішення.

19. Фасилітатори повинні мати добре розу-
міння місцевих культур і громад та, де доцільно, 
проходити первинне навчання перед тим, як роз-
почати практичну діяльність фасилітатора. 

ІV. Продовження розвитку програм 
відновного правосуддя 

20. Держави-члени повинні розглянути фор-
мулювання національної стратегії й політики, 
спрямованих на розвиток відновного правосуддя 
та формування культурального середовища, спри-
ятливого для застосування відновного правосуддя 
у роботі правоохоронних органів, суддів та соці-
альних інституцій, а також місцевих громад.

21. Між структурами системи кримінального 
правосуддя та керівниками програм відновного 
правосуддя мають відбуватися регулярні кон-
сультації з метою розробки спільного розуміння 
та покращення ефективності відновних процесів 
та результатів, розширення міри застосування 

відновних програм, а також дослідження шляхів 
упровадження відновних підходів до існуючих 
практик кримінального правосуддя.

22. Держави-члени, об’єднуючи, за можли-
вості, зусилля з громадянським суспільством, 
мають надавати підтримку проведенню дослі-
джень і оцінки програм відновного правосуддя 
для того, щоб оцінити міру, якою вони приводять 
до відновних результатів та слугують доповненням 
чи альтернативою процесам кримінального пра-
восуддя, а також мають позитивні наслідки для 
всіх сторін. Крім того, з часом процеси відновного 
правосуддя можуть змінюватися. Результати дослі-
джень та оцінки мають скеровувати подальший 
розвиток політики і програм.

V. Заключні положення 
23. Жодне положення цих основних принци-

пів не повинне порушувати права правопоруш-
ника чи потерпілого, закріплені у національно-
му законодавстві чи відповідному міжнародному 
законодавстві.

Відновне правосуддя — це концепція, що розви-
вається. Розуміння людьми її сутності з часом змі-
нюється, що, ймовірно, триватиме й надалі, у про-
цесі дослідження потенціалу й ризиків відновного 
правосуддя, а також його застосування в нових 
середовищах. Ця концепція виглядає простою 
для розуміння, але їй складно дати точне визна-
чення. У цьому розумінні, вона подібна до таких 
знайомих термінів, як «демократія» чи навіть 
«правосуддя».

Незважаючи на те, що деякі експерти роблять 
акцент на різниці між основними принципами від-
новного правосуддя й принципами традиційної 
системи кримінального правосуддя, інші ствер-
джують, що ці два підходи доповнюють один одно-
го і є сумісними, об’єднуючи елементи покаран-
ня, реабілітації, а також більш своєрідні елементи 
кожної з систем.

З часом виникло декілька різних концепцій, 
або ідей, щодо того, що ж таке відновне правосуддя. 
Усі погоджуються, що правопорушення спричиня-
ють шкоду та створюють потреби і що правосуддя 
повинне працювати для того, щоб відшкодовува-
ти збитки й задовольняти потреби. Люди також 
погоджуються, що ця шкода й потреби знаходять 
своє вираження в різних формах: матеріальній, 

емоційній, соціальній, фізичній, сфері стосунків 
та інших сферах. Однак вони відрізняються за своїм 
акцентом. Корисно бути обізнаним щодо цих від-
мінностей, аби не бути поставленим у глухий кут 
конфліктними й часом суперечливими ідеями.

Одну з таких концепцій було визначено як кон-
цепцію зустрічі1. Вона фокусується на унікальній 
характеристиці відновного правосуддя, що полягає 
в тому, що сторони конфлікту зустрічаються разом, 
щоб обговорити правопорушення, його наслідки 
і що потрібно зробити для покращення ситуації. 
Це те, як визначають відновні процеси розроблені 
ООН «Основні принципи застосування програм 
відновного правосуддя в кримінальних справах», 
а також цей посібник. Особи, які працюють у рам-
ках цієї концепції, можуть припускати, що відновні 
процеси використовуватимуться навіть тоді, коли 
не було скоєно правопорушення, а, скажімо, коли 
конфлікт виникає між сусідами або сім’я потребує 
вирішення своєї проблеми. 

Другу концепцію було названо компенса-
ційною/відшкодувальною. Вона фокусується на 

1  Цю концепцію взято із Johnson, G. and D. Van Ness, 2006. 
Визначення відновного правосуддя — у Johnson, G. and Van Ness, 
D. (Eds.) Посібник з відновного правосуддя (The Handbook on 
Restorative Justice). Cullompton: Willan Publishing.

РОЗБІЖНОСТІ Й НЕУЗГОДЖЕНОСТІ ЩОДО СУТТЄВИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
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потребі виправлення шкоди, заподіяної право-
порушенням. Особи, які працюють у рамках цієї 
концепції, погоджуються, що найкраще це можна 
зробити у ході відновного процесу, але прагнуть 
знаходити інші способи компенсувати шкоду, 
навіть якщо відновний процес не застосовується 
(наприклад, якщо правопорушник не знайдений 
або потерпілий не хоче брати участь у процесі). 

Третя концепція отримала назву трансформа-
ційної. Це найширший підхід з усіх: він не лише 
охоплює відновні процеси та кроки до компен-
сування шкоди, але також зосереджує увагу на 
структурній та індивідуальній несправедливості. 
Він упроваджує вищезазначене шляхом визна-
чення та намагання вирішити глибинні причини 
правопорушення (бідність, незайнятість тощо). 
Водночас, це також вимагає від індивідуумів вті-
лення принципів відновного правосуддя в їхніх 
стосунках з оточенням та їхнім середовищем. Це 
може породжувати деякі внутрішні духовні транс-
формації, навіть якщо це вимагає зовнішніх сус-
пільних змін. 

Кожна з цих концепцій погоджується з необ-
хідністю і значенням відновних процесів, але 
кожна також має свої риси, які інші концепції 
можуть не сприймати як відновні. Прикладом 
цього може бути реституція чи роботи на користь 
громади за наказом суду із використанням при 
цьому відновних процесів задля вирішення кон-
фліктів між сусідами, наданням підтримки й допо-
моги потерпілим, а також роботи задля соціальної 
справедливості. 

Існують ще й інші питання для обговорення 
у сфері відновного правосуддя:

Чи є у відновному правосудді місце пока-1. 
ранню? Дехто стверджує, що ні, адже завдання 
відновного правосуддя полягає в тому, щоб ком-
пенсувати шкоду, а не в тому, щоб спричинити її 
більше. Інші, погоджуючись із цією точкою зору, 
вважають, що відновні процеси та їхні наслідки 
мають риси покарання, такі як публічне засу-
дження поведінки людини, яка порушує суспільні 
норми і має платити за скоєне.

Чи ґрунтується діяльність організацій, які 2. 
надають підтримку потерпілому та забезпечують 
реінтеграцію правопорушнику, на принципах від-
новного правосуддя? Якщо вони не використову-
ють відновних процесів, прихильники концепції 
зустрічі сказали б, що, ураховуючи всю цінність 
і важливість таких послуг, це не є відновне пра-
восуддя. Ті ж, хто працює в рамках двох інших 
концепцій, ймовірніше, сказали б, що це дійсно 
заходи відновного правосуддя.

Що трапиться, якщо потерпілий чи пра-3. 
вопорушник не захочуть або не зможуть взяти 
участь у відновному процесі? Є кілька способів, 
у межах яких сторони можуть брати участь у про-
цесі. Найочевидніший — робити це особисто, але 

в деяких випадках сторони беруть участь опосе-
редковано, наприклад, надсилаючи свого пред-
ставника чи передаючи свої погляди в письмовій 
формі чи в інший спосіб. Але у разі, якщо вони 
не зацікавлені чи не можуть взяти участь навіть 
у такий непрямий спосіб, прихильники концепції 
зустрічі зробили б висновок, що належний від-
новний процес здійснити неможливо. Ті ж, хто 
працює в рамках двох інших концепцій, дослі-
джували б потенціал застосування інших, від-
шкодувальних заходів, про які йшлося в розділі 
2, та шукали б можливості запросити потерпілих 
на зустріч із правопорушниками, що не мають до 
них відношення (не із «власними» кривдниками) 
для обговорення загальних питань злочинності 
й правосуддя.

Чи може відновне правосуддя існувати 4. 
в несправедливому світі? Деякі люди протягом 
довгого періоду часу є жертвами системної неспра-
ведливості; чи справедливо покладати на них від-
повідальність за індивідуальні неправомірні дії, 
які вони самі можуть вчинити, без застосування 
належних заходів для боротьби з причинами гли-
бинної несправедливості? Особи, які працюють 
у рамках трансформаційної концепції, сказали б, 
що ні, і що системній несправедливості потрібно 
протистояти так само, як і індивідуальній. Ті ж, 
хто працює в рамках двох інших концепцій, хоч 
і переймаються системною несправедливістю, 
не погодилися б із тим, що відновне правосуддя 
змушує до цього.

Останнє застереження щодо літератури 
й термінології відновного правосуддя — це те, 
що так само, як термін «відновне правосуддя», 
має дещо різні значення, існує багато тлумачень 
назв програм, таких як «медіація між потерпілим 
та правопорушником», «обговорення/конферен-
ції» і «кола». Наприклад, поняття «медіація між 
потерпілим та правопорушником» використову-
ють для опису зустрічей між потерпілим та право-
порушником за сприяння фасилітатора, але цим 
терміном також звикли називати т. зв. човнико-
ву дипломатію, в якій сторони не зустрічаються, 
а фасилітатор ходить до кожної зі сторін окремо, 
аби досягти між ними згоди. Причини цих від-
мінностей часто мають відношення до історії кон-
кретної програми, але незалежно від того, як саме 
вони виникли, завжди краще поставити декілька 
питань про програму, щоб дізнатися якомога кон-
кретніше, як саме вона працює. 

Чимало було вже написано і сказано щодо цих 
та інших неузгодженостей, але може прийти час, 
коли буде корисно чи важливо зрозуміти їх більш 
повно. 
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Анотація
Усе, описане в цій статті, відображає 
мій глибинний інтерес у сфері кри-
мінології та, водночас, досвід усього 
мого життя: що ближче ми підходи-
мо до іншої людини, то більше вини-
кає спротиву ідеї діяти стосовно цієї 
людини такими способами, що зазви-
чай вважаються неприйнятними. 

Бачити іншого — суттєва 
передумова дотримання 
тих соціальних норм, що 
роблять нас людьми.

Покарання — це зло-
діяння, яке й замислене 
як злодіяння. Воно свідо-
мо змушує інших людей 
страждати. У соціальних 
системах, де люди більш 
наближені одне до одного 
і, таким чином, бачать одне 
одного, установлюються 
обмеження щодо завда-
вання болю. [Відповідно] 
медіація чи відновне пра-
восуддя отримують кращі 
умови для розвитку.

Проте в таких суспільствах, як 
наше, є чимало перешкод, що зава-
жають нам бачити одне одного. 
Національні, етнічні, культуральні та 
соціальні відмінності можуть затьма-
рювати видимість іншого. Так само 
соціальна чи географічна мобільність 
можуть виступати чинниками, що 
заважають бачити іншого. Те, що має 
назву «злодіяння»1, глибоко вкорінене 
в самих наших соціальних системах. 
Можливо, найважливішою концепці-
єю попередження злодіянь у суспіль-
ствах нашого типу є така, де наріжним 
каменем є турбота одне про одно-
го — радше ніж ідея про збільшення 
матеріального статку. Можливо, сьо-
годнішні моделі майбутнього трохи 

1  В оригіналі «crime» — «злочин, правопорушен-
ня». Тут, на мій погляд, доцільно використовува-
ти слово «злодіяння», оскільки воно добре відо-
бражає зміст дії та не обтяжене юридичним зна-
ченням «порушення закону». — Прим. перекл.

«не встигають» за нами, якщо ми 
прагнемо створити демократичне сус-
пільство, що започатковує взаємний 
неформальний контроль між людь-
ми, які перебувають близько одне до 
одного, а не контроль з боку зовнішніх 
сил — таких, як правоохоронні орга-
ни чи віддалені авторитети.

Ключові слова: злодіяння, тур-
бота, близькість, бачити, відновне 
правосуддя.

Коли в Норвегію прийшла 
жорстокість

Опівдні, 22 липня [2011 р.], подана 
нижче стаття була готова до друку: 
лишилося перевірити лише кілька 
посилань. Далі на годиннику висвіт-
лився час — 15:26 — і Норвегія стала 
іншою країною. Величезна вибухів-
ка розірвалася в урядовому центрі. 
Територія виглядала так, як після 
війни. Семеро людей загинуло, зна-
чно більше — потрапили до лікарень 
у тяжкому стані. Ймовірно, сотні 
життів було врятовано завдяки 
тому, що це сталося під час літніх 
відпусток, а також на 26 хвилин піз-
ніше, ніж офіси офіційно завершили 
свою роботу.

Тероризм досяг Норвегії. Одразу 
ж розпочався пошук пояснень: можли-
во, помста з боку мусульман за нашу 
участь у війнах в Іраку, Афганістані 
та Лівії? Чи передрукування тих 
карикатур Мухаммеда? Якщо так, то 
почнуться складні часи для нашого 
іммігрантського населення.

Проте після цього, з наближенням 
вечора, до нас увірвалася інша три-
вожна новина: відбулася стрілянина 
в літньому таборі політично актив-
ної молоді з Лейбористської партії2. 
Це сталося на невеликому острові на 
озері за годину їзди від Осло. Деяким 
із присутніх там молодих людей було 
лише 14 років. Високий чоловік рухався 

2  Учасники молодіжної організації правлячої 
Норвезької робочої партії. — Прим. перекл.
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вперед і назад, безжально вбиваючи усіх, кого міг 
побачити. Він бачив чимало.

Жах, відчай та горе, що поширилися країною, 
могла б описати рука митця. Я втримаюся, але 
вкажу на одну новину впродовж тієї довгої ночі, 
що принесла деяке полегшення багатьом із нас: 
правопорушник виявився не іммігрантом. Він 
був норвежцем — дуже норвезько-орієнтованим 
норвежцем. Його діяння були спрямовані проти 
нашої політичної влади, що приймає іммігрантів 
та біженців мусульманського походження. Війна 
одного чоловіка з крайніх правих.

Після цього надійшла новина про те, що 
прем’єр-міністр живий. І невдовзі його вже тран-
слювали радіо та телебачення. Його промова була 
присвячена висловленню горя й відчаю, єдності 
з постраждалими, а потім — центральною час-
тиною його промови тієї ночі та подальших днів 
і ночей — стало те, що ми не відповідатимемо 
на такі дії помстою та терором, але збережемо 
наші ідеали демократичного суспільства. Або, 
як кілька днів потому висловився один із тих, 
хто вижив на острові: «Ми зустрінемо терор 
з квітами».

Ми відвідали меморіальну зустріч біля уря-
дового центру Осло через три дні після вибуху 
та терору. В Осло проживає 600 000 мешканців. 
За приблизними підрахунками, на зустрічі було 
200 000. Говорив Принц, говорив прем’єр-міністр, 
говорили ті, хто вижив. Я не чув жодного слова 
про помсту. Лише троянди — на словах та 
в реальності. Майже у всіх у руках були квіти, 
які пізніше були покладені до кількох меморіалів. 
Система громадського транспорту була реорга-
нізована — з тим, щоб не руйнувати пам’ятники 
з квітів у центрі міста. Подібні меморіальні 
церемонії відбулися по всій країні. І тривають 
досі. Я пишу останні слова цієї статті в неді-
лю, 31 липня [2011 р.]. Останні новини цього 
ранку такі: ще більше квітів учора, та скасова-
но податок на імпорт троянд, аби забезпечити 
достатнє постачання до країни.

Правопорушника було затримано. На його 
захист призначено адвоката. Після попередніх 
слухань він наразі перебуває під вартою в очіку-
ванні основного засідання суду. Найімовірніше, 
він опиниться у в’язниці на строк майже до кінця 
свого життя. У нас у Норвегії немає смертної 
кари. Максимальний строк ув’язнення за вбив-
ство — 21 рік, але люди, яких вважають особливо 
небезпечними, можуть отримати вирок, що має 

назву «превентивне ув’язнення»3. У надзвичайних 
випадках — і таких небагато — їхнє перебування 
у в’язниці може бути подовжене на строк понад 
21 рік, щоразу на п’ять років. Щодо всіх таких 
подовжень строків приймають рішення звичайні 
судді в межах звичайних судових засідань. У нас 
є закон про злочини проти людства, з макси-
мальним строком ув’язнення 30 років, проте цей 
закон, здається, не може бути застосований 
у цьому випадку. 

* * *
Після опису минулорічного терористичного 

нападу я не відчув потреби у значних змінах ниж-
чевикладеного тексту. Винятками стали розділ 
6 «Кримінальні суди» та розділ 10, де я наголо-
шую на важливості збереження громадського4 
духу, що зараз охопив країну. Я позначив ці зміни 
курсивом. Норвежці стали ближчими одне до 
одного протягом останніх кількох тижнів. Але 
наступним наріжним питанням буде таке: чи 
можливо зберегти цей дух і, отже, зберегти, 
мабуть посилити, здатність бачити одне одно-
го, наближатися до «іншого» як до цілісної осо-
бистості5. Бачити «іншого» — це те, про що моя 
стаття.

Бути поруч
Я ріс у період німецької військової окупа-

ції Норвегії. Була Друга світова війна. Німецькі 
солдати на вулицях були звичайним явищем. Але 
в період, коли я дорослішав (від 12 до 17 років), 
я не мав жодної розмови з німецькими солдатами. 
Так само я ніколи не розмовляв з жодним членом 
Нацистської партії, яку очолював Квіслінг6, дер-
жавний зрадник. За винятком, звісно, Асбйорна7. 
Він був нацистом, але спершу і, найголовніше, він 
був моїм однокласником і сидів у класі якраз за 
моєю спиною. Він був людиною з обмеженими 
фізичними можливостями і мав церебральний 
параліч — водночас, завжди добрий, милий та 
готовий допомогти. Мені з другом раз довелося 
виконувати таке завдання: треба було постави-
ти історичну п’єсу, засновану на подіях, як саме 
3  Превентивного ув’язнення зазнають злочинці, відносно яких 
у властей існують побоювання, що, опинившись на волі, вони 
скоять нові злочини; це ув’язнення на необмежений термін. — 
Прим. перекл.

4  Від слова «громада». — Прим. перекл.
5  Разом з Геддою Гіерцен (професор департаменту кримінології та 
соціології, колега Нільса Крісті. — Прим. перекл.) я надрукував 
статтю за три дні після жахливих подій 22 липня. Назва була про-
стою: «Краща Норвегія зростає звідси». (Уперше надрукована 
в датській газеті «Інформація» 25 липня 2011 р.)

6  Відкун Квіслінг (1887–1945) — колабораціоніст, норвезький полі-
тик, нацист. — Прим. перекл. 

7  Івар Асбйорн Фьоллінг (1888–1973) — норвезький медик. — 
Прим. перекл.
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Норвегія здобула свою конституцію в 1814 р. Без 
жодних вагань ми надали Асбйорну величну 
патріотичну роль людини, яка складала текст 
конституції. Учителю це дуже не сподобалося. 
Нацист у цій ролі! Але для нас це був Асбйорн, 
не нацистське чудовисько, що отримало роль, 
а людина, яку ми добре знали — з-поміж тисячі 
інших. Але з Квіслінгом, державним зрадником, 
усе було інакше. Як тільки завершилася окупація, 
його миттєво ув’язнили, а згодом і стратили. Такої 
ж долі зазнали 21 інший норвежець та 16 німців. 
У той час лише невелика частка населення про-
тестувала проти повернення смертної кари. Ті, 
кого вважали чудовиськами, були не гідні нічого 
іншого, окрім смерті.

Одна проблема, зокрема, лишилася після 
завершення війни та окупації: жахіття німецьких 
концтаборів, Бухенвальд, Аушвіц та багато інших. 
Нескінченні жахіття з країни, що була колись нам 
близькою.

Але після того виявилося (серйозна небез-
пека для нашого власного норвезького обра-
зу!), що концтабори діяли також і на території 
Норвегії, з сотнями норвезьких наглядачів, що 
брали активну участь у вбивствах та різноманіт-
них жорсткостях. Це були табори для винищення 
югославських партизанів, і в деяких із них рівень 
смертності був таким самим, як і в найгірших 
таборах Німеччини.

Потім я вступив до університету і мене 
попросили з’ясувати, які ж саме норвезькі чудо-
виська працювали в цих таборах. Я спілкувався 
з величезною кількістю наглядачів, засуджених 
за вбивства та жорстоке поводження з людьми. 
Я знайшов більшість із них у різних в’язницях. 
І я також спілкувався з такою самою кількістю 
наглядачів із тих самих таборів, які не були засу-
джені за вбивства та жорстоке поводження. Я не 
запитував жодного з них, чому вони поводилися 
так, як поводилися, але просив їх описати їхніх 
в’язнів. Сутність мого відкриття полягала в тому, 
що вбивці ніколи не наближалися до в’язнів 
настільки близько, щоб мати змогу побачити 
в них людей. Вони бачили брудних, огидних, 
небезпечних тварин із Югославії. Наглядачі, які 
не вбивали, мали інакше бачення югославських 
в’язнів. Вони змогли до них наблизитися й роз-
гледіти в них людей. Під час розмови з убивця-
ми мене вразила думка, що якби в мої 16 мене 
найняли таким наглядачем, з їхнім життєвим 
досвідом, — я міг би бути точно таким самим.

І як мої відкриття про те, що ці вбивці були 
не чудовиськами, а відносно звичайними нор-
вежцями, як і більшість із нас, були сприйняті 
в Норвегії?

Вони були втоплені в морі люті. Німці були 
ворогами — окупанти могли вчиняти такі жахіт-
тя. Не норвежці. Мої відкриття затьмарили різ-
ницю між чорним та білим. Це було дуже неба-
жане повідомлення для Норвегії того часу. Рівень 
інтересу громадськості до моїх відкриттів меж-
ував просто з його відсутністю. Пройшло 20 років 
до того часу, як мій рукопис був надрукований 
у вигляді книги. І пройшло 40 років, поки моя 
книга була перевидана. Цього разу вона була під-
несена до висот взірця норвезької соціологічної 
літератури. Щоб розвіяти образи чудовиськ, 
потрібен час.

Звичайні люди в надзвичайних 
ситуаціях

Але як могло це статися в Німеччині того 
часу? В Німеччині, що була колискою культури 
в Європі, і потім у Норвегії — ці жорстокості, 
винищення небажаних?

Доля євреїв — найяскравіший приклад. 
Частиною пояснень є довготривалий процес 
створення такого їхнього образу, в якому вони 
мають абсолютно нелюдські обличчя. Усі кари-
катури — євреї зі злісним виглядом, скоцюрблені 
над своїми грошима. Грошима, що призводять до 
нескінченних боргів інших людей. Кришталева 
ніч у Німеччині8. Все це супроводжувалося вели-
кими вогнищами на вулицях: горіли книжки, 
написані єврейськими авторами. І потім ідеологія 
німців як найкращої раси серед усіх — народже-
ної правити. Пізніше, звісно, ми побачили, що 
Німеччина була не самотня в таких поглядах. Для 
всіх форм колонізації образи «первісної люди-
ни», «іншого» були утішливими.

Після цієї систематичної деградації — спо-
чатку щодо євреїв, потім циган та всіх типів 
східних європейців — це все значною мірою 
було посунуто за ту межу, що означала людське 
обличчя. У термінології Баумана9 (1989)  вони 
були бур’яном, що мав бути винищений у суспіль-
ствах, побудованих на функціональній раціональ-
ності. Винищення такого бур’яну не вважалося 
вбивством у звичайному розумінні цього слова. 
Моя теза така: ті вбивці в концтаборах не були 
чудовиськами. Вони були звичайними людьми 
в надзвичайній ситуації.
8  Кришталева ніч (Ніч розбитих вітрин, нім. Kristallnacht) — 
перша масова акція прямого фізичного насилля стосовно євреїв 
на території Третього Рейху, що відбулася в ніч з 9 на 10 листопа-
да 1938 р. — Прим. перекл.

9  Зігмунт Бауман (народ. 1925) — англійський соціолог польського 
походження, професор Університету Лідса, знаний завдяки своїм 
дослідженням Голокосту і постмодерністського консумериз-
му. — Прим. перекл.
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На додаток до цього виникає інший непри-
ємний момент: освіта не дає гарантії проти участі 
в таких жахливих діяннях. Остаточне вирішення 
того, що отримало назву «єврейське питання»10, 
було прийняте на знаній зустрічі в Німеччині. 
Майкл Вільдт (2003)11 пише про Ванзейську кон-
ференцію в 1942 р.12: «рідко коли на подібні зустрі-
чі збиралося стільки членів із докторськими 
ступенями». Також, коли потяги з ув’язненими 
прибували в табори, на місці завжди працював 
лікар, щоб відсортувати тих, хто буде одразу ске-
рований у газову камеру, від тих, кому спочатку 
ще дозволять деякий час попрацювати — і після 
того скерують у газову камеру.

Убивства в концтаборах були також підго-
товлені інакшим способом, знову ж таки медич-
ним. Лікарі отримали дозвіл приймати рішення 
стосовно долі людей у психіатричних та інших 
закладах. Чи був цей пацієнт людиною з «жит-
тям, вартим того, щоб жити»? Можливо, деяких 
осіб взагалі не відносили до категорії людей? 
Якщо так, то буде краще дати цим істотам помер-
ти — так, щоби їжа та інші ресурси могли бути 
використані на більш корисні цілі. Людей з обме-
женими фізичними можливостями й поступово 
й щоразу більше коло людей з девіантним сти-
лем життя чи поведінкою сприймали як хворий 
елемент, вид ракових клітин на так званому тілі 
народу. Зцілити це тіло було завданням лікарів. 
Винищення стало медичним інструментом.

Цей опис підводить мене до суті того, що було 
моїм особистісним та науковим інтересом упро-
довж майже всього життя: питання умов для та 
наслідків від наближення до інших людей.

Бути близьким до інших?
Мова йде про наближення до іншого такою 

мірою (через життя чи мистецтво), що стає мож-
ливо розрізнити елементи спільної людяності 
в усіх типах людей.

Чоловік, що вчинив терор у Норвегії 22 липня, 
ймовірно, був надзвичайно самотньою людиною, 
що перебувала поза межами соціального життя; 
чоловік, що залишав себе аутсайдером, не бачачи 
10  «Єврейське питання» — в загальному значенні зазвичай сто-
сується способу життя євреїв, основ співіснування з неєврея-
ми. Нацистська Німеччина застосовувала цей термін у 1930–
1940-х рр. як евфемізм для позначення дискримінації євреїв, 
передбачаючи «остаточне вирішення єврейського питання» 
в процесі знищення європейського єврейства. — Прим. перекл.

11  Майкл Вільдт (народ. 1954) — німецький історик. — Прим. 
перекл.

12  Ванзейська конференція — конференція на озері Ванзеє 
в Німеччині, на якій у 1942 р. нацистські чиновники зібрали-
ся, щоб остаточно вирішити «єврейське питання», і ухвалили 
рішення про фізичне знищення євреїв на території Європи. — 
Прим. перекл.

інших. Чоловік, засліплений своєю місією. Виклик, 
що чекає на нас попереду, — це побачити його як 
одного з нас. Коли він був дитиною, можливо, він 
любив птахів.

У всій своїй простоті моє припущення поля-
гає в тому, що чим більше ми опиняємося в тих 
позиціях, що допомагають нам бачити одне 
одного як людей, тим більше ми перебуваємо 
під контролем цього знання. Таким чином, ми 
опиняємося під контролем цілого набору норм, 
міцно вкорінених у нас протягом життя, щодо 
того, як поводитися з будь-якими людьми — від 
немовлят до людей літнього віку. Бачити «іншо-
го» означає бути охопленим мережею норм, що 
роблять нас людиною. Що ближче ми підходимо 
до іншої людини, то більше спротиву викликає 
ідея поводитися з цією людиною так, як вважа-
ється в нашій культурі неприйнятним.

Але, водночас, у повсякденному житті існує 
чимало перешкод, що заважають нам бачити 
«іншого». Мова часто-густо є дієвим бар’єром. 
Відтак, кілька слів щодо цього.

Слова як стіни
Слова можуть зводити мости між людьми — 

гарні й корисні мости, що приносять ідеї, емоції 
та порозуміння. Проте слова можуть також бути 
перешкодами.

Деякі слова настільки великі, що містять 
у собі все, а значить, нічого. Коли використо-
вують такі концепції, ми не розуміємо від того 
більше: ми розуміємо менше і, відтак, лишаємо 
більше простору для маневрів будь-кому з полі-
тичної влади.

«Злочин» — одне з таких слів. Ми не розу-
міємо більше, коли застосовуємо це поняття. Чи 
зростає злочинність у Норвегії? Це запитання, 
що не має сенсу. Коли я був молодим чоловіком, 
гомосексуальність називали злочином та жорстко 
карали. Сьогодні гомосексуальні пари беруть 
шлюби в Урядовому центрі. Також деякий час 
тому аборти вважали злочином. Сьогодні пігул-
ки для спричинення викидня вільно продають 
в аптеках. Проте виникли нові загрози. Наразі 
війна проти наркотичних засобів є найбільш про-
дуктивною щодо формування певного образу зло-
чинців у моїй країні.

Замість того, щоб долучатися до голосів, які 
кажуть, що рівень злочинності зростає, лишаєть-
ся таким самим або зменшується, на мій погляд, 
продуктивніше сказати: «Злочинності не існує!» 
Ми не можемо застосовувати єдине слово з таким 
навантаженням, щоб описати всю ситуацію.
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Дій не існує, вони виникають. Для всіх дій, 
у тому числі й таких, що більшість вважає неба-
жаними, є безліч можливих альтернатив їхньо-
го розуміння: програш/невдача, божевілля, зло, 
недоречне вшанування честі, юнацькі хвастощі, 
політичний героїзм, — або ж злодіяння чи зло-
чин. На «такі самі» дії можна натрапити і в кіль-
кох паралельних системах, таких як юридична, 
психіатрична, педагогічна, теологічна, чи просто 
в межах сім’ї та спілкування з друзями.

Соціальна та/або фізична відстань має осо-
бливе значення в інтерпретації дій. Близькі 
мені люди для мене переважно не виглядають 
як злочинці/правопорушники, я занадто добре 
їх бачу і розумію причини їхніх дій. Але сімейне 
життя — це лише один із декількох прикладів 
соціальних умов, що чинять спротив сприйняттю 
дій як злочинів і людей як злочинців.

«Злочин» і «злочинці» — сильні ярлики 
з високою здатністю причіплятися до людей. Вони 
нівелюють інші інтерпретації дій та затьмарюють 
людей за ярликами. Я ніколи не зустрічав людей, 
котрі при наближенні були б лише злочинцями. 
Вони були, як і більшість із нас, сумішшю доброго 
й недоброго. Деякі з них, мабуть усі, — це таєм-
ниці, що блукають світом.

Проте дехто з них міг здійснити та бути 
покараним за щось жахливе — і тоді решту їхніх 
аспектів затьмарювала ідея цього вчинку або 
ж тип особистості, до якого їх відносили інші.

Руйнівними словами часто-густо рясніє 
мова багатьох фахівців, від яких значною мірою 
залежить, як цих людей зрозуміють та як з ними 
вчинять надалі: психопат, педофіл, маніакально-
депресивний хворий, дитина з гіперактивним 
синдромом. Діагностичні довідники заповнені 
вщерть.

Тож як можна очікувати, щоб такий фахівець 
описував тих, з ким він працює? 

Як цілісних особистостей, описаних у ста-
ромодних, допрофесійних термінах. Описаних 
настільки повно, що такі категорії стають неприй-
нятними для класифікацій. Я хочу знати щось 
конкретне про те, що сталося, та про цю людину. 
Маленькі слова, зібрані разом у маленькі історії, 
надзвичайно точно можуть передати нам таке 
знання. Великі слова з професійних довідників 
зазвичай заблокують і можливість дізнатися, що 
трапилося, і можливість інформованої соціальної 
участі.

Але ж без своєї мови фахівці втратять 
авторитет?

Авжеж.

Сусіди
Одна з моїх ранніх книг (Крісті, 1975) мала 

назву, яку складно перекласти з норвезької мови. 
Вона називалася «Hvor tett et samfunn?» Мабуть, 
«Як зблизити суспільство?» може бути відпо-
відною назвою, або ж «Як наблизитися одне до 
одного?» Наскільки близько ми насмілюємося 
підійти — у подружньому житті, з сусідами, краї-
нами чи глобально? Невпевненість у доцільності 
більших об’єднань проілюстрована тим фактом, 
що Норвегія на великому референдумі проголо-
сувала проти членства в Європейському спільно-
му ринку13 в 1994 р.

Але нас до цього підштовхує сучасність, ідеї 
зростання та матеріального прогресу, а також 
переконання, що по той бік паркану трава зеле-
ніша і смачніша. А потім, як ми добре знаємо, 
сучасність і мобільність близько пов’язані між 
собою. Все більше ми пересуваємося між регіона-
ми й між країнами. Минули ті часи, коли ми зрос-
тали й жили близько місця, де були народжені. 
На фермі в одній із наших долин нащадки однієї 
родини жили й працювали понад десять поко-
лінь. Досить складно бути народженим у такому 
місці і з такими очікуваннями щодо продовження 
родинної справи; але з точки зору соціального 
контролю — добре. У таких місцях люди зна-
ють одне одного. Як колись сказав мені учитель 
в одній з таких долин — він був там народжений 
і вчителював: «Мені не потрібно запитувати дітей 
в їхній перший день у школі, звідки вони. Я це 
бачу з їхньої «ходи», як вони йдуть».

Та ці дні минули. Цей учитель був винятком 
сучасності, адже він вчився недалеко від своєї 
долини, у своїх старих околицях. Звичайним 
наслідком навчання стає неуцтво, неуцтво сто-
совно рідної місцевості та місцевих мешканців. 
Поки абстрактне знання збільшується, конкретне 
знання про місцеве життя зменшується. Місцеві 
академії — заклади, де поширюється знання 
про місцеве життя, — замінені тепер різнома-
нітними науковими академіями. Після чого (і це 
неминуче, коли дух громади, знання про місцеве 
життя та місцевий контроль зникають) уперед 
виступають правоохоронці та поведінкові експер-
ти — з владою та примарним знанням. Громаду 
роблять недієздатною у своїх функціях громади. 
Середовище припиняє бути видимим, а стає, 
ймовірно, навіть небезпечним. Так утворюється 
можливість для зовнішньої влади як найбільшого 
суб’єкта соціального контролю.

13  Європейська економічна спільнота. — Прим. перекл.
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Щодо покарання
У 1950-х рр. у Норвегії було офіційно зареєстро-

вано 30 000 «злочинів». Наразі ця цифра становить 
400 000. Це автоматично не означає, що кількість 
небажаних діянь упродовж цього періоду зрос-
ла. Але це означає, що наразі ми живемо в таких 
соціальних умовах, коли більшість із нас втрати-
ла близький контакт і з учинками інших людей, 
і з самими людьми, а відтак, утратила й можли-
вість створювати власні інтерпретації того, що 
відбувається. У такій ситуації виникає потреба 
в тому, щоб закони та накази мали більше влади, 
унаслідок чого зростає й попит на покарання.

Але тут, знову ж таки, виникає потреба у про-
ясненні значень тих слів, які ми застосовуємо.

Покарання: що я маю на увазі? Дозвольте 
пояснити на прикладі опису моєї поїздки на 
маленький острів у фіорді Осло14.

Був чарівний травневий день. Деякі птахи 
щойно повернулися до нас з півдня, щоб провес-
ти літо з нами на півночі. На сільськогосподар-
ських околицях кілька робітників відпочивали, 
лежачи на землі й насолоджуючись сонячними 
променями. Я впізнав одного з них. Кілька років 
тому він був засуджений за низку дуже серйозних 
правопорушень.

Він перебував у в’язниці відкритого типу15. 
Назва в’язниці — Бастой16. Раніше ця в’язниця 
була місцем утримання неслухняних дітей. У роки 
моєї молодості хлопчикам казали, що якщо вони 
не будуть добре поводитися, їх відправлять на 
Бастой. Сьогодні це місце вважають одним із най-
гуманніших режимів як у контексті норвезької 
кримінології, так і поза нею. Тут бували журналіс-
ти з усього світу й описували всі принади цього 
місця: відсутність зачинених дверей, життя як на 
звичайній фермі, гарна їжа, можливість засмага-
ти й купатися у фіорді.

Я був там з метою читання лекцій ув’язненим 
та персоналу. Я забув тему, але пам’ятаю останню 
частину зустрічі. Я поставив ув’язненим запитан-
ня: «Перебуваючи тепер тут, у цьому раю, у місці, 
де більшість норвежців залюбки відпочила б уліт-
ку, як би ви відреагували на пропозицію влади 
затриматися на кілька тижнів довше після того, 
як ваш офіційний строк перебування скінчиться? 
Просто залишитися на відпочинок?» Спочатку 
14  Фіорд — довга й вузька морська затока, переважно з високими 
стрімкими берегами. — Прим. перекл.

15  Надає ув’язненим максимум особистої волі. — Прим. перекл.
16  Острів Бастой — місце розташування «органічної» в’язниці, де 
ув’язнені мають максимум волі й переважну більшість часу про-
водять, працюючи на природі. В’язниця на Бастої — унікальне 
явище як для Норвегії, так і для інших країн світу. Ініціатором її 
створення був автор цієї статті — норвезький учений, криміно-
лог Нільс Крісті. — Прим. перекл.

з натовпу почулося низьке невиразне бурмотіння, 
після чого вже голосніше, з вуст декількох людей: 
«Ніколи! Нізащо!»

Є величезні відмінності в матеріальних стан-
дартах та фізичних і психічних стражданнях, яких 
зазнають у різних в’язницях. Але всі вони мають 
одну значну спільну рису: вони всі є місцями, 
причиною перебування в яких стали страждання. 
Суспільство, в особі судді, вирішило, що людина 
вчинила такі дії, що тепер буде правильним і їй 
завдати певного болю. Навіть рай перетворю-
ється на місце страждань та сорому, коли туди 
людину направляють суди. Отже, немає небез-
пеки в тому, щоб покращувати умови ув’язнення. 
В’язниця є в’язниця.

Але це також дзеркало суспільства . 
Скандинавські країни заможні, з ідеалами рів-
ності й добробуту для кожного. Наскільки далеко 
від звичайних стандартів умов життя ми можемо 
відхилитися стосовно ув’язнених, не зруйнував-
ши при цьому самоо́браз у створенні заможної 
країни для кожного? Недалеко, сподіваюся.

Визначення покарання, якому я надаю пере-
вагу, це те, що покарання — завдавання болю, 
яке й замислене як таке. Кримінальне право має 
бути назване правом завдавання болю. Учені про-
фесори кримінального права мають бути названі 
професорами права завдавання болю. Це прояс-
нює основний зміст діяльності.

Який же мій власний погляд на покарання та 
кримінальні суди17?

Кримінальні суди — необхідна 
аномалія

Дехто може сказати: «У таких заможних краї-
нах як ваша — чому б не відмінити покарання та 
кримінальний суд одночасно? Чи не можете ви 
контролювати те, що має бути проконтрольоване, 
іншим, більш цивілізованим способом?»

Я погоджуюся і не погоджуюся водночас. 
Створити соціальні форми, де ми не потребу-
ємо офіційних кримінальних судів і відповід-
ного забезпечення покарання, тобто свідомого 
злодіяння, — важливий ідеал. Мої соціальні 
ідеали, безсумнівно, спрямовані на зменшення 
кількості випадків офіційного покарання в моїй 
країні. У Норвегії 73 ув’язнених на 100 000 насе-
лення. Це нормальний рівень для скандинав-
ських країн. У США — 756 ув’язнених на 100 000 
населення. Ця висока цифра не є долею північних 
17  В українській юридичній практиці немає такого поняття, як 

«кримінальний суд». Це суд загальної юрисдикції. Тому надалі 
ми використовуватимемо термін «кримінальний суд» лише на 
позначення суду, що розглядає кримінальні справи. — Прим. 
перекл.
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американців. У Канаді «лише» 117 ув’язнених на 
100 000 осіб. Рівень ув’язнення відображає соці-
альну організацію.

Я мінімаліст, а не аболіціоніст18. І я не бачу 
причини змінювати цю позицію після жахливих 
подій 22 липня. І я не самотній у своїй зневірі 
в доцільності покарання в подібній ситуації. 
Цими днями газети та телебачення сповнені 
повідомленнями спостерігачів на поховальних 
церемоніях та громадських зустрічах. Вони 
мають дві спільні теми. Одна — про глибинне 
горе, інша — про захист базових правил та цін-
ностей країни. Вони хочуть повернути назад ту 
країну, що була тиждень тому. Зміна цих базових 
рис країни в результаті цих дій означала б пере-
могу правопорушника.

Як уже зазначалося, у нас у країні немає 
смертної кари. Максимальний термін ув’язнення 
за вбивство — 21 рік, але люди, яких вважають 
особливо небезпечними, можуть отримати пре-
вентивне ув’язнення. У надзвичайних випадках — 
і таких небагато — їхнє перебування у в’язниці 
може бути збільшене на термін понад 21 рік.

Але чи не занадто це гуманно? Чи не слід нам 
запровадити довічне ув’язнення? Чи, для певнос-
ті — та тримаючи в голові образ божевільного 
чоловіка — довічне ув’язнення без можливості 
дострокового звільнення? Чи могли б ми піти 
до кінця та відновити смертну кару?

Я маю надію, що ніщо з цього не відбудеть-
ся. Натомість, як висловився прем’єр-міністр 
біля будинку уряду: «Ми відповімо трояндами, 
не помстою». Чи, як сказав хтось інший: «Якщо 
один чоловік може проявляти стільки нена-
висті, уявіть, скільки тоді любові ми можемо 
проявити всі разом». Мер Осло висловився так: 
«Разом ми покараємо вбивцю. Нашим покаран-
ням буде відкритість, більше толерантності 
й більше демократії».

* * *
Але ці жахливі дні також демонструють 

суттєву рису кримінальних судів.
Це холодні, раціональні місця. Емоції макси-

мально стримуються. Учасники не мають мож-
ливості проявити себе як цілісну особистість — 
лише грають роль у добре спланованій п’єсі. 
Навчання в системі права значною мірою означає 
набуту неспроможність — це навчання тому, чого 
не можна показувати перед суддею. Суддя в кри-
мінальній справі має приймати рішення на основі 
фактів: «Чи вчинив звинувачений те, у чому його 
звинувачують?» До того ж, коли потрібно визна-
чити міру завдання болю, судді мають виходити 

18  Прибічник відміни закону. — Прим. перекл.

з балансу інтересів. Рівнозначні випадки мають 
бути вирішені рівнозначною часткою болю. Проте 
люди не є рівнозначними — навіть близнюки не 
однакові, коли прожили певний час. Єдиний спо-
сіб, яким можна порівняти людину перед суддею 
з іншою людиною, — це обмеження обсягу інфор-
мації, що надається суду.

Кримінальні суди — чудові й цінні утворен-
ня, які є інструментом для прояснення того, що 
сталося, і для визначення відповідної до правових 
традицій частки болю, що має бути завдана в кон-
кретному випадку. Я не знаю кращого закладу 
для досягнення таких цілей. І також є конкретна 
причина для збереження кримінальних судів: без 
них інші, менш відповідні соціальні структури 
можуть зазнавати спокуси чи примусу завдавати 
болю, але цей біль не буде обмежений міркуван-
нями справедливості.

У сучасному суспільстві ця небезпека поси-
люється наявним зростанням і зміцненням чис-
ленних рухів з боку потерпілих осіб. Потерпілі 
заслуговують бути почутими. І багато що було 
здійснено — зокрема, більшої відкритості набула 
інформація для потерпілих від правоохоронців, із 
судів та із в’язниць. Також деякі суди тепер нада-
ють потерпілим більше можливостей розповісти 
свою історію без обмежень юридичним визна-
ченням доцільності. Саме завдяки руху з боку 
потерпілих їхні права тепер посідають належне 
місце, а боротьба з професійними монополіями 
набирає обертів.

Але існує потреба у встановленні деяких 
обмежень. Рух з боку потерпілих може, завдяки 
своїй теперішній силі та наполяганню на правах 
потерпілих, зруйнувати цінні інструменти, наявні 
в традиційному кримінальному праві та судах. 
Кримінальне право може втратити баланс і про-
порційність. Якщо це станеться, ми втратимо 
кримінальне право. Прокурор отримає перева-
гу — і тоді буде відкрита дорога до більш караль-
ного суспільства. У цій ситуації важливо бачити, 
що є й інша дорога, відкрита для рухів з боку 
потерпілих осіб. Це дорога до підвищення статусу 
потерпілого в прямому спілкуванні з особою чи 
системою, котра могла завдати йому болю.

Відновне правосуддя — повернення 
винаходу минулих часів

Відновне правосуддя не є чимсь новим. Де 
живуть люди, там є конфлікти. Коли країна слабка 
або ж правителі десь далеко, виникають рішення 
місцевого рівня: люди з трохи більшою владою 
збираються разом або ж ціла громада залучаєть-
ся до вирішення питання. Часом усі ці рішення не 
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дотримуються, тоді громади опиняються перед 
небезпекою запеклої помсти та нескінченних 
конфліктів. 

Сучасні форми, що нині мають назву віднов-
ного правосуддя, засновані на цьому простому 
принципі. Люди збираються разом: зустріча-
ються зі сторонами конфлікту, вислуховують їх 
і намагаються знайти рішення. Ніякого дива. 

Але ця стародавня практика містить дві фун-
даментальні відмінності порівняно з тим, що 
відбувається в кримінальних судах. Практика 
не будувалася на владі. Якщо сторони доходили 
згоди — добре. Якщо ж ні, загроза насильства 
могла залишатися. Також практика не передба-
чала влади застосовувати покарання. Вона мала 
на меті вирішення конфліктів, створення певної 
мирної атмосфери в громаді. Це надмірне спро-
щення історії може довести істориків до сказу, але 
мені не потрібно нічого більше з минулого, аби 
мати змогу сказати, як мінімалісту й людині, яка 
хоче зменшити кількість болю і страждань у сво-
єму суспільстві, що я бачу відновне правосуддя, 
або, як ми його називаємо в Норвегії, «раду для 
вирішення конфліктів», як величезний шлях до 
досягнення порозуміння на основі тих важливих 
цінностей, які поділяє більшість із нас.

Але тут також варто назвати мої причини, 
чому, коли мова заходить про покарання, я не 
абсолютний аболіціоніст, а лише невиразний 
мінімаліст. Щоб забезпечити справедливу міру 
покарання, кримінальні суди обмежені обсягом 
інформації, яку можуть отримувати. Ради з від-
новного правосуддя не мають таких обмежень. 
Навпаки, що більше інформації вони дізнаються, 
то краще сторони можуть проявити себе як повно-
цінні особистості, котрі опинилися в певних жит-
тєвих обставинах і яких взаємно можна впізнати 
й зрозуміти, — і тим більше є можливостей для 
знаходження мирного вирішення конфліктів. Але 
якщо ці ради, як єдиний альтернативний шлях 
вирішення конфлікту, отримують завдання — 
часто приховане — також застосовувати пока-
рання, вони значною мірою не відповідають своїй 
суті. Сторони будуть уникати розкриття фактів, 
що можуть збільшити їхнє покарання. Процес від-
новлення зазнає перешкод. Це буде повторенням 
діяльності кримінального суду — причому пога-
ним повторенням.

Сильною складовою в процесі зустрічей з від-
новного правосуддя є те, що сторони конфлік-
ту наснажені відігравати провідну роль у його 
вирішенні. Це їхні історії — повні історії, — і це 
найважливіше. Наприклад, кілька молодиків уві-
рвалися до квартири подружжя літнього віку. 
Вони шукали бренді; пара подумала, що їх хочуть 

убити. Обидві сторони розповіли свої версії події. 
Поступово значення правопорушення стало про-
яснятися — і люди змінилися. Старенькі почали 
нагадувати дідуся й бабусю, молодики — онуків. 
Після зустрічі вони разом сіли в один ліфт.

Чи це працює?
Як вихідна точка це питання неприйнятне. 

Коли ми обговорюємо злодіяння й покарання, 
базові цінності мають бути на першому місці. 
Нескладно накласти тавро небезпеки на чоло кра-
діїв і сподіватися, що після цього вони не будуть 
продовжувати красти. У деякі часи ми робили це. 
Або ж проти неналежної поведінки дітей: убив-
ча порція прочуханки в громадських місцях на 
людях. Або ж проти тих, кого судова психіатрія 
називає небезпечними: впродовж усього життя 
утримувати їх подалі від інших. Ми не робимо 
так, ми не можемо так робити. Кримінальна сис-
тема судочинства в країні є дзеркалом суспіль-
ства. Вона каже нам про те, хто ми. Деякі з цих 
картинок ніяк не співвідносяться з базовими 
цінностями більшості з нас.

Ця вибірковість в інструментах мала б також 
бути застосована, коли мова йде про те, для 
боротьби з чим ми використовуємо криміналь-
ну систему. Жорстокі закони щодо наркотичних 
речовин, чинні в більшості індустріальних країн, 
на мій погляд, є однією з найбільших небезпек 
проти збереження прийнятної кримінальної сис-
теми в наших країнах. У 1985 р., разом із моєю 
колегою з Фінляндії Кеттіл Бруун (Kettil Bruun), 
я видав книгу під назвою «Прийнятний ворог». 
Вона стосувалася незаконних наркотиків. Не 
тютюну — найбільшого вбивці, не алкоголю, 
також знаного вбивці, але різноманітних інших 
речовин, якими одні насолоджуються, а інші — 
збагачуються на їхньому продажі. Третина засу-
джених у Норвегії опинилася у в’язницях через 
правопорушення, пов’язані з наркотичними 
речовинами. Енергія нашої кримінальної систе-
ми, якщо взагалі її використовувати, мала б бути 
спрямована на виконання інших завдань.

І останній невеликий коментар із цього при-
воду: здається, є гарний аргумент на користь від-
новного правосуддя, що охоплює й питання оцін-
ки цінностей, й ефекту щодо вчинення повторних 
правопорушень. Особливе значення тут має дослі-
дження Шермана і Стренг (Sherman and Strang, 
2002). У контрольній групі, сформованій з випад-
ково обраних правопорушників, що зустрічалися 
з потерпілими, вони визначили значно нижчий 
рівень учинення повторних правопорушень серед 
деяких категорій порівняно з тим, що був в іншій 
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групі, де правопорушники також мали бажання 
зустрітися з потерпілими, проте цього не відбу-
лося. Для людини, яка поводилася неналежним 
чином, велике значення мала можливість зустрі-
тися з тим, хто постраждав від її поведінки, віч-
на-віч, і в цій ситуації, ймовірно, принести свої 
вибачення. Для потерпілої людини це могло озна-
чати навіть більше. Але й без свідчень успішності 
відновне правосуддя може бути гарною практикою 
просто тому, що воно робить наголос на базових 
цінностях шляхів вирішення конфліктів.

Розвиток як гасло
У давні часи ми вірили в Бога. Тепер ми віри-

мо в прогрес. Розвиток — це гасло. Небезпека 
ховається в застої. Ми маємо продовжувати 
рух. Наші політики декламують ці слова знову 
й знову.

У 1992 р. вийшла цікава книга з цього питан-
ня. Це був «Словник розвитку» під редакцією 
Вольфганга Сакса19 (The Development dictionary, 
Wolfgang Sachs). У провідній статті цього словни-
ка Густаво Естева20 за вихідну точку взяв вислів 
Гаррі Трумена, коли він був обраний Президентом 
США у січні 1949 р.: «…ми маємо розпочати вираз-
ну нову програму застосування вигоди від наших 
наукових досягнень та індустріального прогресу 
для покращення та зростання тих сфер, які нара-
зі нерозвинені». «У цьому й полягало головне 
питання, коли придумали поняття економічної 
відсталості», — таким був стриманий комен-
тар Естеви (с. 7). Він продовжував: «У той день 
два мільярди людей стали слаборозвинутими. 
Насправді, починаючи з того часу, вони припи-
нили бути тими, ким були, в усій своїй різнома-
нітності, і були надзвичайним чином перетво-
рені на перевернуте дзеркало реальності інших: 
дзеркало, що зменшує їх та відправляє в самий 
кінець черги». Або, як це висловив Іван Ілліч 
у тому ж самому томі: «Людина перетворилася 
з Гомо сапієнс (розумної та з гарним смаком) на 
Гомо мізерабліс21»22.
19  Вольфганг Сакс (нар. в 1946)  — німецький дослідник, письмен-
ник та викладач Університету в галузі охорони навколишнього 
середовища, розвитку та глобалізації. — Прим. перекл. 

20  Густаво Естева (нар. в 1936) — мексиканський активіст, «знеосо-
блений інтелектуал» та засновник Університету землі в мекси-
канському м. Оаксака. –– Прим. перекл.

21  Miserable (англ.) означає «нікчемний, жалюгідний». — Прим. 
перекл.

22  Француз Гілберт Ріст  (професор Інституту післядипломної осві-
ти досліджень з розвитку в Женеві, Швейцарія. — Прим. перекл.) 
висловлює такі самі міркування у своїй книзі 2008 р. «Історія 
розвитку». У березні 2010 р. у Барселоні була проведена конфе-
ренція під назвою «Потреба у стримуванні розвитку». (Газета 
«Класова боротьба» (Klassekampen), 7 квітня 2010 р.). Ганс Магнус 
Ензенбергер (нар. в 1929, німецький автор, поет, перекладач та 
редактор. — Прим. перекл.) одного разу написав ушанування до 
«Героїв відступу»: «Ми маємо вшановувати не тих, хто розбудовує 
імперії. Ми маємо вшановувати тих, хто розкриває їхні протиріч-
чя». (Газета «Інформація», Копенгаген, 29 грудня 1998 р.)

Будучи громадянином країни, що має так 
багато високих показників добробуту та щастя, 
я не є несвідомим щодо своєї удачі в моменті та 
місці свого народження й життя. «Старі добрі часи 
були жахливі» — це книга Отто Бетмана23. Назва 
книги — належне нагадування. 150 років тому за 
10 хвилин ходу від мого університету в Осло поло-
вина дітей із сімей найнижчого класу помирали, 
не досягши дорослого віку24. Наші діти сьогодні 
добре доглянуті, захищені соціальною систе-
мою, пристосовані до життя. Це саме стосується 
й решти суспільства. Доходи високі, тривалість 
життя довга, лікарні безкоштовні, і навіть коли 
мова заходить про контроль правопорушень, зда-
ється, що ми тут на Півночі виняткові.

А розвиток має тривати далі. Так кажуть усі 
відповідальні органи в наших країнах. Я вважаю, 
що вони неправі. Я думаю, якщо ми дамо змогу 
цьому екстремальному розвитку тривати, то 
багато які зі скандинавських цінностей, у тому 
числі й винятковість кримінальної системи, 
випаруються.

Замість того щоб гнатися за ідеями розви-
тку до далеких цілей, можливо, було б корисніше 
сприймати нам самих себе так, ніби ми на шляху 
з кількома зупинками. Ми не знаємо, де цей шлях 
завершиться, ми вже пройшли повз деякі непри-
вабливі пейзажі, але також і повз деякі цікаві. 
Ймовірно, майбутнє десь позаду нас?

Щодо забезпечення турботи 
в соціальних системах

Скандинавські країни переважно називають 
«країнами соціального добробуту». Інколи вико-
ристовують альтернативне поняття — зі швед-
ської мови. Це «Народний дім» («Folkhemmet» 
(швед.). — Прим. перекл.) або ж англійською «the 
people’s home». Це виняткова назва для краї-
ни. Це спричиняє деякі потенційно неприємні 
аспекти: країна може стати надмірною та занад-
то авторитарною в забезпеченні своєї турботи. 
Проте, водночас, це система, де цінності спільно-
го добробуту, солідарності та єдності лишаються 
центральними.

Усі скандинавські країни — країни соціаль-
ного добробуту. Як загальний принцип, це не 
викликає сумнівів. З іншого боку, це здебільшо-
го питання гордості. Це така форма соціальної 
23  Otto Bettman, 1974. Отто Бетман (1903–1998) —  німецький заві-
дувач бібліотеки, хранитель культурної спадщини, який емігру-
вав у США 1935 р., засновник Архіву Бетмана — колекції 19 млн 
фотографій та зображень життя США й Європи кількох століть 
поспіль. — Прим. перекл.

24  Дослідження Eilert Sundt, 1858. Ейлер Сандт (1817–1875) — нор-
везький соціолог і культуролог. — Прим. перекл.
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організації, котру ми великою мірою приймаємо 
на віру.

І досі це так і є, хоча сьогодні набуває загроз-
ливої форми. Фундаментальні ідеї країни соці-
ального добробуту — в облозі. Прийняття зна-
чних відмінностей у рівні доходу та стандартах 
життя, прихильність ідеї про те, що найкраще 
має бути безоплатним, приватизація всіх видів 
послуг, переконання щодо — чи принаймні при-
йняття — утворень великого масштабу, укомп-
лектованих усіма видами фахівців, — ці думки 
багато в чому різко контрастують із розумінням 
добробуту, що колись панувало в Скандинавії.

І далі, раптово, ми отримуємо нагадування, 
що близькі до втрати цього. Ці дні після жахли-
вих подій згуртували мою націю. В Осло перебуває 
численна кількість людей. Сумні люди, серйозний 
народ, сльози та обійми — прем’єр-міністр зумів 
виразити це все і своєю поведінкою, і обличчям. 
Це були винятково важкі дні, але також і винят-
ково добрі — в об’єднаній країні.

Тепер стільки людей — і на вулицях, і всюди. 
Чи це триватиме? Не без причин бути тут. Ні — 
якщо ми продовжимо розвиток до щодалі біль-
ших і більших утворень, централізацію лікарень, 
навчальних закладів, чиновників, правоохоронних 
систем — те, що робить людей такими дале-
кими одне від одного, нездатними бачити, чим 
вони можуть бути корисними одне для одного, 
нездатними бачити одне одного. Люди не вихо-
дять на вулиці без причин — і вони повинні мати 
нові причини для того, щоб там лишатися.

Якщо ми хочемо зберегти Північну соціаль-
ну модель, я думаю, суттєвим є зсунення уваги 
з матеріального добробуту на забезпечення тур-
боти в соціальній системі. Те, чого ми потребу-
ємо, — це не гроші, будинки й усілякі товари. 
Турбуватися потрібно про фундаментальні еле-
менти соціальної системи. Це країни соціального 
добробуту — і дбати потрібно про відповідні сис-
теми організації життя, а не про матеріальну сис-
тему. Якщо ми здатні врятувати й зберегти соці-
альний добробут, ми також спроможні зменшити 
ризик учинення як дрібних небажаних діянь, так 
і повторення жахливих подій 22 липня.
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Відновне правосуддя в Україні

Матеріал про Джона Говарда 
з Вікіпедії

Джон Го́вард (англ. John Howard, 
2 вересня 1726 р., Лондон — 20 січня 
1790 р., Херсон) — англійський юрист, 
філантроп, дослідник масових інфек-
ційних захворювань у Європі.

Джон Говард — юрист-реформатор, 
який започаткував соціологічний метод 
в юриспруденції. Цим він заклав підва-
лини диференційованого законополо-
ження в судових справах, при розгляді 
яких почали враховувати соціально-
об’єктивні причини злочинства.

Народився Джон Говард у 1724 р. 
поблизу Лондона в сім’ї купця. Вивчав 
географію, природознавство, особли-
вий нахил виявив до медицини. Багато 
мандрував країнами Європи, виступав 
за влаштування для народу лікуваль-
них закладів, збудував на власні кошти 

кілька лікарень і притулків для старих, 
видав працю «Звіт про основні лазаре-
ти Європи і дані про чуму» (1789).

Як спадкоємець значних багатств, 
націлив свої зусилля на філантропіч-
ну діяльність. З цією метою відвідав 
Францію, Голландію, Італію, Пруссію, 
Богемію, Австрію та інші європейські 
країни. Ризикуючи життям, пробрав-
ся у Бастилію, щоб із власного досві-
ду дізнатися, як утримують в’язнів. За 
опубліковані памфлети про жорстоке 
поводження з в’язнями французький 
уряд заочно присудив Джона Говарда 
до смертної кари. А виступи в англій-
ському парламенті стали поштовхом до 
тюремної реформи спочатку в Англії, 
а згодом і в багатьох європейських 
державах. Як лікар, Говард особливо 
піклувався про санітарно-гігієнічні 
умови утримання в’язнів. 

«ЦЕЙ ДИВНИЙ МІСТЕР ГОВАРД: 
ЛЕГЕНДАРНИЙ РЕФОРМАТОР ТЮРЕМ» 

Від редакції
Чи багато з вас чули про Джона Говарда? А між тим, саме він був першим, 

хто почав вивчати проблеми тюремної системи і звернув увагу на соціальні 
причини злочинності… Дуже багато його ідей знайшли своє втілення в концепції  
відновного правосуддя і пробації. Віддаючи шану цій непересічній людині, 
ми вирішили розповісти більше і про нього, і про його діяльність, і про тісний 
зв’язок з Україною.

Скайп-спілкування 17 лютого 2012 р. з авторкою книги «Цей дивний містер 
Говард: легендарний реформатор тюрем», британською письменницею Тесою 
Вест стало «родзинкою» Говардських читань, що пройшли у Херсоні. У межах 
Говардських читань відбулася презентація тематичної екскурсії, лунали вірші, 
демонструвалися архівні документи, дослідницькі роботи краєзнавців. 
Увага Т. Вест до Джона Говарда невипадкова. За освітою вона педагог, але 
15 років пропрацювала у в’язницях з підлітками і дорослими, у тому числі вчи-
телькою та завідувачем відділу освіти у в’язницях. «Як і Джон Говард, я згодна 
з тим, що коли ми більше уваги приділятимемо ув’язненим, то злочинність 
зменшуватиметься. Ці люди самі собою ставатимуть кращими», — заявила 
британська письменниця під час візиту до Херсона у вересні 2010 р. 

Джон Говард (1726–1790) — відомий англійський філантроп, юрист, 
реформатор тюремної системи, дослідник масових інфекційних захво-
рювань у Європі. Херсон став останнім містом на його життєвому шляху. 
Джон Говард приїхав сюди в жовтні 1789 р., опікувався місцевими лікар-
нями та в’язницею, лікував хворих і помер тут від тифу в січні 1790 р. 
Джерело: http://www.ukrinform.uaThe Curious Mr 

Howard: Legendary 
Prison Reformer 

Tessa West (Author)
http://www.amazon.

co.uk/The-Curious-Mr-
Howard-Legendary/

dp/1904380735
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Джон Говард і Україна
У 1781 р. Говард вперше прибув до 

Росії, яка його зацікавила як країна, що 
відмовилася від прилюдної смертної 
кари. Він відвідує Петербург, Москву, 
Херсон. Тут він досліджує госпіталі, лікар-
ні, в’язниці. Зокрема, він звертає увагу на 
те, що умови утримання в лікувальних 
закладах Росії вкрай незадовільні. 

Влітку 1789 р. Говард відвідав Росію 
вдруге. Метою його візиту було вивчен-
ня «способів утримання солдатів та 
їхнього впливу на смертність», оскільки 
в Європі багато говорили про жорстоке 
поводження з солдатами в Російській 
імперії. Побувавши у військовій лікарні 
поблизу Очакова, Говард зокрема пише: 
«здається, і кам’яне серце мусить обки-
пати кров’ю від такого видовища».

На початку осені Джон Говард виру-
шив до Херсона, де спалахнула епідемія 
висипного тифу. Він відвідував лікарні, 
тюремний замок, за власні кошти лікував 
хворих. При цьому сам заразився на тиф 
і помер у січні 1790 р. у віці 65 років . 

Пам’ятних місць, пов’язаних з перебуванням 
Говарда в Херсоні, небагато. На вулиці Суворова 
ще наприкінці 50-х років минулого століття стояв 
двоповерховий будинок, де на мармуровій дошці 
зазначалося, що в ньому жив Говард. Кому і чим 
заважала ця історична споруда? На це запитання 
відповіді немає…

Місце свого поховання філантроп визначив 
сам, уже тяжко хворий, у бесіді зі своїм співвітчиз-
ником контр-адміралом Прістманом, який служив 
на російському флоті. «Поховайте мене там, де 
я любив прогулюватися. Я не бажаю ні пам’ятників, 
ні написів, але хотів би, щоб на моїй могилі був 
встановлений сонячний годинник».

Воля покійного була виконана: його поховали 
поблизу Херсона, на хуторі, що належав приятелю 
Говарда — Дофіне (нині село Степанівка). На могилі 
було встановлено пам’ятник — піраміду з написами 
на бокових поверхнях: «Жив для інших», «Робив 
здоровими інших». Пізніше, років за 9–10, на над-
гробній плиті була викарбувана епітафія: «Спи спо-
кійно, друже людей!»

Час не пожалів пам’ятник. Матеріал, з якого 
він був виготовлений, виявився неміцним. Якісь 
вандали вкрали погруддя, зроблене за посмертною 
маскою Говарда; сонячний годинник теж зник.

1817 р. цар Олександр I звелів: «Відновити 
пам’ятник, який був на могилі… з зображенням 
сонячного годинника». Однак уже наступного року 
було вирішено поставити окремий пам’ятник — 
обеліск на околиці міста, «по дорозі, що веде 

в Миколаїв», а не на могилі Говарда, як  
передбачалося. Проте пам’ятник на місці 
поховання було відновлено за кошти 
одеських та херсонських поміщиків 
Мордвікова, Кобле, Дофіне та інших.

1831 р. в Італії було замовлено ще 
один пам’ятник. Його перевезли до 
Одеси, потім у Степанівку на цвинтар. 
На новому пам’ятникові теж були напи-
си: «1790», «Іван Говард», «Хто б не був 
ти, тут друг твій похований». Гроші на 
спорудження огорожі навколо цвин-
таря особисто пожертвував генерал-
губернатор Ільїнський.

Нині на розі проспекту Ушакова 
й вулиці Пугачова розташований обе-
ліск — пам’ятник Джону Говарду, який 
споруджено в 1818–1820 рр. за проектом 
В. П. Стасова. Розпорядження про його 
встановлення було зроблене імперато-
ром Олександром I під час перебування 
в Херсоні. Генерал-губернатор Михайло 
Воронцов у свою чергу організував 
збір коштів серед мешканців Одеси та 
Херсона. Для захисту обеліска від дії 

вологи й морозів у 1827 р. його вкрили гарячим 
розчином оліфи і білил. З метою охорони від 
осквернення пам’ятник, споруджений на той час 
за межами міста, був обнесений кам’яною стіною, 
передбаченою проектом. У 1826–1828 рр. пам’ятник 
перебудували за проектом губернського землеміра 
П. Гречини й відкрили в червні 1828 р. Перебудова 
була істотною: обеліск піднято на висоту більше 
метра від попереднього рівня і в композицію 
введено медальйон з барельєфом Джона Говарда. 
У роки грома дянської і Великої Вітчизняної 
війн  огорожа 
була частково 
з р у й н о в а н а 
і  відбудована 
вже в  1957 р. 
Тривалий  час 
монумент був 
з а н е д б а н и й , 
і  л и ш е 
в 1990 р. його 
реставрували , 
в і д н о в и л и 
б а р е л ь є ф 
і  с о н я ч н и й 
годинник. 

Меморіал 
у Херсоні

Бронзова 
статуя Дж. Говарда 

у Бредфорді



104 КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Відновне правосуддя в Україні

БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА. ЯК?

Якщо для вас важливий характер 
стосунків між мешканцями вашої 
громади, вас турбує зростання рівня 
правопорушень серед дітей та молоді 
у вашому місті, ви опікуєтеся завдан-
ням налагодження й координації 
роботи між державними та недер-
жавними структурами з питань про-
філактики злочинності або просто 
шукаєте, як зробити підхід до профі-
лактики ефективнішим та дієвішим, 
— ця брошура для вас!

Видання описує Трирівневу модель 
профілактики правопорушень серед 
дітей та молоді, результати її впрова-
дження й досягнення в семи регіонах 
України протягом п’яти років. У Моделі 
застосовуються некаральні (віднов-
ні) методи реагування на правопо-
рушення, які дозволяють виховувати 

відповідальне ставлення дітей та моло-
ді до своїх вчинків, зрозуміти їхні 
наслідки для себе й оточуючих. Такий 
підхід допомагає усвідомити цінність 
людських стосунків і сприяє форму-
ванню здорового та безпечного сус-
пільства й розвитку дитинства.

У брошурі також описані завдання 
Моделі й залучених учасників, спосіб 
її побудови. Як ілюстрації наведено 
приклади з регіонів, у яких Модель 
працює. Видання покликане допомог-
ти знайти шлях побудови гармоній-
них стосунків у громаді. Це практичне 
керівництво до дії для тих, хто шукає 
ефективних способів попередження 
протиправної поведінки й оздоров-
лення стосунків у громаді в цілому. 

Автори не ставлять риторичних 
питань, а пропонують цілком кон-
кретні шляхи оздоровлення суспіль-
ства, ефективність яких доведена 
практикою.

Брошуру доповнено підбіркою 
корисних ресурсів, до якої увійшли 
законодавчі акти у сфері медіації та 
відновного правосуддя, тематичні 
посилання та видання, що можуть 
стати в пригоді в процесі подальшої 
практичної реалізації описаної мето-
дології, а також механізм співпраці 
органів правової системи з центрами 
відновного правосуддя в громаді. 

Ознайомитися  з  виданням 
і завантажити його можна, скорис-
тавшись DVD-диском, який додається 
до цього номеру Бюлетеня, а також на 
сайті «Співпраця міліції та громади 
заради безпеки» в розділі Ресурси. 
Видання [http://bezpekagromad.org.
ua/ua/top/resources/issues/].

Я й
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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
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Читайте про світовий і український досвід упровадження 
відновного правосуддя в спеціалізованих виданнях:

2004 2004

2004

2006

Издание Совета Европы
Council of Europe Publishing 
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связей в сообществе –
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СЕРІЯ ПОСІБНИКІВ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

2009 2010

Відновне 
правосуддя – 
шлях до безпечної 
громади
дієві методи впливу громади на стан • 
злочинності

відновні практики в Україні 2004–2011: • 
досвід застосування медіації між 
потерпілими і правопорушниками

медіація у кримінальних • 
справах як альтернатива 
ув’язненню для дітей
та молоді

2011

2011

– рік видання –  доступна в бібліотеці Українського Центру 
Порозуміння

–  можна отримати примірник в 
Українському Центрі Порозуміння

–  доступна для завантаження на сайті 
www.commonground.org.ua (рубрика «Ресурси»)




