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Шановні друзі!

Ми раді представити вам перший в Україні періодичний бюлетень, присвячений відновному пра+
восуддю — новому підходу до реагування на правопорушення, визначення відповідальності за нього
та пошуку шляхів виправлення завданої шкоди. 

Провідні світові кримінологи зазначають, що більшість правових систем, які побудовані на ка+
ральному підході до злочину, не спроможні досягти поставлених перед ними цілей реабілітації та
реінтеграції правопорушників, а також адекватно реагувати на потреби потерпілих від злочинів.
Відновне ж правосуддя базується на принципах усунення завданої потерпілому емоційної, ма+
теріальної та фізичної шкоди, та прийнятті правопорушником відповідальності за скоєне, що особ+
ливо актуально для неповнолітніх.

Імовірно, таке визначення для людини, що вперше почула термін «відновне правосуддя», буде ма+
лозрозумілим, але ми щиро сподіваємось, що відповідь на всі запитання, що виникнуть, ми зможемо
дати у нашому бюлетені — ми плануємо познайомити читачів не лише з ідеями відновного правосуд+
дя, світовим та вітчизняним досвідом, а й стати міцним підґрунтям для втілення цих засад у їхню
професійну та громадську діяльність.

На кого ж орієнтований бюлетень? Мабуть, у першу чергу, на небайдужих людей. Оскільки вже
сама назва бюлетеню орієнтує на завдання здійснення правосуддя, зрозуміло, що серед наших чи+
тачів будуть люди професійно пов’язані з самою ситуацією правопорушення та тими, хто до неї без+
посередньо чи опосередковано залучений: представники правоохоронних органів, судді, прокурори,
працівники кримінально+виконавчої інспекції, різних соціальних служб, муніципальних органів,
громадських організацій, а, можливо, навіть й ті потерпілі, правопорушники чи близькі до них небай+
дужі люди, які шукатимуть шляхи виходу зі скрутної ситуації.

Трохи про передумови створення бюлетеню. Ідеї відновного правосуддя розвиваються в світі вже
понад 25 років, а в Україні — близько 5 років. До проектів, започаткованих як громадська ініціатива,
поступово долучилися і представники різних державних органів: Верховного Суду України,
Міністерства юстиції України, Міністерства України у справах молоді та спорту, Міністерства
внутрішніх справ, Генеральної та Київської прокуратур, Академії суддів України, Академії прокура+
тури України при Генеральній прокуратурі України тощо. Наразі вже важко й перелічити всіх
залучених до руху за впровадження відновного правосуддя в Україні на самих різних рівнях, у різних
регіонах нашої країни і ми сподіваємось, що завдяки бюлетеню цей рух і надалі ростиме і
зміцнюватиметься.

Представляючи вам перше число нашого бюлетеню хотілося б щиро подякувати всім, завдяки
кому це видання стало можливим:

Швейцарському Фонду Співробітництва — за надану можливість видавати бюлетень впродовж
2005 року;

Міністерству України у справах молоді та спорту — за підтримку ідеї та плідну співпрацю у
розвитку програм відновного правосуддя;

Дитячому Фонду ЮНІСЕФ — за надану можливість збільшення тиражу у 2005 році та актуальні
матеріали щодо пробації;

всім учасникам міжнародної конференції «Формування української моделі відновного
правосуддя» (Київ, лютий+2005) — за цінні зауваження і доповнення щодо дизайну та змістовного
наповнення бюлетеню.

Особливі слова подяки хотіли б сказати нашим російським та польським колегам: їхня готовність
ділитися практичним досвідом, залучення нас до впровадження власних програм та участь у
розробці та втіленні наших проектів може слугувати взірцем міжнародної професійної співпраці.
Їхня періодика — «Вестник восстановительного правосудия» та журнал «Mediator» — надихнули нас
на створення власного видання і ми плануємо також знайомити наших читачів з їхніми
публікаціями.

Тож, мета цього видання — створити в Україні нові можливості для зміцнення держави і
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оздоровлення суспільства шляхом впровадження соціально+орієнтованих програм, що дозволили б
відновлювати порушену в суспільстві рівновагу: адже від правопорушення потерпають не лише
потерпілі та їх оточення, а й громади, де це відбулося, і оточення правопорушника. Та й чи є тюремне
ув’язнення шляхом до виправлення правопорушника? Чи є можливість навчити правопорушника
нести відповідальність за своє життя, за вирішення своїх проблем, та й, власне, за скоєне
правопорушення і те, яким чином воно буде виправлене? Яку відповідальність може та має взяти на
себе суспільство, громада, де це відбулось? Програми відновного правосуддя не покликані робити
щось «замість когось» чи «для когось», — вони лише створюють можливості шукати шляхи
вирішення проблем нам ВСІМ РАЗОМ...

Запрошуємо всіх небайдужих до співпраці!

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОРОЗУМІННЯ
м. Київ, Печерський узвіз, б.8, кв.7
тел. (044) 537%10%07, (044) 280%39%18
www.commonground.org.ua
e%mail: uccg@uccg.org.ua

ВІД РЕДАКЦІЇ

Шановні читачі!

Працюючи над змістом та можливими рубриками бюлетеню, що давали б вичерпну інформацію
про відновне правосуддя, ми добре усвідомлювали, що наша аудиторія буде доволі неоднорідною,
тож потрібні матеріали, що були б корисні і судді, і юристу, і соціальному працівникові і, власне,
медіатору (ведучому програми відновного правосуддя). Отже, рубрики мають охоплювати питання:

• законодавства (закони, постанови та коментарі до них тощо);
• наукового доробку (філософія, соціологія, психологія, статистика, проблемні дослідження);
• навчання (теорія, методологія, підвищення майстерності);
• та практики («схеми» соціального партнерства, регіональний та зарубіжний досвід, типові

документи для організації та проведення програм відновного правосуддя, особистий досвід
медіаторів, поради, роздуми тощо).

Сподіваємось, поданий нижче перелік рубрик нашого бюлетеню «Відновне правосуддя в Україні»
задовольнить самі різні потреби наших читачів:

ДО ЧИТАЧА — звернення від провідних фахівців до читачів бюлетеню;
ОГЛЯД НОВИН — інформація про поточні новини щодо відновного

правосуддя;
АКТУАЛЬНА ТЕМА
(стаття номера) — статті, присвячені висвітленню однієї з важливих 

та нагальних проблем у відновному правосудді;
ПОБУДОВА ПРАКТИКИ — інформаційні матеріали про шляхи впровадження

програм відновного правосуддя, розвиток
міжінституціонального партнерства;

ДО ЧИТАЧА
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ДОСВІД РЕГІОНІВ — про особливості впровадження програм відновного
правосуддя у різних регіонах України;

СТОРІНКА МЕДІАТОРА — можливість обміну досвідом між ведучими програм
відновного правосуддя;

ВЧИМОСЯ ПОСЕРЕДНИЦТВУ — про секрети професійної майстерності посередників;

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ — про психологічні особливості процедур, що

застосовуються у відновному правосудді, їхній вплив на
безпосередніх учасників зустрічей, можливі переваги та
ризики цих процедур;

ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ — про особливості застосування програм відновного
правосуддя щодо дітей та неповнолітніх;

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ 
МЕДІАЦІЇ  ТА ПРОГРАМ 
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ — міжнародні та вітчизняні документи, що регламентують

застосування програм відновного правосуддя на
практиці та коментарі фахівців до них;

ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ — представлятиме документи, що стануть у нагоді
практикам, що впроваджують програми відновного
правосуддя у своїй діяльності;

ДОСЛІДЖЕННЯ — аналітичні матеріали науковців та практиків;

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД — матеріали, що представлятимуть досвід колег з інших
країн;

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ — познайомить з цікавими виданнями у галузі відновного
правосуддя;

ОГОЛОШЕННЯ — дозволить обмінятися інформацією та знайти партнерів;

СЛОВНИЧОК — знайомитиме з основними термінами щодо відновного
правосуддя та проблем вирішення конфліктів;

ЛИСТИ ЧИТАЧІВ — для обміну думками між читачами нашого бюлетеню.

Звичайно, цей перелік рубрик не є вичерпним і ми будемо додавати нові рубрики відповідно до
ваших, шановні читачі, побажань та потреб життя.

Ми ж принагідно запрошуємо всіх читачів до співпраці та щиро сподіваємось, що матеріали
бюлетеню будуть для вас не лише цікавими, а й корисними.

Редакційна рада та редакційна колегія бюлетеню 
«Відновне правосуддя в Україні»
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Історія відновного правосуддя в Україні бере
свій початок з 2003 р., якщо, звичайно, не бра+

ти до уваги традиційні форми розв’язання кон+
фліктів у дорадянський період часу. 

Саме в 2003 р. вперше в Україні почала розвива+
тися практика реалізації програм відновного пра+
восуддя: спочатку Українським Центром Поро+
зуміння на базі Дарницького районного суду, а
потім й іншими організаціями, які приєдналися до
руху за відновне правосуддя, як у Києві, так і в
регіонах України. Це такі організації, як Дитячий
Християнський Фонд, «Віра в майбутнє», м. Івано+
Франківськ, Агентство регіонального розвитку
«Гармонія», Червоногвардійський район, АР Крим,
Луганська обласна група медіації, м. Луганськ, Мо+
лодь за демократію, м. Харків, Львівська міська
асоціація посередників у справах родини, Одеська
обласна група медіації.

Під програмою відновного правосуддя ми
маємо на увазі будь+яку програму, що використо+
вує відновний процес або націлена на досягнення
відновного результату, як це позначено в резолюції
Економічної й Соціальної Ради ООН від 24 липня
2002 р. про основні принципи застосування про+
грам відновного правосуддя. «Відновний процес»,
у свою чергу, означає будь+який процес, при якому
потерпілий, правопорушник та інші члени грома+
ди, на яких вплинув злочин, активно спільно бе+
руть участь у вирішенні проблем, що виникли че+
рез злочин, за допомогою нейтральної й незацікав+
леної третьої сторони. Такий процес може включа+
ти медіацію, сімейні конференції, винесення рішен+
ня й кола правосуддя. 

«Відновний результат» означає угоду, яка дося+
гнута в результаті відновного процесу, що, як пра+
вило, включає відшкодування збитків, суспільні
програми або інші програми, відповідні дії, призна+
чені для відновлення потерпілого і громади та
реінтеграції потерпілого і правопорушника.

На початковому етапі подібні програми в Ук+
раїні ставили перед собою завдання формування
довіри з боку системи правосуддя, встановлення
партнерських відносин, розробки механізмів
взаємодії та, в остаточному підсумку, відповіді на
питання: чи реальні програми відновного право+
суддя в Україні? Звичайно, ще дуже рано судити
про те, якими можуть і повинні бути ті моделі про+
грам ВП, які будуть рекомендовані до подальшого
розвитку й впровадження в практику на Україні.
Відповідь на це питання дасть детальна оцінка
експериментальних моделей. Однак, як можна су+
дити з виступів, що пролунали на конференції в
лютому, відповідь на основне питання початкового
етапу вже є: програми відновного правосуддя в Ук+
раїні реальні, вони задовольняють потреби по+
терпілих і правопорушників й вимагають подаль+
шого розвитку та впровадження.

Якщо ми приймаємо цю точку зору, то наступ+
ним етапом має бути пошук відповідей на питання,
що дозволять представити остаточний вигляд ук+
раїнської моделі відновного правосуддя. Як би не
хотілося деяким громадським організаціям назав+
жди залишитися в експериментальному полі, що
допускає розмаїття форм, механізмів і процедур,
робота в правовому полі вимагає конкретного й
чіткого їхнього закріплення в законодавстві. Без
цього подальший розвиток відновного правосуддя
буде суттєво обмежено експериментальними пло+
щадками та залежати переважно від особистої
мужності суддів і прокурорів, ініціативи громад+
ських організацій і донорських грошей.

Основне коло актуальних завдань, що потребу+
ють рішення, для подальшої інституціоналізації
ВП в Україні обкреслено темами секційних засі+
дань конференції: 1) зміст програм відновного пра+
восуддя; 2) можливі форми їхньої реалізації; і
3) необхідна нормативно+правова база. 

Безумовно, кожна із трьох вищезгаданих тем
гідна проведення окремої конференції і виділення
достатньої кількості часу для обговорення. Ми
сподіваємося, що лютнева конференція, як міні+
мум, ініціювала цей процес і дала поштовх подаль+
шим обговоренням даної проблематики в наукових
і професійних колах.

I. Яке ж коло питань постає для обговорення те-
ми «зміст програм відновного правосуддя»? 

У різних країнах програми відновного право+
суддя по+різному враховують інтереси потерпілих і
правопорушників. Це дає можливість говорити про
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те на кого в першу чергу орієнтована програма
відновного правосуддя. У деяких випадках (як, на+
приклад, в Австрії й Данії) програми більше
орієнтовані на захист інтересів потерпілої сторони,
в інших випадках (особливо, якщо мова йде про не+
повнолітніх) на правопорушника. Є такі програми,
які прагнуть зберегти баланс і дотримати, на скіль+
ки це можливо, принцип рівноваги, з огляду на
інтереси всіх учасників процесу. Якщо прогнозува+
ти перспективи в Україні, то в єдиній статті кримі+
нального кодексу, де йдеться про примирення між
потерпілим і правопорушником (№ 46, КК) зазна+
чені наслідки для правопорушника, але не для по+
терпілого. Ось досить показова думка одного із
суддів, з ким нам довелося обговорювати цю тему:

«Судова система [України] сьогодні більше захи-
щає державу, ніж потерпілого, займаючись віднов-
ленням порушених прав чи звичаєвих норм
суспільства. Органи дізнання й слідства, прокура-
тура, суди, адвокати — усі займаються правопо-
рушником. І часто здається, що правопорушник
найбільше постраждав, його починають жаліти.
У той же час усі забувають про потерпілого, він ча-
сто не відчуває, що його захищають, хоча він дійсно
потребує підтримки».

На наш погляд, було б доцільно спробувати
відновити порушений баланс, обговоривши пер+
спективи офіційного закріплення програм ВП у
нормативно+правовій базі України.

Наступне, не менш важливе питання: статус
програми ВП у системі правосуддя. Чи є програма
ВП альтернативою, доповненням або частиною
офіційної системи? 

Багато в чому відповідь на це питання залежить
від того, наскільки кардинальним є зміна парадиг+
ми, висловлюючись мовою Говарда Зера, — тобто
наскільки серйозно ми готові змінити наш погляд
на завдання правосуддя і відповідно змінити харак+
тер цього правосуддя: з карального на відновний.
У тих країнах, де відбулися досить серйозні зміни
уявлень про завдання й підходи системи правосуд+
дя до злочину, ми можемо спостерігати такі при+
клади, як Форуми Громадського правосуддя
(Community Justice Forums) у Канаді або сімейні
конференції в Новій Зеландії. Основною ознакою
таких програм є факт передачі повноважень по ви+
несенню рішення про наслідки злочину самим
учасникам злочину, а також родині і громаді. Прий+
няте ними рішення потім затверджується суддею.
Правда, у Канаді судді нам розповідали, що іноді
вони трохи зм’якшують рішення, винесені грома+
дою, які, на їхній погляд, мають тенденцію до зай+
вої суворості. Хоча в багатьох випадках, особливо в
сімейних конференціях, результат програми зали+
шається без змін і втілюється в життя без змін. Та+
кож важливо відзначити, що варіант, коли ВП є ча+
стиною системи, що реагує на злочини, також пе+

редбачає й можливість поновлення слухання спра+
ви в суді у випадку невиконання домовленостей.
Це ж стосується й тих випадків, коли програма ВП
починає діяти з ініціативи поліції або прокурора й
справа може бути закрита після примирення сторін
(потерпілого, правопорушника, членів громади). 

Є, однак, приклади й протилежної ситуації, ко+
ли програми відновного правосуддя співіснують
паралельно з офіційним кримінальним покаран+
ням. Нерідко трапляються ситуації, коли досягнув+
ши угоди з потерпілою стороною, покаявшись і
відшкодувавши збитки, правопорушник на довер+
шення одержує вирок, що нічим не відрізняється
від того, який би він одержав і не взявши на себе ре+
альну відповідальність за скоєне, як відзначав
дослідник з Норвегії Стурла Фалк (Sturla Falk) у
своїй доповіді «Відновне правосуддя — гігантський
стрибок чи лише ще один інструмент системи кар+
ного правосуддя?». Доповідь пролунала на третій
міжнародній конференції Європейського Форуму
Медіації Жертв і Кривдників і Відновного Право+
суддя, що проходила у Будапешті 14–16 жовтня
2004 р. На думку доповідача, подібна ситуація, ко+
ли правопорушник, начебто б двічі відповідає за
вчинене, спочатку перед потерпілим і громадою, а
потім перед державою, може мати негативні наслід+
ки з погляду виправлення правопорушника. 

У нашій ситуації ми швидше ближче до другого
варіанта, ніж до першого, хоча вже зараз ніщо не за+
важає програмам примирення в деяких випадках
стати альтернативою карному правосуддю в спра+
вах стосовно неповнолітніх. Так, наприклад в
ст. 105 передбачений такий захід виховного харак+
теру, як відшкодування нанесеного матеріального
збитку, а також багато інших, які часто можна
зустріти в угодах, укладених на медіації. 

До змістовної складової моделі відновного пра+
восуддя відноситься також і питання: «На які види
правопорушень (і правопорушників) орієнтована
програма?» Іншими словами: хто і з якими статтяG
ми обвинувачення може бути скерований на проG
граму примирення? На жаль, наш кримінальний
кодекс передбачає наслідки примирення сторін пе+
реважно в тих справах, які вкрай рідко зустрічали+
ся в нашій практиці експериментальних моделей.
Як правило, неповнолітні, на яких, на думку суддів
і координатора програми, процедура медіації може
вплинути, обвинувачуються по статтях, що не ма+
ють відношення до правопорушень невеликого сту+
пеня тяжкості. При цьому суд у даному випадку
може врахувати наслідки примирення сторін тіль+
ки враховуючи ст. 66, ч. 2, як обставину що зм’як+
шує покарання.

Дуже важливим, безумовно, є питання відмінG
ностей у підходах і можливостях програми стоG
совно повнолітніх і неповнолітніх правопорушG
ників. 
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Закордонний досвід свідчить, що сенс у законо+
давчому закріпленні можливості передачі справи в
програму відновного правосуддя на будь+якій ста+
дії карного процесу є. Практика показує, що більша
частина справ у таких країнах як Польща, Бельгія,
Канада та ін. попадає до медіатора з ініціативи про+
курора або поліції. Таким чином, питання про
стадії карного процесу та наслідки програм відG
новного правосуддя також вимагає обговорення й
нормативного закріплення.

Цей перелік питань, напевно, не є вичерпним,
але він дозволить почати обговорення змістовної
частини програм ВП, що, по великому рахунку, вся
зводиться до відповіді на основне питання: для чо+
го програми відновного правосуддя?

II. Продовжуючи тему актуальних питань, ми
неминуче приходимо до питання про форми, які
можуть приймати такі програми. По+перше, відра+
зу хочу обмовитися, що в цьому випадку нам зда+
ється передчасним ухвалювати рішення щодо яко+
гось конкретного різновиду програм ВП, а саме
медіації (прямої чи непрямої), сімейної конфеG
ренції або кіл правосуддя. Вже зараз наш досвід
показує (і ми знаходимо тому підтвердження в за+
кордонній практиці), що зазвичай різні ситуації ви+
магають різного підходу й найбільш ефективною
буде та програма, що зможе запропонувати дифе+
ренційований підхід до злочину, залежно від особи+
стості правопорушника й потерпілого. Відразу вар+
то помітити, що ефект програми значно збільшу+
ється при наявності гарного зв’язку процедури
примирення з реабілітаційними програмами, особ+
ливо тими, які максимально втягують у процес гро+
маду, родину, школу, так зване найближче соціаль+
не оточення. 

Питання, безпосередньо пов’язане з попереднім,
це — які агентства, організації можуть надавати
такого роду послуги (проведення програм примиG
рення)? З одного боку, в нас існує досить розвине+
на мережа центрів соціальних служб для молоді,
які, здавалося б, можна зобов’язати «займатися
відновним правосуддям», або, наприклад, створити
спеціальні відділення при Службах по справам
сім’ї та молоді, як це зробили при комісії у справах
неповнолітніх у місті Ураї, що в Росії. Але в такого
рішення крім очевидних переваг будуть і серйозні
недоліки. Перший — програми відновного право+
суддя неможливо проводити в силу обов’язку або з
примусу, оскільки формальне відношення ведучого
до процесу губить його докорінно, перетворюючи
всі добрі наміри в цинічний і марний фарс. Дру+
гий — коли програму відновного правосуддя
проводить державний чиновник, губиться живий
зв’язок з громадою, що є таким важливим для
реабілітації правопорушника. Саме тому в Канаді
та в Англії, наприклад, функції проведення про+
грам покладають на громадські організації. Також

перспективними можуть бути приналежність та+
ких програм до служби пробації (якої поки що теж
не існує в Україні офіційно, а тільки у вигляді, зно+
ву таки, експериментальних програм) і, можливо,
судовим структурам, наприклад інституту судових
вихователів, що теж поки існує скоріш тільки на
папері. 

Безпосередньо пов’язане з вищезазначеним і та+
ке питання: чи повинні ведучі програм примиренG
ня (медіатори) бути професіоналами? Тобто отри+
мувати регулярну зарплату, як наприклад шкільні
психологи, або бути добровольцями і одержувати
разові винагороди за кожну проведену справу, як,
наприклад, у Польщі та США. 

В обох випадках негайно виникає наступне пи+
тання: хто має оплачувати послуги посередників?
Закордонний досвід свідчить, що й тут відзнача+
ється велике розмаїття. Фінансування програм ВП
беруть на себе такі інституції: держава; місцеві ор+
гани влади; система правосуддя; донорські й бла+
годійні організації. Відповідь на це питання, воче+
видь, тісно пов’язана з тим, які організації надають
послуги, але дуже важливо, щоб при ухваленні
рішення фінансові міркування не переважили здо+
ровий глузд і питання змістовного характеру. Нам
здається, що заслуговує на увагу ще не дуже розпо+
всюджений російський досвід, де офіційне існуван+
ня таких програм у тому ж Ураї стало можливим
завдяки фінансуванню з міського бюджету. За
твердженням С. Л. Болкової, заступника голови
Комісії у справах неповнолітніх і з захисту їхніх
прав м. Урая, це стало можливим завдяки тому, що
місцева адміністрація зацікавлена в профілактиці
молодіжної злочинності й змогла побачити прямий
зв’язок між діяльністю Ювенальної служби, яка
проводить програми відновного правосуддя, і зни+
женням числа повторних правопорушень.

У даний момент нам вбачається можливим
закріпити положенням основні вимоги до профе+
сійної підготовки й кваліфікації посередників/ве+
дучих програм і до організацій/програм (у випадку
їхнього незалежного існування, наприклад, при су+
дах). Питання ж щодо самих організацій, які безпо+
середньо будуть надавати такі послуги, варто зали+
шити відкритим, дозволивши практиці самій вне+
сти корективи й підказати розумне рішення. Од+
нак, це не означає, що ми не бачимо необхідності
обговорювати ці питання й шукати найкращі
варіанти відповідей...

III. Нарешті, не останнє значення має питання
необхідної нормативноGправової бази і багато хто
схильний ставити це на перше місце (мовляв, коли
в законі буде написано, тоді й з’явиться реальна
практика). На нашу думку, такий підхід є непра+
вильним, хоча б з тієї причини, що для того щоб
щось закріплювати в законі, треба добре уявляти
собі, що і як працює. Є достатньо прикладів, коли

ДО ЧИТАЧА
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закон прийнятий Верховною Радою не проходить
перевірки практикою й стає мертвим законом, що
не має шляхів і засобів реалізації. Однак на даному
етапі видається можливим, і навіть необхідним,
формальне закріплення самої можливості існуван+
ня таких програм і практики примирення по+
терпілого й правопорушника (за участі незалежно+
го й нейтрального посередника) у Кримінально+
процесуальному кодексі.

Подальша розробка нормативних документів і
положень (або окремого закону), які будуть регла+
ментувати діяльність програм відновного право+
суддя, повинна здійснюватися паралельно з оцін+
кою й аналізом реалізації експериментальних мо+

делей впровадження програм ВП на базі декількох
модельних судів, прокуратури й відділень міліції.
Таким чином, група експертів мала б можливість
порівняти декілька найбільш перспективних моде+
лей і, зробивши необхідні висновки, запропонувати
вже перевірені практикою рекомендації до подаль+
шого застосування програм ВП і їхньому норма+
тивному закріпленню.

Актуальні питання формування української моделі відновного правосуддя
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НАШІ ОРІЄНТИРИ

Учасники відкритої всеукраїнської конфеG
ренції «Формування української моделі

відновного правосуддя», що зібрала представ+
ників правової системи України, органів влади,
освіти, а також громадських і благодійних ор+
ганізацій України, розглянувши приклади за+
рубіжного досвіду впровадження програм віднов+
ного правосуддя до системи кримінальної юстиції
та обговоривши актуальні питання формування
української моделі відновного правосуддя, прийня+
ли резолюцію

ПРО НЕОБХІДНІ КРОКИ 
ПО ВПРОВАДЖЕННЮ

ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
ДО СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Учасники конференції,

Посилаючись на резолюцію першої Україно+
американської конференції суддів та медіаторів від
11 липня 1999 р., а також на рекомендації міжна+
родної науково+практичної конференції «Впрова+
дження альтернативних способів вирішення конф+
ліктів до судової системи України» від 20 травня
2000 р.,

Посилаючись на постанови Пленуму Верховно+
го Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про
практику застосування судами України законодав+
ства у справах про злочини неповнолітніх» та від
2 липня 2004 р. № 13 «Про практику застосування
судами законодавства, яким передбачені права по+
терпілих від злочинів», а також на п. 26 постанови
Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р,
№ 907 «Про затвердження Державної програми ор+
ганізаційного забезпечення діяльності судів на
2003+2005 роки»,

Посилаючись також на резолюцію еконо+
мічної і соціальної ради ООН 2000/14 від 27 липня
2000 р. «Основні принципи застосування програм
відновного правосуддя в кримінальних справах»,

Беручи до уваги чинні міжнародні зобов’язання
щодо жертв злочинів, особливо Декларацію Об’єд+

наних Націй «Основні принципи правосуддя для
жертв злочинів і зловживань владою», а також
Рамкове рішення Ради Європейського Союзу «Про
положення жертв у кримінальному судочинстві»
від 15 березня 2001 р.,

Беручи до уваги міжнародні зобов’язання Ук+
раїни як члена Ради Європи, особливо ст. 13 Євро+
пейської конвенції про здійснення прав дітей
(08.09.95), положення Рекомендації № R(85) 11
щодо статусу жертви у межах системи криміна+
льного права, Рекомендації № R (87) 18 щодо спро+
щення структури системи кримінальної юстиції,
Рекомендації № R (87) 20 щодо реакції громад+
ськості на підліткову злочинність, Рекомендації
№ R (87) 21 щодо зменшення ступеня віктимізації
і надання допомоги постраждалим, Рекомендації
№ R (92) 16 щодо європейських стандартів засто+
сування громадських санкцій та заходів, Рекомен+
дації № R (92) 17 щодо винесення вироків, Реко+
мендації № R (95) 12 щодо структури управління
системою кримінального правосуддя та, на+
самкінець, Рекомендації № R (99) 19 про посеред+
ництво (медіацію) у кримінальних справах,

Ознайомившись з позитивним досвідом засто+
сування програм посередництва у кримінальних
справах в деяких європейських країнах, а також
країнах найближчого зарубіжжя, а також поперед+
німи результатами пілотних та експериментальних
програм впровадження посередництва та програм
примирення між потерпілими та правопоруш+
никами в Україні,

Враховуючи дискусії про відновне правосуддя
на секційних засіданнях конференції про правову
базу, зміст програм відновного правосуддя та
форми реалізації таких програм, 

1) Відмічають необхідність прийняття заходів
по впровадженню до системи кримінальної
юстиції України програм відновного право+
суддя як ефективного підходу до задоволен+
ня потреб потерпілих від злочинів, ресоціалі+
зації правопорушників, залучення громад+
ськості до подолання проблем злочинності та
профілактиці злочинності серед неповноліт+
ніх;

2) Рекомендують створити міжвідомчу робочу
групу при Міністерстві юстиції України з
метою сприяння експериментальному запро+
вадженню практичних моделей відновного

РЕЗОЛЮЦІЯ
відкритої конференції ´Формування української моделі
відновного правосуддяª

м. Київ, Пуща Водиця, 11 лютого 2005 р.
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Резолюція відкритої конференції «Формування української моделі відновного правосуддя»

правосуддя у пілотних програмах та проек+
тах, що реалізуються в Україні, вивчення ре+
зультатів експерименту та опрацювання ре+
комендацій щодо їхнього подальшого законо+
давчого врегулювання шляхом внесення змін
до проекту Кримінально+процесуального ко+
дексу України та деяких нормативно+право+
вих актів для всебічного врегулювання інсти+
туту примирення (програм відновного право+
суддя), механізму передачі справ та строків їх
розгляду, визначення критеріїв для органі+
зацій та осіб, які будуть здійснювати таку
діяльність;

3) Звертають увагу українського законодавця
на неузгодженість між існуванням інституту
примирення у Кримінальному кодексі Ук+
раїни та відсутністю процесуальних можли+
востей для застосування програм примирен+
ня (або відновного правосуддя); 

4) Пропонують робочій групі з доопрацювання
проекту Кримінально+процесуального кодек+

су України Верховної Ради України внести
необхідні зміни в проект нового Криміна+
льно+процесуального кодексу та додати поло+
ження згідно з якими у ході попереднього
слідства, а також судового розгляду криміна+
льної справи, була б передбачена можливість
направити справу до посередника (ведучого
програм примирення; медіатора) з метою
сприяння примиренню сторін та застосуван+
ню альтернативних видів покарань;

5) Пропонують Українському Центру Поро+
зуміння спільно з Академією суддів України
опрацювати та подати на розгляд міжвідом+
чої робочої групи рекомендації щодо необхід+
них стандартів підготовки, сертифікації та ак+
редитації посередників — ведучих програм
примирення.

Рада Конференції:



Протягом всього періоду після набуття Ук+
раїною незалежності відбувається постійне збіль+
шення кількості дітей+сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Причин цьому багато: і економічні, і психоло+
гічні, і соціальні. Стабільним є лише одне: діти по+
терпають від реформування українського суспіль+
ства. 90% дітей втратили сім’ю не через смерть
батьків, а через відмову дорослих опікуватися до+
лею дитини.

Красномовна статистика:
— за 10 років кількість дітей+сиріт та дітей, поз+

бавлених батьківського піклування збільшилася на
60%;

— система національного усиновлення пережи+
ває кризу — протягом останніх п’яти років кіль+
кість усиновлених дітей із числа дітей+сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування змен+
шилась майже на 40%:

— незначно зросла кількість дітей, які вихову+
ються під опікою: 

— сімейні форми виховання через недосконалий
механізм їх фінансування розвиваються вкрай
повільними темпами: сьогодні в дитячих будинках
сімейного типу виховується всього 1 200, в при+
йомних сім’ях — 350 дітей. 

В країні зростає кількість безпритульних і без+
доглядних дітей, частина з яких потрапила на ву+
лицю через відсутність дієвої співпраці структур+
них підрозділів місцевих органів виконавчої вла+
ди — органів опіки і піклування по вирішенню
проблем неблагополучних сімей та дітей, які в них
виховуються, низьку ефективність роботи щодо
вчасного виявлення сімей, де нехтуються права ди+
тини на здоровий розвиток.

Виходячи з цього, Міністерство України у спра+
вах молоді та спорту розробило і презентує
Програму реформування системи захисту прав
дітей+сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.

Основні принципи реформування:
— всі діти рівні в правах від народження і по+

винні мати рівні можливості;
— кожна дитина має право на сім’ю і сімейне ви+

ховання; 
— діти мають право на особливий захист їх прав

та інтересів;
— відповідальність за захист прав та інтересів

несуть місцеві органи виконавчої влади;
— в державі повинна бути вибудована чітка ви+

конавча вертикаль, яка НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬ+
НІСЬ за долю кожної дитини;

— реформування системи захисту прав дитини
повинно проводитись від районного, селищного
рівня до центрального, а не навпаки;

— орган опіки і піклування, як структура, перед+
бачена законодавством, повинен працювати в
інтересах конкретної дитини, яка проживає на
території його дії.

Правове підґрунтя реформування:
Закон “Про забезпечення організаційно+право+

вих умов соціального захисту дітей+сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування”;

Закон “Про органи і служби у справах непов+
нолітніх”.

Основні етапи реформування:
— перерозподіл між центральними органами ви+

конавчої влади повноважень з опіки (піклування)
над дітьми, усиновлення, захисту прав дітей, про+
філактики правопорушень серед неповнолітніх;

— активізація діяльності органів опіки та піклу+
вання — місцевих органів виконавчої влади в інте+
ресах кожної дитини;

— розвиток сімейних форм виховання дітей+
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван+
ня (дитячі будинки сімейного типу, прийомні
сім’ї);

— реформування системи інтернатних закладів
для дітей+сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Гранична чисельність вихованців у та+
ких закладах не може перевищувати 50 осіб;

— створення єдиного банку даних про дітей+
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван+
ня та про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів,
піклувальників, прийомних батьків, батьків+вихо+
вателів;

НАШІ ОРІЄНТИРИ

14 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ДІТЕЙ4СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Л. С. ВОЛИНЕЦЬ 
кандидат політичних наук,
директор департаменту з питань дітей
Міністерства України
у справах молоді та спорту
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Реформування системи захисту прав дітей>сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

— запровадження системи підготовки по+
тенційних усиновителів, опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, батьків+вихователів.

— створення умов для активізації національного
усиновлення дітей;

— запровадження нових форм соціальної роботи
з біологічними сім’ями дітей з метою подолання
неблагополуччя та виходу дитини на вулицю.

Очікувані результати впровадження розроблеG
них пропозицій:

• налагодити чітку вертикаль виконавчої
влади з питань захисту прав дітей, в тому числі
дітей+сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;

• удосконалити процеси профілактики
сирітства дітей, вчасного їх виявлення та ефектив+
ного влаштування;

• побудувати систему за якої «потоки»
дітей, які втратили сім’ю, зустрінуться за схемою
«єдиного вікна» з потоками дорослих, які хочуть і
можуть взяти на виховання у свої сім’ї таких
дітей: на усиновлення, під опіку, в прийомні сім’ї, ди-
тячі будинки сімейного типу.

• запровадити систему якісної підготовки по+
тенційних усиновлювачів, опікунів, прийомних
батьків, батьків+вихователів, чого раніше в Україні
не було;

• зменшення кількості безпритульних і без+
доглядних дітей, напрацювання якісно нових стан+
дартів роботи органів місцевої виконавчої влади,
неурядових організацій щодо захисту прав дітей, в
тому числі дітей+сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.



НАШІ ОРІЄНТИРИ

16 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

Забезпечення поточної роботи (надання консультацій абонентам):

Всеукраїнська дитяча лінія «Телефон Довіри» у ІІ кварталі 2005 р. (з 9.00 до 21.00 години) працювала
щоденно (включаючи вихідні та свята). Її роботу забезпечували 25 консультантів, 2 супервізори та
1 методист. Здебільшого діяльність «Телефону Довіри» спрямовувалась на надання психологічної
допомоги дітям та підліткам — цільовій групі, усім, хто звертався на лінію довіри — батькам, родичам
дітей чи підлітків, які потрапили у певну кризову ситуацію, а також особам, які занепокоєні долею дітей.

Загалом, у період з 1 квітня по 30 червня 2005 р. на Всеукраїнську дитячу лінію «Телефон Довіри»
надійшло 2 078 телефонних дзвінків, (квітень — 741, травень — 723; червень — 614). У порівнянні з
аналогічними періодом минулого року кількість звертань залишається стабільною. 

Багато звернень носить інформаційний характер, в основному  абонентів цікавили питання: яка
допомога надається фахівцями служби, цілі та завдання роботи «Телефону довіри», режим роботи тощо. 

Переважно звертались абоненти віком від 11 до 20 років з питань:
• взаємин з однолітками: друзями, коханими, однокласниками та ін. — 362 (17,4%);
• отримання іншої інформації — 313 (15,1%)
• отримання інформації щодо роботи ТД — 282 (13,6%);
• примітивно+розважальні дзвінки — 264 (12,7 %);
• постійний абонент — 176 (8,46%);
• потреба спілкування, сумно — 141 (6,8%)
• проблеми дітей у сім’ї: конфлікти з батьками, заборони тощо — 123 (5,9%)
• сексуальні проблеми, статева освіта — 74 (3,6%);
• особистісні проблеми, особистісний ріст — 65 (3,1%)
• проблеми батьків: виховання дітей, занепокоєність долею дітей — 54 (2,5%);
• юридичні проблеми — 32 (1,5%);
Телефонували абоненти з усіх регіонів України. 

Розгляд звернень щодо жорстокого поводження:
Вражають факти жорстокого поводження з дітьми віком від

1,5 до 13 років. Здебільшого насильству піддаються діти, що
зростають у родинах, батьки яких зловживають алкоголем.
Найбільша кількість звернень надходить саме з регіонів.  Після
проведення рекламних роликів та ряду передач по телебаченню
про жорстоке поводження зросла стурбованість долею дітей, і,
відповідно, збільшилась кількість звертань з приводу бездо+
глядності дітей саме від сторонніх небайдужих осіб. Це вказує
на те, що необхідно продовжувати таку робота з метою привер+
нення уваги до проблем дитини та забезпечення максимально
ефективної реакції на подібні звернення. 

Усім абонентам, які звертаються з приводу жорстокого пово+
дження, а також при неможливості записати їхні дані (абонент
відмовляється, розмову перервано), обов’язково надається
інформація про установи, до яких абонент може звернутись за
допомогою. Частина даних, за вимогою абонента, передається
для подальшого розгляду і втручання до управління соціально+
правового захисту міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді.

Усі звернення щодо жорстокого поводження зберігаються та
фіксуються у статистиці окремо. На звернення, які було передано до Міністерства, заведено окремий
журнал, у якому зазначаються факти звернення та хід розгляду справи.

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ



Як свідчать кримінологічні дослідження, тем+
пи зростання злочинності у світі випере+

джають темпи приросту народонаселення. Прогно+
зується, що ця тенденція збережеться і в майбут+
ньому. Особливо високий рівень дитячої, підлітко+
вої та молодіжної злочинності, значно зросла та по+
силилась організована і корупційна злочинність.
За влучним висловом російського кримінолога
В. В. Лунєєва, «людство потрапило у «криміна+
льний капкан»1. Держави та суспільство ведуть по+
шуки адекватної відповіді на таку загрозу.

З давніх+давен реакцією держави на злочин є
покарання злочинця. Мета покарання, тобто те, чо+
го прагне наша держава, застосовуючи його, визна+
чена у ст. 50 Кримінального кодексу України. Це: 

1) кара як відплата засудженому за вчинене
діяння; 

2) виправлення засудженого;
3) запобігання вчиненню нових злочинів самим

засудженим (спеціальна превенція);
4) запобігання вчиненню злочинів з боку інших

осіб (загальна превенція).
Призначаючи покарання, суд повинен керува+

тися принципом співвідповідності між шкодою, що
заподіяна злочином, та наслідками реагування на
злочин з боку держави, які, безперечно, не повинні
бути більшими від шкоди (слід звернути увагу, що

у Кримінальному кодексі Російської Федерації по+
няття «кара» замінено на поняття «відновлення
соціальної справедливості» (ч. 2 ст. 43 КК РФ)).
Однак це не змінює суті покарання, адже воно, як
зазначають спеціалісти із кримінального права та
кримінології, є умисним заподіянням болю, особи+
стих страждань, відплата винуватому за його зло+
чинне діяння2.

Покарання, як і злочинність, і право, складовою
частиною та інструментом якого воно є, залежить
від того, які політичні, соціальні, культурні, мо+
ральні погляди існують у суспільстві. Історія дає
велику різноманітність форм і видів покарань, що
призначалися і призначаються злочинцям за вчи+
нені ними злочини. Об’єктами покарання були
життя, тіло, майно, свобода, честь, гідність людини.
Засобами ж, за допомогою яких досягалася мета
покарання (чи якими мали на меті досягти бажа+
них результатів), були смерть, каліцтво, заподіяння
болю і фізичних страждань, ув’язнення, вигнання,
позбавлення майна, знеславлення і т. ін. Але зав+
жди покарання супроводжувалося засудженням
злочинця від імені держави і осудом суспільства.
Коли в середині феодального суспільства загостри+
лися протиріччя, жорстокішими стали покарання
як за характером, так і за способом його застосу+
вання. Кримінальне покарання набуло характеру
залякування. 

М. Д. Шаргородський пише: «Типовими рисами
покарання у кримінальному праві епохи пізнього
феодалізму були: його жорстокість та варварство;
невідповідність між покаранням і злочином; особ+
ливо тяжкий характер покарань був за злочини
проти релігії, держави і особливо проти короля; не+
рівність покарань для осіб, що належали до різних
станів, невизначеність покарань у законі і, таким
чином, свавілля суду при призначенні покарань»3. 

Наприклад, у Кримінальному кодексі Карла V
(«Кароліна») було передбачено покарання смерт+
ною карою за вчинення 44 злочинів, у Франції пе+
ред революцією — за 115 злочинів. У Московії за
царя Олексія Михайловича було передбачено 54
злочини, за які могла бути застосована смертна ка+
ра, за Литовським статутом — 120 злочинів4.

Уже на той час багато хто з передових мисли+
телів стародавності розуміли, що жорстокість пока+
рань нехтує звичаями і життєвим укладом не лише
тих, кого карають, але й тих, хто карає, розуміли
безглуздість боротьби зі злочинністю шляхом за+
стосування лише жорстоких покарань.

З часом зі змінами соціальних умов розвитку
суспільства застосування такого покарання, як
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смертна кара, скоротилося, але широко застосову+
валось покарання у виді позбавлення волі.

Наприклад, у Радянському Союзі до 1985 р. 70%
засуджених відбували покарання в місцях позбав+
лення волі. У наш час найбільше злочинців засу+
джуються до позбавлення волі у Сполучених Шта+
тах Америки. Американський кримінолог Ховард
Зер з цього приводу писав, що у США досягли ве+
ликих успіхів у покаранні. Зараз там застосо+
вується покарання у виді позбавлення волі більше,
ніж коли+небудь у своїй історії. Сьогодні, відзначає
Ховард Зер, у США знаходиться в тюрмах біля
двох мільйонів засуджених5.

Друге місце у світі за цим показником займає
Російська Федерація.

Звичайно, поряд з наведеними покараннями за+
стосовувалися й інші покарання, зокрема, майно+
вого характеру. Але різні види покарань, зміна їх
характеру не впливало і не впливає на стан злочин+
ності, що стрімко росте. Сам факт соціальної не+
ефективності покарання досить показовий і зму+
шує шукати шляхи його вдосконалення. Були вип+
робувані різноманітні системи відбуття позбавлен+
ня волі: повна ізоляція окремих злочинців і їх
спільне утримання; абсолютна бездіяльність і про+
дуктивна або безплідна робота; каторжний труд і
отримання освіти в місцях позбавлення волі; пере+
виховання за допомогою змінних видів режимів і
ударів палицями; примусове мовчання і вільний
обмін думками; простий карцер і карцер із зубчас+
тою підлогою; камери, в яких можна було вільно
пересуватись і камери, де ув’язнені приковувались
ланцюгом; заковування в кайдани і ще багато іншо+
го, що було підказано уявою осіб, які вишукували
способи впливу на злочинців.

Але багато дослідників зазначали, що покаран+
ня певним чином декласує людей, спустошує і
ганьбить їх, лягає важким тягарем на самого зло+
чинця та його сім’ю, є тягарем для держави і її бюд+
жету, оскільки перебування значної кількості засу+
джених в місцях позбавлення волі вимагає велико+
го фінансування, нарешті, не сприяє виправленню і
перевихованню злочинців. Замість того, щоб за+
побігати злочину, система навпаки нерідко сприяє
цьому, вона швидше роз’ятрює, ніж лікує рани. Ут+
римання засуджених у місцях позбавлення волі об+
ходиться будь+якій державі дуже дорого. У зв’язку
з цим обмежуються у фінансуванні охорона здо+
ров’я, соціальне забезпечення тощо. Кримінолог
Нільс Крісті із Норвегії попереджає, що цим ми
підриваємо демократичне суспільство. За його сло+
вами, ми створюємо індустрію контролю за зло+
чинністю, яку майже неможливо буде зупинити6.
Висновки не дуже втішні для характеристики як
самого суспільства, так і для засобів і способів бо+
ротьби зі злочинністю, які по суті є крахом спо+
дівань на всесильність кримінального покарання.

Активізація соціологічних і психологічних
досліджень проблем кримінального покарання
привела до невтішних висновків. Суть їх полягає в
тому, що найбільш поширений вид покарання поз+
бавлення волі не виконує свого призначення — не
виправляє злочинців, а навпаки, деморалізує і роз+
бещує їх. І в той же час застосування інших пока+
рань, не пов’язаних з позбавленням волі, є мало+
ефективним щодо осіб, які вчинили тяжкі чи особ+
ливо тяжкі злочини.

Офіційне правосуддя ставить на правопоруш+
никові тавро злочинця, що ускладнює його подаль+
шу інтеграцію в суспільство. Перебування право+
порушників у місцях позбавлення волі, які відчули
вплив того контингенту, сприяє їх відчуженню від
законослухняного суспільства, створенню кримі+
нальної субкультури, виникненню терпимості до
злочинної поведінки, а часто і до бажання такої по+
ведінки, посиленню ворожості до працівників пра+
воохоронних органів та суддів, закріпленню орієн+
тації людей на кримінальні авторитети як взірці
поведінки та силове вирішення конфліктів і агре+
сивну поведінку як звичайний спосіб життя7.

Сьогодні на пошуки нев’язничних різновидів
покарання і шляхів пом’якшення становища засу+
джених спрямована значна кількість досліджень,
ухвалена низка законодавчих актів як національ+
них, так і міжнародних.

Так, у 1980 р. VI Конгрес ООН з попередження
злочинності і поводження із злочинцями ухвалив
резолюцію, яка рекомендує державам+членам
ООН розширити застосування альтернативних
ув’язненню санкцій і проводити інтенсивний по+
шук нових надійних різновидів таких альтернатив.

VII Конгрес ООН (1985 р.) ухвалив резолюцію
про зменшення кількості ув’язнених та про альтер+
нативні заходи і соціальну інтеграцію злочинів.

VIII Конгрес ООН (1990 р.) з попередження
злочинності й поводження із засудженими ухвалив
Мінімальні стандартні правила ООН з викорис+
тання нев’язничних санкцій. Він також схвалив за+
сади і напрямки досліджень щодо застосування
нев’язничних санкцій, обговорив накопичений у
деяких країнах досвід, закликав до широкого
обміну інформацією. Конгрес рекомендував держа+
вам — членам ООН продовжити дослідження
місця, ролі, практики застосування специфічних
нев’язничних санкцій з позицій реформування
кримінальної політики, існуючих соціально+по+
літичних, економічних, правових та організаційних
умов.

II Міжнародний симпозіум «Майбутнє пока+
рання» (1993 р.) на підставі міжнародних стан+
дартів, норм, правил поводження з ув’язненими
розробив перспективну концепцію розвитку систе+
ми кримінальних покарань, яку було ухвалено
ООН і рекомендовано державам+членам ООН для
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використання при формуванні національно+право+
вих і пенітенціарних систем. Було відзначено, що
застосування ув’язнення справляє вельми незнач+
ний вплив на тривалий захист суспільства від зло+
чинності. До того ж цей різновид покарання є най+
дорожчим. Тому застосовувати його рекомендова+
но лише до тих злочинців, котрі становлять значну
небезпеку для суспільства. В решті ж випадків слід
звертатися до вже апробованих упродовж двох де+
сятиліть нев’язничних санкцій і проведення ефек+
тивних соціально контрольованих програм.

Рішення, що були ухвалені міжнародною спіль+
нотою, та дослідження, проведені в галузі криміна+
льного права, дозволили на черговому IX Конгресі
ООН (1995 р.) зробити порівняльний аналіз і дати
всебічну характеристику в’язничних і нев’язнич+
них санкцій, наслідків застосування альтернатив+
них ув’язненню покарань для процесу декримі+
налізації суспільства, зменшення кількості ув’язне+
них і рецидивізму, економічних, людських і соці+
альних витрат для контролю над злочинністю.
Конгрес схвалив поширення в багатьох країнах
світу таких санкцій, як штраф, громадські роботи,
умовне засудження, обмеження волі, пробація,
спеціальна опіка чи нагляд та інших традиційних
та нововведених санкцій, пов’язаних з різним сту+
пенем і формою нагляду за засудженими, які впро+
довж двох десятиріч не довели свою високу за+
побіжну ефективність.

З появою сучасних демократичних держав кри+
мінальне правосуддя стало виконувати дві основні
функції: 1) забезпечення притягнення правопо+
рушників до відповідальності перед суспільством
за їх злочини; 2) покладення на органи криміна+
льного правосуддя відповідальності за їх каральні
заходи щодо правопорушників. 

У третій чверті XX ст. у більшості демократич+
них держав переважала тенденція перевиховання
злочинця, за якою необхідно було поєднувати
зацікавленість суспільства у покаранні злочинців з
дотриманням прав самих злочинців.

Вироки до невизначеного строку покарання
вважались надто суворими і критикувались за не+
дотримання прав правопорушників. У результаті
такої критики при ухваленні вироків підвищена
увага приділялась тому, наскільки покарання від+
повідає скоєному. 

В останні роки минулого століття ступінь від+
повідальності правопорушника знову почав віді+
гравати головну роль при винесенні вироків, навіть
стосовно неповнолітніх. Ця нова каральна тен+
денція відповідає індивідуалістичній культурі, що
панує у країнах із ринковою економікою. На прак+
тиці такий підхід до винесення вироків призвів до
значного збільшення чисельності засуджених у
місцях позбавлення волі, їх переповнення і збіль+
шення витрат держав на пенітенціарну систему. Як

відомо, природною реакцією на жорстокість (хоч і
виправдану загальносуспільними інтересами) є
жорстокість, агресія, але вона, безперечно, не при+
зводить до зниження рівня злочинності, а навпаки
викликає її зростання.

У сучасній науці кримінального права та проце+
су все активніше звучать пропозиції щодо не+
обхідності визначення статусу потерпілого, захис+
ту його інтересів. Загальносвітові та європейські
принципи захисту прав людини знайшли своє відо+
браження у нашому законодавстві, у посиленні за+
хисту прав підозрюваного, обвинуваченого, підсуд+
ного, однак майже зовсім не торкнулися статусу
потерпілого, жертви злочину. Своїм характером
розгляду справи кримінальний процес мало сприяє
відновленню прав потерпілого, не створює умов
для осмислення правопорушником наслідків вчи+
неного діяння і, зрештою, не справляється з вико+
нанням основного завдання — охороною прав та за+
конних інтересів громадян. За таких обставин не+
обхідно змінювати нашу реакцію на правопору+
шення, що безпосередньо впливає на формування
нашого майбутнього.

Перебування правопорушників у місцях позбав+
лення волі не сприяє їх виправленню. У зв’язку з
цим особливого значення набуває проблема від+
новлення порушених прав потерпілого. Віктимоло+
гічні дослідження показали, що багато потерпілих
незадоволені ставленням до них з боку системи
правосуддя. Згідно з даними Міжнародного огляду
з питань злочинності (віктимізації), більше поло+
вини жертв злочинів в усьому світі незадоволені
ставленням державних органів до їхніх скарг8. Під
терміном «жертва» (потерпілий) згідно з Додатком
до Декларації основних принципів правосуддя для
жертв злочинів і зловживання владою (29.11.1985)
розуміють осіб, яким індивідуально чи колективно
завдано шкоду, включаючи тілесні ушкодження чи
моральну шкоду, емоційні страждання, матеріаль+
ну шкоду чи істотне обмеження їхніх прав у ре+
зультаті дії чи бездіяльності, що порушують діюче
національне кримінальне законодавство, включаю+
чи закони, що забороняють зловживання владою.
Ця ж Декларація наголошує на праві жертви досту+
пу до механізмів правосуддя і якнайшвидшу ком+
пенсацію за завдану їм шкоду згідно з національ+
ним законодавством (п. 4 р. А Додатка).

Для встановлення справедливості, виходячи з
позиції жертви злочину, повинні бути надані і до+
тримані такі права: право на повагу та розуміння;
право на звернення до відповідних служб підтрим+
ки; право на отримання інформації про хід судово+
го розгляду їхньої справи; право на присутність та
участь у процесі прийняття рішення; право на за+
хист; право на забезпечення особистої безпеки і за+
хист від втручання у приватне життя; право на ком+
пенсацію з боку як правопорушника, так і держави9.
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На сучасному етапі потерпілий залишається поза
увагою державних органів і, зрештою, поза увагою
всього суспільства. Громадськість залишається
байдужою до його страждань та емоцій, держава
вважає, що ув’язнивши правопорушника, тим са+
мим відновила права потерпілого, у зв’язку з цим
поновлення в правах потерпілого відходить на
задній план. Врешті, недотримання, а то й грубе по+
рушення прав потерпілого, на відміну від порушен+
ня прав правопорушника, не ставить під загрозу ре+
зультат судового розгляду. 

Порушення прав потерпілих не призводить до
неприйнятності доказів чи винесення виправду+
вального вироку. Кримінальний процес як такий не
має своєю невід’ємною частиною систему санкцій
за недотримання прав потерпілих, а існують лише
певні юридичні гарантії цих прав, якщо вони мають
місце взагалі10. Судді, прокурори, працівники
поліції (міліції) дуже мало знають про жертви зло+
чину. Багато з них не розуміють, наскільки тяжко
жертва травмується наслідками злочину. Жертви
відчувають цілу гаму відчуттів і емоцій. Напри+
клад, страх, який постійно збільшується при згаду+
ванні про злочин, відчуття уразливості, незахище+
ності, образи, злості, гніву. Відчуття гніву виникає
не тільки щодо правопорушника, а й щодо органів
міліції та суду. Намагання цих органів об’єктивно
з’ясувати обставини справи викликає у них незадо+
волення і підозру в їхній зацікавленості, неспро+
можності довести вину правопорушника і неба+
жання його покарати.

У жертви виникають потреби безпеки, захище+
ності. Потерпілі хочуть знати, які заходи будуть
вжиті, щоб злочин не повторився. Має значення і
емоційна захищеність, тобто коли жертва хоче ви+
лити своє горе і гнів, розказати про свої потреби.

Друга потреба жертви, задоволення якої вони
чекають від правосуддя — це відшкодування збит+
ків, компенсація втрат. Часто жертви розуміють,
що втрати відновити неможливо, але інколи важ+
лива навіть символічна компенсація, усвідомлення
того, що хтось взяв на себе відповідальність, від+
шкодував шкоду. У багатьох випадках потреба по+
терпілих полягає не в тому, щоб засудити правопо+
рушника, а в тому, щоб була компенсована завдана
шкода: повернуте майно, гроші, відремонтована ма+
шина тощо.

Третя потреба жертви полягає в тому, що жертва
бажає отримати відповіді на питання, які її турбу+
ють. Постраждалі від злочину особи часто пережи+
вають про те, що сталося, чому об’єктом злочину
стали саме вони, чи має правопорушник що+небудь
проти потерпілого особисто?

Четверта потреба жертви — необхідність висло+
вити свої відчуття, розповісти про те, що сталося.

П’ята потреба — це необхідність жертви повер+
нути емоційну владу над своїм життям, оскільки

потерпілий буває настільки злий, що не може спра+
витися зі своєю поведінкою, не може контролюва+
ти себе.

Але потерпілий, як правило, нічого з перерахо+
ваного не отримує, оскільки в існуючих правових
системах знаходиться на задньому плані. Вважа+
ється, що злочин вчинено проти держави, а не про+
ти жертви. У зв’язку з цим всі питання вирішення
конфлікту вирішують державні органи. В окремих
випадках жертві навіть не вважають за потрібне да+
ти інформацію про стан справи, або познайомити з
матеріалами справи. Але не дивлячись на те, що в
законодавство України внесені деякі зміни, які по+
кращують процесуальне становище потерпілого,
жертва у кримінальному процесі є найбільш неза+
хищена процесуальна фігура.

Сьогодні стали більше приділяти уваги вирі+
шенню проблем жертв злочину. Зокрема, 15 берез+
ня 2001 р. Рада Європейського Союзу прийняла ос+
новоположне рішення «Про місце жертв злочину у
кримінальному судочинстві».

У цьому рішенні відзначено, що мінімальні
стандарти мають передбачати захищеність жертв
злочинів, зокрема, звертається увага на можливості
їхнього доступу до правосуддя, їхнього права на
відшкодування збитків, включаючи судові витра+
ти. Умови цього рішення стосуються інтересів
жертв не тільки під час кримінального судочин+
ства, вони охоплюють також вжиття заходів щодо
надання допомоги жертвам до і після судового роз+
гляду, які можуть пом’якшити наслідки злочину.
Правила і практика, що стосуються місця жертв і їх
основних прав, повинні бути приведені у відпо+
відність, зокрема, з правом поважати їх гідність,
правом надавати і отримувати інформацію, правом
розуміти і щоб їх розуміли, правом на захист на
різних стадіях процесу і правом отримувати випла+
ту за незручності.

Щодо іншої сторони — правопорушника, то ос+
танній спостерігає за розглядом справи, але відчу+
ває себе пасивним гравцем на арені правосуддя, де
основна роль віддається державі в особі прокурора,
формує справу згідно з власними уявленнями та
адвокатам, які мають на меті знайти недоліки у
такій конструкції11, оскільки більшість систем
кримінального правосуддя побудовані так, що дер+
жава зобов’язана доводити подію вчинення злочи+
ну, а справа правопорушника — турбуватися про
себе. Потім його позбавляють волі, відправляють у
місця ув’язнення і злочинець починає навіть вва+
жати, що він є жертва, а не потерпілий. Але ж саме
система правосуддя повинна покладати на право+
порушників відповідальність, тобто допомагати їм
усвідомити, що вони вчинили і що вони мають
відповідати за вчинене. Система має зробити так,
щоб правопорушники були краще, а не гірше підго+
товлені до повернення в суспільство. На жаль, сьо+
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годні ми цього не досягаємо. Фактично вся діяль+
ність кримінального судочинства спрямована на
формування умов, які спонукають правопорушни+
ка до ухилення від відповідальності за вчинений
злочин, і, зрештою, останній, як спосіб захисту, ви+
бирає пасивність та ігнорацію. Призначена судом
реституція трактується правопорушниками як чер+
гове покарання, що накладене на них безликою су+
довою системою. За наслідками вчиненого діяння
правопорушник, згідно з усталеним розумінням
суспільства, повинен понести покарання, під яким
традиційно розуміють його ув’язнення. 

Однак покарання, що не ставить собі за мету
відновити порушені права потерпілого і таким чи+
ном сприяти відновленню балансу в суспільстві, не
досягає своєї мети, а виступає відправним пунктом
у формуванні ланцюжка жертв правопорушення12.
Тепер мова йде про порушення прав потерпілого з
боку держави та громадськості, які не створили
умов до взяття ними на себе відповідальності за
вчинене діяння, а лише, у процесі розгляду кримі+
нальної справи, підтвердили факт вчинення ним
кримінально караного діяння.

Винесення судом обвинувального вироку є на+
ступним кроком віктимізації, що має результатом
таврування правопорушника незалежно від тяж+
кості вчиненого ним злочину. За таких умов право+
порушник прирікається державою на кримінальне
існування в майбутньому, йому важко обрати і по+
чати нове життя після відбутого покарання. Як на+
слідок, мета, що ставилась державою при здійснен+
ні кримінального судочинства, досягається не зав+
жди. Поновлення прав потерпілого не відбува+
ється, суспільство не одержує гарантії, що правопо+
рушник, сьогодні засуджений до відбуття покаран+
ня, завтра не вчинить нового злочину.

Усе наведене дає підстави говорити про певну
кризу інституту покарання у кримінальному про+
цесі. Для виходу з неї, розуміючи малу ефек+
тивність каральних підходів до боротьби із зло+
чинністю, держави змінюють свою кримінальну
політику. Зокрема відбувається гуманізація і демо+
кратизація кримінального процесу і особливо ін+
ституту покарання. Значення покарання в боротьбі
із злочинністю, як підкреслюється у літературі,
визначається не його жорстокістю, а неминучістю,
своєчасністю, справедливістю і невідворотністю за+
стосування за кожний вчинений злочин. Ос+
танніми роками тенденція боротьби із злочинністю
у переважній більшості держав світу, у тому числі і
в Україні, полягає у зниженні ступеня жорстокості
покарання, що знайшло своє відображення, зокре+
ма, у новому КК України 2001 р. 

Так, КК не передбачає смертну кару, а довічне
позбавлення волі передбачено альтернативно із
позбавленням волі на певний строк і тільки за
особливо тяжкі злочини проти життя. Із санкцій за

злочини невеликої тяжкості практично виключено
покарання у вигляді позбавлення волі тощо. У сис+
темі покарань (ст. 51 КК України) передбачено
нові, більш гуманні види покарань: громадські ро+
боти, арешт, обмеження волі, значно розширені
можливості застосування штрафу та інших пока+
рань, не пов’язаних із позбавленням волі.

У суспільстві завжди будуть ті, хто не підпоряд+
ковується нормам права та моралі. Людство протя+
гом свого існування постійно вело боротьбу із зло+
чинністю, однак побороти цей недолік не змогло.
Як не песимістично це звучить, але у найближчій
перспективі — викорінення злочинності мало+
ймовірне.

Природно, що людство шукає альтернативні
способи боротьби із злочинністю. Акценти пе+
ремістились на способи реагування на злочин.
Одним із таких способів є так зване відновлювальG
не правосуддя, яке розвивається уже протягом 25
років. Як вважають спеціалісти кримінального пра+
ва, процесу, кримінологи, психологи, ініціатори і
захисники відновлювального правосуддя — лише
всередині кримінальної юстиції проблема злочин+
ності не може бути вирішена13. 

На відміну від традиційної системи криміналь+
ного судочинства відновлювальне правосуддя ста+
вить перед собою завдання умиротворення по+
терпілого та правопорушника, досягнення задово+
лення потреб потерпілого та правопорушника, гро+
мадськості та держави. Відновлювальне правосуд+
дя зосереджує свою увагу на правах усіх суб’єктів
та на віднайденні рівноваги між ними, сприяє
відновленню попереднього стану в суспільстві, що
мав місце до вчинення злочину. Концепція сучас+
ної кримінальної юстиції носить легалістичний ха+
рактер і розглядає злочин як дію чи бездіяльність,
що карається державним органом, наділеним від+
повідними повноваженнями14, тобто таке діяння,
яке завдає шкоди державі. За таких обставин має
місце жонглювання поняттями: відносини, які ви+
никли спочатку між правопорушником та по+
терпілим, у результаті кримінального провадження
стають відносинами між правопорушником та дер+
жавою в уособленні державних органів. У таких
випадках розв’язання конфлікту, що є наслідком
правопорушення, належить не тим, хто в ньому
задіяний, а юристам і тим, хто займається юсти+
цією15.

На думку прихильників відновлювального пра+
восуддя, необхідно змінити ракурс розгляду злочи+
ну як правопорушення та процесу реагування на
нього таким чином: 

1) змістити його у бік потерпілого;
2) визнати основним із завдань кримінального

процесу примирення сторін — потерпілого і право+
порушника, що супроводжується відшкодуванням
шкоди, завданої правопорушенням;
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3) залучити до розгляду кримінальної справи не
лише традиційних її учасників, а також посеред+
ників та громадськість.

Отже, сутність відновлювального правосуддя
відрізняється від сутності традиційного карального
правосуддя. Якщо злочином вчинено насильство,
заподіяна образа іншій людині, то в даному випад+
ку шкода заподіяна конкретній особі, а не державі,
і виникає обов’язок винуватого відшкодувати збит+
ки або усунути заподіяну шкоду. Таким чином мі+
няється мета кримінального правосуддя: не пока+
рання, а відновлення — зцілення, примирення і від+
шкодування шкоди. Відновлення не у формально+
юридичній дійсності, де вважається, що покарання
служить засобом відновлення порушеного права, а
відновлення як людська категорія. Основними
дійовими особами нової процедури стають самі
учасники події — правопорушник і жертва. 

Відновлювальне правосуддя має на меті сумісне
вирішення сторонами, які втягнуті в конкретний
злочин, свого ставлення до наслідків злочину і які
висновки зробити на майбутнє. Відновлювальне
правосуддя — це орієнтований на вирішення проб+
леми підхід до злочинності, який передбачає участь
самих сторін і суспільства в цілому в активних сто+
сунках з юридичними органами. Метою такого пра+
восуддя є урівноваження інтересів жертви і су+
спільства з необхідністю соціальної реінтеграції
злочинця. Воно орієнтується на те, щоб сприяти
зціленню жертви і надати можливість усім сторо+
нам, втягнутим у процес правосуддя, брати в ньому
активну участь. Відновлювальне правосуддя не
входить у суперечність з існуючою системою кри+
мінального судочинства. Як на наш погляд, воно
допомагає традиційному правосуддю.

Відновлювальне правосуддя не є ні особливою
юрисдикцією, ні галуззю права, ні «особливим про+
вадженням». Воно не замінює, не скасовує тра+
диційного карального правосуддя, однак є са+
мостійним явищем у правовій практиці та культурі
багатьох держав. Слід погодитись із російським ав+
тором Л. М. Корнозовою у тому, що це напрямок
розвитку кримінального судочинства (виділено
Л. М. Корнозовою), який існує у трьох аспектах,
зокрема таких, як:

1) світоглядна позиція, що поступово трансфор+
мується у теоретичну концепцію;

2) практика, що набуває все більшого поши+
рення;

3) світовий рух.
Ці три аспекти існування відновлювального

правосуддя Л. М. Корнозова об’єднує єдиним по+
няттям «підходу»16.

Відновлювальне правосуддя має два основних
принципи.

Перший відноситься до заподіяної шкоди. По+
перше, реалізація цього принципу стосується жер+

тви і передбачає, що жертва і її потреби мають зна+
ходитися в центрі правосуддя, оскільки шкода за+
подіяна саме їй. По+друге, правопорушник має не+
сти відповідальність з урахуванням заподіяної
шкоди. Правопорушника треба заохочувати до
усвідомлення своєї вини і відповідальності за
відшкодування збитків.

Другий основний принцип відновлювального
правосуддя — принцип участі. Його суть в тому, що
у жертви, правопорушника і суспільства повинні
бути свої ролі в цьому процесі. Держава не повин+
на стояти нагорі, виконуючи правосуддя щодо пра+
вопорушника, який стоїть нижче, примушуючи йо+
го захищатися. Держава має брати участь у право+
судді поряд із жертвою та правопорушником.

Перша спроба систематизувати відновлювальні
підходи до правосуддя була здійснена пенсіль+
ванським професором соціологом Ховардом Зером
у книзі «Змінюючи лінзи: новий погляд на злочин
та правосуддя». Ідеї Х. Зера були розвинені Ніль+
сом Крісті у праці «Межі покарання»17 та Джоном
Брейтуейтом у праці «Злочин, сором та возз’єднан+
ня»18 та ін.

Серйозні дослідження з питань відновлюваль+
ного правосуддя розпочато у Росії, де даній проб+
лемі присвячено розділ у фундаментальній моно+
графії «Судебная власть»19, та окреме моногра+
фічне дослідження «Восстановительное правосу+
дие»20, а також цілу низку інших досліджень21.

Про актуальність даної проблеми свідчать не
тільки наукові дослідження, але й запровадження у
переважній більшості юридичних факультетів
університетів США, Канади та деяких країн Євро+
пи спеціальних курсів «Альтернативні (позасудо+
ві) методи вирішення спорів або медіація».

Вивчення проблеми примирення жертви злочи+
ну і правопорушника розпочато і в Україні у деяких
галузях науки — соціології, психології. Однак у
юридичній науці це явище досліджується вперше.
Ця проблема потребує, безперечно, глибокого ком+
плексного дослідження.

Зважаючи на значні недоліки, що проявляються
у процесі здійснення традиційного кримінального
судочинства, було прийнято низку міжнародних
документів, які в тій чи іншій мірі наголошують на
застосуванні «неофіційних механізмів врегулюван+
ня спорів, включаючи посередництво, арбітраж і
суди звичаєвого права чи місцеву практику» (п. 7
р. А. Додатка до Декларації основних принципів
правосуддя для жертв злочинів і зловживання вла+
дою (29.11.1985)).

На необхідності розширення сфери застосуван+
ня медіації у кримінальних справах було наголоше+
но у ст. 10 Рамкового рішення Ради Європейського
Союзу «Про положення жертв у кримінальному
судочинстві» (15 березня 2001 р.), якою, зокрема,
зобов’язано всі держави Європейського Союзу по+
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ширювати посередництво у кримінальних справах
та забезпечувати прийняття до розгляду будь+які
угоди між жертвою та правопорушником, дося+
гнуті у процесі посередництва22. Навіть у програмі
«Україна+НАТО» передбачено як внутрішній захід
України необхідність розвитку альтернативних
способів вирішення конфліктів і, зокрема, медіації.

На Десятому Конгресі ООН щодо запобігання
злочинності і поводження з правопорушниками,
який проходив у Відні 10–17 квітня 2000 р., наго+
лошувалось на тому, що неофіційні і напівофіційні
форми вирішення спорів між потерпілим і право+
порушником відображають сучасні тенденції інди+
відуалізму і скорочення функцій держави у цьому
процесі.

Серед документів Ради Європи, котрі так чи
інакше стосуються застосування медіації в кримі+
нальних справах можна виділити, зокрема:

— Європейську конвенцію про здійснення прав
дітей (08.09.1995), яка у ст. 13 «Посередництво та
інші способи вирішення спорів» закликає до спри+
яння здійсненню посередництва чи інших засобів
вирішення спорів;

— Рекомендація № R (85) 11 щодо статусу жер+
тви у межах системи кримінального права пропо+
нує державам+членам Ради Європи вивчити всі
можливі плюси медіації та примирення;

— Рекомендація № R (87) 18 щодо спрощення
структури системи кримінальної юстиції (право+
суддя) пропонує державам+членам Ради Європи
переглянути своє законодавство з метою узакони+
ти способи позасудового врегулювання конфліктів;

— Рекомендація № R (87) 20 щодо реакції гро+
мадськості на підліткову злочинність закликає дер+
жави переглянути законодавство і внести необхідні
зміни щодо розвитку медіації;

— Рекомендація № R (87) 21 щодо зменшення
ступеня віктимізації і надання допомоги постраж+
далим пропонує державам+членам Ради Європи ре+
алізовувати експерименти у сфері медіації, залуча+
ючи до участі в них потерпілих та правопоруш+
ників;

— Рекомендація № R (92) 16 щодо євро+
пейських стандартів застосування громадських
санкцій та заходів, у якій мова йде про ті заходи, які
виступають альтернативою позбавлення волі і
сприяють реінтеграції правопорушника у суспіль+
ство (система медіації саме передбачає подібний
результат);

— Рекомендація № R (92) 17 щодо винесення
вироків підкреслює, що засудження людини по+
винно супроводжуватись сучасними більш гуман+
ними способами, спрямованими на зменшення
кількості тюремних ув’язнень;

— Рекомендація № R (95) 12 щодо структури
управління системою кримінального правосуддя
відзначає той факт, що застосування заходів по за+

побіганню рецидиву, перегляду змістовного напо+
внення терміна «покарання», застосування медіації
і спрощення розгляду справ знімають певні труд+
нощі в роботі системи кримінального правосуддя,
зокрема йдеться про розвантаження та фінансуван+
ням судових органів.

Відновлювальне правосуддя у співвідношенні з
традиційною кримінальною юстицією може діяти: 

— як складова кримінального процесу. За таких
умов медіація здійснюється в межах розгляду спра+
ви на певній стадії кримінального процесу. Така мо+
дель застосовується в багатьох європейських дер+
жавах, зокрема в Австрії, Бельгії, Німеччині. У ме+
жах такого процесу справа надсилається медіатору,
який сприяє досягненню згоди між потерпілим і
правопорушником. Така угода безпосередньо впли+
ває на призначення покарання і допускає зняття
обвинувачення з підсудного;

— як альтернатива кримінальному процесу, що
застосовується в рамках голландського проекту
«dading» і є справжньою альтернативою кримі+
нальному судочинству та передбачає врегулюван+
ня конфлікту через переговори23. Застосування цієї
моделі ґрунтується на виключенні розгляду справи
з меж кримінального процесу, а отже, дає змогу го+
ворити про паралельність застосування відновлю+
вального правосуддя з традиційним судочинством;

— як додатковий захід, що долучається до тра+
диційного розгляду і часто застосовується після
закінчення слухань у справі.

Найбільш прийнятною до застосування в сучас+
них умовах є програма примирення між потер+
пілим та правопорушником (посередництво, медіа+
ція). Згідно з Додатком до Рекомендації R (99) 19
Комітету міністрів, державам+членам Ради Євро+
пи, якою є і Україна, яка присвячена посередниц+
тву у кримінальних справах, посередництво розг+
лядається як процес, у якому потерпілий і правопо+
рушник мають змогу за власною добровільною зго+
дою бути учасниками у вирішенні проблеми, що є
наслідком вчиненого злочину, використовуючи
при цьому нейтральність третьої сторони чи посе+
редника.

Існує декілька моделей (форм) відновлюваль+
ного правосуддя. Воно успішно розвивається на те+
ренах США, Австралії, Нової Зеландії, Європи. Се+
ред Європейських держав воно законодавчо за+
кріплено в Австрії, Бельгії, Великій Британії, Нор+
вегії, Фінляндії, Польщі та Чехії. 

Одна з форм відновлювального правосуддя, яка
розповсюджена в США, в державах Європи, нази+
вається примиренням між жертвою і правопоруш+
ником. Суть її полягає в тому, що спеціально підго+
товлені посередники за сприяння офіційних ор+
ганів (поліції, прокуратури, суду) організовують
зустрічі жертви і правопорушника для обговорен+
ня того, що сталося, і для вироблення угоди. 
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Форми, що застосовуються в Новій Зеландії,
розширюють коло учасників таких зустрічей. Одні
форми застосовуються для роботи з незначними
злочинами, інші — з тяжкими, навіть такими, як
умисне вбивство. Є форми, які працюють з усіма
злочинами. В окремих випадках вони створені як
альтернатива тюремному ув’язненню. Але не хо+
четься, щоб склалася хибна думка, що застосуван+
ня відновлювального правосуддя обов’язково тяг+
не за собою звільнення від кримінальної відпові+
дальності із закриттям кримінальної справи. За
практикою, яка склалася у європейських державах,
програми відновлювального правосуддя не завжди
впливають на правовий статус правопорушника,
але це допомагає йому і жертві знайти відповіді на
питання, що виникли у зв’язку з вчиненням злочи+
ну. Остаточне рішення у справі приймає суд. 

Разом з тим треба чітко розуміти, що проблема+
тика відновлювального правосуддя має ширший
зміст. Воно не тільки зводиться до закриття кри+
мінальної справи, чи звільнення правопорушника
від кримінальної відповідальності, а може розпов+
сюджуватися і на постановлення вироку, і на період
відбуття покарання.

Найбільш розповсюдженими формами віднов+
лювального правосуддя є:

— програми примирення між потерпілим та пра+
вопорушником (відомі також як «медіація» чи «по+
середництво», «примирення жертв і правопоруш+
ників», «конференції жертв і правопорушників»);

— програми, що ґрунтуються на традиціях пів+
нічноамериканських індійців, які побутують у Ка+
наді: рішення у кримінальному конфлікті прийма+
ються внаслідок обговорень і лише при досягненні
консенсусу;

— сімейні конференції, що беруть початок у тра+
диціях корінного населення Нової Зеландії — маорі,
де замість слухань у суді організовується зустріч
правопорушника і жертви злочину. На такій зуст+
річі також присутні члени сімей сторін, родичі, ав+
торитетні у громаді люди24.

Зупинимося на двох моделях відновлювального
правосуддя. 

Перша модель — примирення жертви і правопо+
рушника. Це найбільш розповсюджена модель.
Інакше вона ще називається медіація. Походить від
англійського mediate — служити зв’язком, посеред+
ником; (mediation — посередництво). Медіація
жертви і правопорушника є частиною великого ру+
ху — відновлювального правосуддя. Програма при+
мирення у кримінальному правосудді може відбу+
тися тоді, коли це питання вирішується офіційни+
ми органами. На програму примирення справа мо+
же бути направлена поліцією, прокурором або суд+
дею. Якщо питання вирішене, справа направля+
ється на програму примирення, яка може проводи+
тись недержавною організацією або службою про+

бації. Якщо охарактеризувати коротко, то процеду+
ра примирення в кримінальних справах визна+
чається як безпосередня зустріч сторін конфлікту,
під час якої за допомогою нейтральної третьої сто+
рони (медіатора) потерпілий і правопорушник ма+
ють можливість брати активну участь у вирішенні
проблем, спричинених злочином. 

Медіатор — це нейтральна особа, яка пройшла
спеціальну підготовку і не є представником інте+
ресів ні жертви, ні правопорушника. Спочатку
медіатор зустрічається окремо із жертвою і право+
порушником, вислуховує їх версії про те, що стало+
ся, відповідає на їхні питання і з’ясовує, чи мають
вони бажання продовжити цей процес. Якщо
обидві сторони виявляють таке бажання, посеред+
ник організовує їхню зустріч. Жертва вислуховує
кривдника і може з’ясувати будь+які питання, які
виникли у неї, висловити свої почуття, дати вихід
емоціям та агресії. Потерпілий хоче бути почутим.
Правопорушник вислуховує їх і може дати відпо+
віді на питання жертви, пояснити своє ставлення
до вчиненого. Якщо сторони дійдуть згоди про
примирення, вони складають контракт у письмовій
формі про відшкодування збитків. Контракт надси+
лається органу, який надіслав справу на примирен+
ня. Якщо справа надійшла з суду, цей контракт мо+
же стати частиною вироку. Якщо справа надійшла
із поліції чи від прокурора, то вона може бути за+
крита після успішного виконання контракту.

Проведені за цією програмою дослідження в
різних країнах показали, що коли жертва і правопо+
рушник погодились на зустріч, майже у 90% ви+
падків примирення відбудеться. Дослідження по+
казали, що виконуються від 80% до 90% контрактів.

Коротко про новозеландську модель відновлю+
вального правосуддя. Ця модель з’явилася в Ав+
стралії і Новій Зеландії і називається «сімейна кон+
ференція». У ній беруть участь не тільки правопо+
рушник і жертва, але й члени сім’ї правопорушни+
ка, адвокат у справах молоді (на вимогу непо+
внолітнього), соціальний працівник, інші особи за
бажанням сім’ї правопорушника (друзі, учителі), а
також працівник поліції. У Новій Зеландії поліція
є представником обвинувачення. Соціальний пра+
цівник організовує зустріч і сам бере в ній участь
переважно як ведучий. Учасники цієї конференції
роблять те ж, що і в програмі примирення: обгово+
рюють події, які відбулися, висловлюються про
свої відчуття і отримують відповіді на свої питан+
ня. Після цього правопорушник зі своєю сім’єю ви+
ходять з кімнати, приймають рішення і поверта+
ються з пропозиціями. А потім уся група обгово+
рює запропоноване рішення. При цьому мова йде
не тільки про відшкодування збитків. На конфе+
ренції обговорюється питання, чи слід направляти
правопорушника в тюрму, чи буде застосована реа+
білітаційна програма.
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Особливістю цього є те, що всі присутні повинні
погодитись з такими пропозиціями: і жертва, і пра+
вопорушник, і його родина, і його адвокат, і офіцер
поліції, тобто, рішення має бути одноголосним.

У Новій Зеландії сімейні конференції функціо+
нують настільки успішно, що близько 80% кримі+
нальних справ закриваються після їх проведення.

У Європі вперше така форма відновлювального
правосуддя, як примирення (медіація) з’явилася в
Англії. Однак слід зазначити, що одночасно і неза+
лежно такі ініціативи почали розвиватися і в Скан+
динавських країнах. Крім Норвегії, Фінляндії, Ве+
ликобританії, Австрії, Німеччини, Франції, де ці
програми не тільки успішно діють, а й закріплені
законодавчо, здійснені перші кроки у Данії, Шве+
ції, Нідерландах, Ірландії, Люксембурзі, Іспанії та
Італії. Останнім часом активізувався рух за впрова+
дження програм примирення (медіації) у Східній
Європі. В Польщі і Чехії після проведення експе+
рименту програми примирення (медіації) не тільки
отримали визнання, але й закріплені на законодав+
чому рівні.

Хочеться окремо зупинитися на вирішенні пи+
тання медіації в Польщі. Спочатку були проведені
експериментальні програми медіації ще у 1995 р.,
тобто до її офіційного закріплення у кримінально+
му законодавстві. Сталося це в межах експеримен+
тальної програми з медіації у справах неповноліт+
ніх, яку проводив Польський центр медіації. Після
позитивних результатів цей інститут було впрова+
джено в польське кримінальне законодавство в
1997 р., що набрав чинності 01.09.1998 р. Медіацію
тоді було впроваджено в норми, що стосувалися
попереднього слідства. Однак навіть і після закріп+
лення медіації у законодавстві у практиків не було
сформовано єдиної думки щодо її застосування у
зв’язку з неясністю законодавчих норм, зокрема
щодо того, хто повинен рекомендувати медіацію та
в який термін вона має проводитись. Використан+
ня таких можливостей на етапі судочинства було
обмеженим і зводилось до провадження перед су+
довим розглядом.

Цей інститут було оновлено 01.01.2003 р. З тих
пір медіація набула більш загального характеру.
Її було впроваджено в загальні норми разом з про+
цесуальними основними правилами та передумо+
вами. Законодавець уже завчасно визначив так,
щоб не виникало жодних сумнівів про те, що на ме+
діацію можна направити сторони як на поперед+
ньому слідстві, так і на будь+якому етапі судочин+
ства, у законодавстві немає жодних обмежень на
застосування медіації, якщо є доцільність її прове+
дення. Була введена в дію ст. 23а+1 Кримінально+
процесуального кодексу Польщі (1997 р.), якою пе+
редбачено, що «суд, а під час попереднього слідства
прокурор, з ініціативи або за згодою потерпілого
або обвинуваченого може направити справу до ус+

танови або гідної довіри особи з метою проведення
процедури медіації між потерпілим і обвинуваче+
ним» (п. 1). Тривалість процедури медіації не по+
винна перевищувати 1 місяць і вона не врахо+
вується при обчисленні тривалості попереднього
слідства (п. 2). Щодо медіатора, то ним не може бу+
ти особа, яка є професійним суддею, прокурором,
адвокатом, юрисконсультом або стажером з однієї з
цих професій, або якщо вона працює у суді, проку+
ратурі чи іншій установі, завданням якої є переслі+
дування злочинців (п. 3). Після проведення проце+
дури медіації медіатор подає звіт з її перебігу та ре+
зультатів до органу, який зініціював проведення
медіації (п. 4). За польським законодавством медіа+
ція застосовується як щодо неповнолітніх, так і що+
до дорослих правопорушників.

Результат медіації не є обов’язковим для суду.
Суд має оцінити його з огляду цілей кримінально+
го провадження, відповідності праву і може враху+
вати при ухваленні свого рішення.

На початку грудня 2003 р. відбулася поїздка з
обміну досвідом представників виконавчої та судо+
вої влади України до Польщі. Нашим представни+
кам було повідомлено, що на початку експеримен+
ту було проведено лише 40 медіацій. На момент пе+
ребування української делегації Польський Центр
Медіації мав на рахунку 450 членів і 19 осередків
по всій країні. В питаннях застосування медіації
значну роль відіграють судді. Так, у 2002 р. на ме+
діацію було передано всього 826 справ, із яких су+
дами — 786 справ, 40 справ — прокурорами.

Слід зазначити, що за останні п’ять років було
проявлено декілька міжнародних ініціатив посе+
редництва у кримінальних справах і відновлюваль+
ного правосуддя в цілому.

Ці процеси характеризуються двостороннім або
регіональним співробітництвом між окремими дер+
жавами. Відбувся обмін практичним дослідниць+
ким досвідом між Німеччиною і Австрією. Німеч+
чина підтримала Польщу у розвитку медіації, нав+
чанні медіаторів. Норвегія і Данія запропонували
допомогу Албанії. Скандинавські держави (Нор+
вегія, Швеція, Фінляндія і Данія) беруть участь у
регіональних консультаціях в рамках Сканди+
навського форуму з питань посередництва.

Рух за відновлювальне правосуддя вийшов за
межі національних кордонів і знайшов наднаціо+
нальне закріплення. Існуючі європейські органі+
зації за останній час зосередили увагу на програмах
посередництва між жертвою і правопорушником.
Такою є Європейська координаційна організація
служб пробації. Конференція цієї організації, що
пройшла в 1997 р. у м. Вітенбурзі, була цілковито
присвячена цій темі.

Розвиток різних форм медіації в державах+чле+
нах Ради Європи було визнано Радою Європи, не+
одноразово вивчалось і проводились обговорення
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результатів дослідження медіації в європейському
контексті.

Важливою подією у сфері посередництва між
жертвою і правопорушником стали деякі дії Ради
Європи. Вивчивши та узагальнивши досвід держав
Європи у застосуванні програм медіації, Радою Єв+
ропи була висунута ініціатива видання «Рекомен+
дацій». 15 вересня 1999 р. Комітет міністрів прий+
няв Рекомендацію № R (99) 19 державам+членам
Ради Європи, зацікавленим в організації медіації у
кримінальних справах. Рекомендація закликає дер+
жави+члени Ради Європейського Союзу викорис+
товувати посередництво як конфіденціальні і на
добровільних засадах послуги. В ній зазначені
п’ять основних принципів посередництва у кримі+
нальних справах. Серед цих принципів окремо
виділено, що «посередництво у кримінальних спра+
вах має бути доступним на будь+якій стадії кримі+
нального процесу» і що «програма посередництва
повинна мати достатній ступінь автономії в межах
системи кримінального права».

Також у 1999 р. Європейська комісія Ради Євро+
пейського Союзу виступила із зверненням про про+
ведення додаткових досліджень і експериментів у
сфері посередництва між жертвою і правопоруш+
ником. Як згадувалося вище, Комітет міністрів РЄ
зробив ще один крок у цьому напрямку, прийняв+
ши 15 березня 2001 р. Рамкове рішення «Про місце
жертв злочинів у кримінальному судочинстві», яке
зобов’язує всі держави+члени Ради Європи адапту+
вати свої національні закони під необхідність за+
безпечення жертвам злочинів мінімальний рівень
захисту. Причому згідно зі ст. 17 всі держави+члени
Союзу в обов’язковому порядку повинні до 22 бе+
резня 2006 р. прийняти закони, які забезпечували б
проведення медіації у кримінальних справах.

Виділені основні принципи здійснення медіації,
якими є:

1) добровільна участь у процесі медіації. Згода
на участь повинна бути одержана до початку про+
ведення процедури і має свідчити про правдивість
такого волевиявлення сторін. Але перед тим, як да+
ти згоду, сторони мають глибоко усвідомити проце+
суальну ситуацію, що ґрунтується на матеріалах
справи, і мають право отримати детальне пояснен+
ня, яким чином буде проводитись зустріч і хто буде
проводити. Категорично забороняється примушу+
вати ту чи іншу сторону на погодження на зустріч.
Зрештою, процес може бути припинено за бажан+
ням будь+якої із сторін на будь+якому з етапів;

2) конфіденційність медіації. Цей принцип вис+
тупає розмежувальним критерієм відновлювально+
го правосуддя від традиційної системи криміна+
льної юстиції. В його основу покладено досягнення
продуктивного діалогу та конструктивних резуль+
татів в інтересах сторін. Будь+яка інформація, що
з’ясувалась у процесі медіації, не підлягає розпов+

сюдженню в жодному випадку, крім добровільної
згоди сторін або при існуванні реальної загрози
вчинення нового злочину (п. 30 4. V Додатка);

3) нейтральність посередника (медіатора) є ос+
новною умовою участі потерпілого і правопоруш+
ника у процесі медіації. Медіатор повинен викону+
вати свої обов’язки без упереджень, ґрунтуючись
на знанні фактів справи, на потребах та бажаннях
сторін.

Суть відновлювального правосуддя — перевиз+
начення самого поняття злочину. Відбувається
зміщення акцентів у визначенні потерпілої сторо+
ни, якою визнається не держава, як у каральному
правосудді, а конкретна особа — людина, яка була
ображена, над якою вчинено насильство, або ж со+
ціальна група людей. Тому виникає зовсім інше
трактування відповідальності, як вважає Л. М. Кор+
нозова, і з якою не можна не погодитись. За її дум+
кою, «Злочин заподіює шкоду конкретній особі чи
певній соціальній групі, а тому породжує зобо+
в’язання по загладжуванню її. Звідси змінюється
мета правосуддя: не покарання, а відновлення»25. 

У відновлювальному правосудді виправляється
все, що може бути виправлене і, в першу чергу, —
правопорушник, який у тюрмі, як відомо, най+
частіше стає ще гіршим. У відновлювальному пра+
восудді медіатор враховує почуття жертви, яку
уважно слухають. Активне слухання — одна з голо+
вних властивостей медіатора. Відомий польський
юрист і соціолог Леон Петражицький підкреслю+
вав, що коли справа йде про злочин та покарання,
обов’язково необхідно враховувати не тільки зло+
чин, а й усе те, що пов’язане із почуттями жертви та
правопорушника. Предмет спілкування у віднов+
лювальному правосудді є не правові аспекти ква+
ліфікації злочину, призначення покарання, дотри+
мання процесуальних строків тощо, а те, яку шкоду
заподіяв злочинець, які були почуття жертви. Жер+
тва і злочинець ставляться один до одного як люди,
з допомогою медіації намагаються почути один од+
ного, подумати, яка шкода заподіяна злочином, від+
чути справжнє щире каяття, а іноді, можливо, впер+
ше у житті подумати, що правопорушник повинен
відповідати за скоєне. І прийняти цю відпові+
дальність. Таким чином, застосування процедур
відновлювального правосуддя психологізує кримі+
нальний процес.

Переваги застосування відновлювального пра+
восуддя можна розділити за процесуальним та пси+
хологічним критеріями. Процесуальний критерій
застосування відновлювального правосуддя ле+
жить в основі таких переваг: 

1) активної участі сторін у формуванні рішення,
що має суттєві наслідки для обох. Мова йде про
безпосередню та активну участь у вирішенні пи+
тань про відшкодування завданої шкоди, що дає
можливість сторонам відчути свою вагу в цьому
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процесі, на відміну від традиційної системи кри+
мінального судочинства, яке сприяє формуванню
почуття відчуженості і трансформації учасників
процесу в його об’єктів;

2) економії часу, що полягає у динамічності роз+
гляду справи за допомогою відновлювального пра+
восуддя.Щодо суддів, які розглядають кримінальні
справи, то застосування відновлювального право+
суддя сприяє зменшенню кількості справ, які по+
требують розгляду, а отже, призводить також до
економії робочого часу суддів; 

3) самостійності потерпілого та правопорушни+
ка у формуванні рішення у справі, що ґрунтується
на принципі самовизначення сторін. Учасникам
процесу передаються повноваження у сфері пошу+
ку, формуванні та прийнятті рішення, що має ре+
зультатом позитивний вихід з конфліктної ситу+
ації. Психологічний критерій закладений у таких
перевагах відновлювального правосуддя:

а) зняття емоційної напруги потерпілого та пра+
вопорушника і, як наслідок, відновлення рівноваги
у суспільстві;

б) звільнення суддів від розв’язання проблем,
пов’язаних з емоціями сторін, що дозволяє скон+
центруватись на безпосередньому розгляді справи і
вирішенню правових питань;

в) збереження конфіденційності інформації у
справі, що запобігає її розповсюдженню, не дозво+
ляє перетворити існуючий конфлікт у певний сим+
вол, містифікувати та міфологізувати його, виклю+
чити можливі маніпуляції з боку політиків та ЗМІ.
Нерозголошення інформації у процесі застосуван+
ня процедури медіації надає шанс повернутись
правопорушнику до суспільства і розпочати нове
життя, не будучи таврованим, та уникнути цьку+
вання з боку громадськості. Дотримання цього
принципу сприяє нормальному існуванню су+
спільства;

г) задоволення інтересів учасників процесу.
У першу чергу, це проявляється через зосереджен+
ня уваги на почуттях, переживаннях та страждан+
нях сторін, що надає їм можливість відчути свою
вагу та значимість у цьому процесі. Задоволення
має місце через самостійне прийняття рішення і
відчуття незалежності у його формуванні, чого
учасники позбавлені при застосуванні традиційної
кримінальної юстиції.

Значну вагу для потерпілого має визначення
умов і встановлення порядку відшкодування завда+
ної шкоди, що, зазвичай, залишається поза увагою
кримінального процесу. Зрештою, таке задоволен+
ня інтересів сторін має позитивні наслідки для су+
дових органів, що веде до зменшення кількості апе+
ляційних та касаційних скарг на постановлені ви+
роки судів. 

У результаті застосування відновлювального
правосуддя всі учасники справи тільки виграють.

Це стосується потерпілого і правопорушника, дер+
жави, в особі судових та інших, залучених до спра+
ви органів, і громадськості загалом. Результати, що
досягаються за допомогою цієї процедури, поляга+
ють у відновленні добрих стосунків між людьми, у
попередженні ескалації насилля та жорстокості,
зменшення затрат на правосуддя, підвищення ролі
громадськості у роботі з правопорушниками. 

Проведена 25 листопада 2003 р. у Страсбурзі
Перша Конференція суддів з питань «Врегулювання
спорів на ранніх етапах та роль суддів» надала вели+
кого значення процесу широкомасштабного обміну
думками щодо правових та процедурних основ,
націлених на зміцнення ролі суддів, оскільки пору+
шуються питання про вжиття заходів для швидкого
та простішого вирішення спорів у суді, а також роз+
виток таких засобів вирішення, які здатні врегулю+
вати справу як до, так і під час судового розгляду. 

Серед країн колишнього СРСР лідером є Росія,
де програми примирення діють протягом декількох
років у 10 містах, зокрема, у Москві, Пермі, Тюмені,
Іркутську тощо. Рух за відновлювальне правосуддя
був ініційований у 90+х роках громадською орга+
нізацією — Центром «Судово+правова реформа».
Працівники цього Центру докладають значних зу+
силь для популяризації руху за відновлювальне
правосуддя. Цей рух росте і набирає сили. Сьогодні
його активними учасниками стають юристи, теоре+
тики і практики.

Історія слов’ян свідчить, що примирення як
спосіб вирішення конфліктів між людьми застосо+
вувалось давно. Перші спогади про це відносяться
ще до стародавніх форм судочинства. Праслов’ян+
ська лексика уже в VI ст. н. е. мала всі основні по+
няття, що відносяться до суду і судочинства26.
У цей же час з’явилось поняття «необходимости за+
ключать перемирие». А процедура примирення
розвивається «за участю особливих органів, що
зберігають мир», і які потім навіть відправляли
юрисдикцію. Цими органами були або старі,
«добрі», «кращі» люди — хранителі дідівських зви+
чаїв, або весь народ на його зборах — «вічах»27. От+
же, у древніх слов’ян примирення прийшло на змі+
ну такому архаїчному і неефективному способу ви+
рішення кримінальних конфліктів, як кровна пом+
ста. Виникнення примирення ще в древні часи, ко+
ли неоформлена і слабка держава ще не могла про+
никати і регулювати всі сфери суспільних відно+
син, свідчить про його природне виникнення.

З розвитком суспільних відносин рішення про
примирення різних посередників стають одним із
найбільш розповсюджених джерел звичаєвих
норм28, а пізніше були закріплені в законодавстві
як судові процедури.

Про природне примирення як способу вирішен+
ня кримінальних конфліктів свідчать билини
слов’ян, аналіз яких дає достатнє підґрунтя вважа+
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ти, що побратимство у слов’ян виникло саме як
спосіб вирішення конфліктів.

Незважаючи на широке розповсюдження при+
мирення у звичаях слов’ян, перші стародавні дже+
рела права не мали прямих вказівок на таку форму
вирішення правових конфліктів. Але все ж дослід+
ники руської правди зазначаютьодин із способів
обмеження кровної помсти — «стороны мирят на
тех или других условиях»29. Нарівні з такими вка+
зівками, науковці стверджують про існування в
період дії руської правди медіаторів+суддів. Зокре+
ма, при описанні головництва вказано, що «размер
ее определяется либо сторонами, либо решением
медиаторов+судей»30.

Отже, початковий судовий розгляд проходив у
формі примирення за сприяння різних посеред+
ників. Природно, що наслідком завершення конф+
ліктів шляхом примирення стало адекватне цій
формі процедури — посередництво. З часом під
впливом релігії все більшої ваги став набирати
«суд Божий». Однак і тут, перед безпосередніми
ордаліями, сторонам давалась можливість вирішу+
вати конфлікти природним способом — примирен+
ням. Спосіб вирішення конфліктів шляхом прими+
рення не втратив свого значення і при розвитку за+
конодавства про кримінальне судочинство.

Примирення та відповідні йому процедури збе+
рігалися протягом довгого історичного періоду, не
тільки тоді, коли законодавство ще не було розви+
неним, але і в подальшому.

Якщо у стародавніх слов’ян примирення було
закріплено звичаєм, наприклад, побратимство, то у
XVIII–XIX століттях — оформлено в законі у фор+
мі Совісного суду, який існував за правління Кате+
рини II і Олександра І31.

Особливості судового розгляду кримінальних
справ у Совісному суді полягали в тому, що він
«обязан был примирять тех, кои в своих спорах
прибегали к его разбирательству». В судовому засі+
данні судді пропонували сторонам примиритися і
прикладали до цього максимум зусиль. Якщо сто+
рони конфлікту досягали примирення, то суд їх
згоду скріпляв печаткою. Якщо ж сторони не при+
мирялись, то призначались посередники, які вишу+
кували засоби для їхнього примирення.

Процедура розгляду справ у Совісному суді
свідчить про трансформацію стародавнього звичаю
примирення в судовий орган Російської імперії.

У цей же історичний період у системі судових
органів Російської імперії особливо виділялось
сільське судове відомство, де кримінальні справи і
цивільні спори вирішувались судом виборних, тоб+
то особами, які обиралися із свого поселення для
вирішення спорів. За незгоди з рішенням виборних
сторони мали право вибрати собі посередників із
сільської громади, після цього справа переносилась
за апеляцією до Нижньої розправи.

Особливе значення мали процедури примирен+
ня для селян. Ще в XIX ст. такі процедури регулю+
валися звичаєвим правом. Існування общинного
правосуддя робило опіку общини і родичів природ+
ним і ставило перепони кримінальній репресії дер+
жави. За переписом населення 1882 р. в Росії 82%
населення були селяни, які мешкали, в основному,
в общинах. За законами Російської імперії община
мала право судової влади і абсолютна більшість
кримінальних конфліктів довгий час вирішувалась
в межах общини без участі державного правосуддя.

Законодавством Російської імперії також перед+
бачалась можливість в окремих випадках не поста+
новляти вирок, а закривати кримінальні справи за
примиренням сторін. При цьому таке рішення мог+
ло бути прийняте як судом, так і слідчим.

За радянської влади кримінальним законодав+
ством також передбачалося можливість примирен+
ня потерпілого і правопорушника, але це можливо
було тільки у справах приватного обвинувачення.

У відповідності до нині діючого кримінального
судочинства Російської Федерації, суд, прокурор, а
також слідчий та орган дізнання, за згодою проку+
рора також має право закрити кримінальну справу
щодо особи, яка вперше вчинила злочин невеликої
тяжкості, якщо вона примирилася з потерпілим і
загладила заподіяну шкоду.

На сьогодні в Росії склалася ситуація, яка ха+
рактерна тим, що: 

— чисельність засуджених, які перебувають
умісцях позбавлення волі, одна з найбільших у
світі, місця позбавлення волі і в’язні знаходяться в
скрутному становищі і стають джерелом криміна+
лізації населення і важко виліковних хвороб;

— відсутні серйозні кримінологічні школи і,
відповідно, прошарки юристів, які готові до реалі+
зації некаральних підходів;

— відсутні механізми і процедури, які б давали
можливість громадськості корегувати діяльність
правоохоронних органів у нестандартних ситу+
аціях (кримінальна справа щодо неповнолітнього,
у якого виявлена затримка у психічному розвитку); 

— виникла потреба у скороченні бюджетного
фінансування кримінального правосуддя. 

Саме така ситуація дала можливість розповсю+
дженню в Росії суспільних ініціатив за нову модель
кримінальної юстиції, що виникла на підґрунті тех+
нологічної участі в ній громадськості та орієнтирів
відновлювального правосуддя, і хоча Росія ще не
досягла високого рівня впровадження відновлю+
вального правосуддя, але робота в цьому напрямку
там проводиться значна. 

Так, з 1998 року функціонує громадська органі+
зація — Центр «Судово+правова реформа», на чолі
якої стоять висококваліфіковані спеціалісти Рус+
тем Максудов, Михайло Флямер і Людмила Кор+
нозова. Групи в межах цієї організації існують в Ар+
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замасі, Великому Новгороді, Дзержинську, Іркут+
ську, Тюмені та в інших містах. Центр підтримує
зв’язки з іноземними науковцями і науковими ор+
ганізаціями. За їх запрошенням до Москви приїж+
джав один із засновників відновлювального право+
суддя Ховард Зер, який брав участь у проведенні
семінару на цю тему. Вони ж ініціювали поїздки
для обміну досвідом до Великобританії та інших
держав. Працівники Центру з метою впровадження
відновлювального правосуддя часто виїжджають
на периферію, де читають лекції, проводять між+
регіональні семінари.

Важливою формою пропаганди відновлюваль+
ного правосуддя став журнал «Вісник відновлю+
вального правосуддя», який видається Центром
«Судово+правова реформа».

22 січня 2003 р. в Інституті держави і права РАН
відбулася конференція в межах спільного проекту
Центру «Судово+правова реформа» та університе+
ту «Де Монтфорт» (Великобританія) на тему «Пра+
вове забезпечення практики відновлювального пра+
восуддя. Світові тенденції і перспективи в Росії».

Наведене свідчить, що у Росії надається велике
значення розвитку ідеям відновлювального право+
суддя.

Разом з тим керівники Центру «Судово+правова
реформа», крім теоретичного обговорення цього
питання, пішли шляхом практичного втілення
своєї ідеї.

Програми відновлювального правосуддя успіш+
но реалізуються в Москві, наприклад, співпраця з
Черьомушкінським районним судом. Такі ж про+
грами почали діяти в м. Великому Новгороді та
Ураї. В Дзержинську, Тюмені та Іркутську іде під+
готовка до введення цих програм. Поки що програ+
ми відновлювального правосуддя в Росії застосо+
вуються щодо неповнолітніх, але за планами Цент+
ру ці програми в майбутньому будуть застосовува+
тись і щодо дорослих правопорушників.

А що в Україні?
Програми медіації в Україні не є новиною. Та+

кий проект почав впроваджуватися ще в 1994 р.
спільними зусиллями двох організацій: «Search for
Common Ground» («Пошук спільних підходів»,
США) і Донецьким науково+практичним «Психо+
логічним Центром». За їх ініціативою в Україні ви+
никла мережа громадських організацій, які почали
займатися Альтернативним способом Вирішення
Конфліктів і були об’єднані під загальною назвою
Українська група медіації. Своїм завданням вони
вбачали пропаганду і розповсюдження в Україні
досвіду альтернативних способів вирішення конф+
ліктів, що мали низку переваг перед традиційними
формами їх вирішення і були широко розпов+
сюджені в багатьох країнах світу. 

Досвід застосування альтернативних способів
вирішення конфліктів (особливо медіації) в

Україні показав високу їх ефективність у більшості
типів спорів, особливо коли дуже важливим є збе+
реження взаємовідносин після вирішення спорів,
або коли є необхідність у швидкому прийнятті
рішення, або є необхідність у конфіденційності чи
у максимальному зменшенні психологічної травми,
пов’язаної з процесом вирішення конфлікту, або
просто потрібно дійти до мирової угоди з мінімаль+
ною затратою сил, енергії і часу.

Сьогодні на території України діють вісім
Регіональних Груп Медіації: Донецька, Луганська,
Одеська, Харківська та обласні Групи Медіації:
Київська Група Медіації, Кримська Республі+
канська Група медіації (має своїх представників у
15 районах Криму), Таврійська і Закарпатська. Із
січня 1999 р. ці організації об’єдналися в Асоціацію
Груп Медіації України.

На жаль, ці групи майже не співпрацюють із су+
дами, а що стосується кримінальних справ, то вони
взагалі не мають таких програм медіації.

Крім Асоціації Груп Медіації, в Україні діє Ук+
раїнський Центр Порозуміння, метою діяльності
якого, крім інших питань, є впровадження програм
примирення потерпілих і правопорушників (ме+
діація). Центр також займається просвітницькою
діяльністю, веде пропаганду відновлювального
правосуддя, проводить освітні програми з підготов+
ки посередників у вирішенні конфліктів і спорів.
На базі Українського Центру Порозуміння підго+
товлено 20 медіаторів — ведучих програм прими+
рення, з якими постійно ведеться робота щодо вдо+
сконалення їхніх професійних навичок та набуття
нових знань у галузі медіації.

Український Центр Порозуміння на початку
2003 р. вніс пропозицію про співробітництво з ме+
тою застосування медіації у Деснянському і Дар+
ницькому районних судах м. Києва, і ця ініціатива
були підтримана Верховним Судом України. На
жаль, у Деснянському суді співробітництво було
започатковано лише на рівні окремих суддів.
У Дарницькому суді воно було налагоджено на
рівні всього суду. На початку липня 2003 р. між Ук+
раїнським Центром Порозуміння і Дарницьким
районним судом була підписана угода про спів+
робітництво.

На підставі цієї угоди представник Українсько+
го Центру Порозуміння одержує в канцелярії суду
інформацію про зареєстровані кримінальні справи,
бажано до призначення дати попереднього розгля+
ду. Інформація включає в себе прізвище, ім’я, по
батькові, адреси і телефони правопорушника й по+
терпілого, суть обвинувачення та факт того, чи виз+
нав порушник свою участь у вчиненні злочину.

Після надходження такої інформації із суду во+
на передається медіатору, який забезпечує своєчас+
не проведення зустрічі примирення до початку су+
дового розгляду.
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Коли медіатор визначить, що по даній справі
можливе проведення програми медіації, він спочат+
ку зв’язується по телефону, а потім зустрічається
особисто з правопорушником. Якщо правопоруш+
ник не виявляє бажання взяти участь у медіації, то
медіатор на цьому припиняє свої дії у цій справі.
Якщо правопорушник дав згоду взяти участь у
програмі примирення, то медіатор далі зустрі+
чається з потерпілим. Під час попередньої зустрічі
зі сторонами медіатор пояснює їм мету програми, її
процедуру та юридичні наслідки. Лише після попе+
редньої зустрічі зі сторонами та повною їх згодою
ведучий організовує їх спільну зустріч — процеду+
ру примирення (процедуру медіації).

Крім сторін, у процедурі примирення може брати
участь будь+яка особа, присутність якої буде до+
цільна. Наприклад, особа, яка є авторитетом і яка мо+
же позитивно вплинути на поведінку правопоруш+
ника — батьки, брати чи сестри, друзі, сусіди, учителі,
тренери, представники служби по роботі з молоддю.

Якщо в результаті спільної зустрічі потерпілий
та правопорушник дійшли згоди, то вона оформ+
ляється у вигляді договору примирення, типову
форму якого узгоджено спільно з представниками
суду. Після підписання угоди одна із сторін може
просити суд про долучення цього договору до ма+
теріалів справи. В свою чергу Український Центр
Порозуміння інформує суддю про наслідки ме+
діації зі сторонами, дотримуючись принципу кон+
фіденційності.

У випадку клопотання однієї із сторін про долу+
чення, крім договору примирення, документів, які
підтверджують його виконання, до матеріалів спра+
ви, суддя вирішує заявлене клопотання.

При винесенні рішення у справі суддя може вра+
хувати наслідки медіації та прийняти рішення про
звільнення підсудного від покарання із застосуван+
ням до нього примусових заходів виховного харак+
теру в разі вчинення неповнолітнім злочину неве+
ликої або середньої тяжкості (ст. 105 КК). Крім
цього, суд може звільнити неповнолітнього від по+
карання з випробуванням у випадку його засу+
дження до позбавлення волі (ст. 104 КК).

Суд може звільнити як неповнолітнього підсуд+
ного, так і дорослу особу від кримінальної відпо+
відальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)
або примиренням з потерпілим (ст. 46 КК). У ви+
падку вчинення підсудним злочину невеликої або
середньої тяжкості, суд може врахувати результати
медіації та передати його на поруки колективу
підприємства, установи чи організації. Суд також
може врахувати примирення потерпілого і право+
порушника як обставину, що пом’якшує покарання
під час винесення вироку (п. 1 та ч. 2 ст. 66 КК) або
призначити більш м’яке покарання, ніж передбаче+
но законом за вчинення особливо тяжкого, тяжко+
го або середньої тяжкості злочину (ст. 69 КК).

У справах приватного обвинувачення суддя мо+
же використати результати медіації для закриття
кримінальної справи на підставі п. 1 ст. 27 КПК у
випадку примирення винуватого і потерпілого на
будь+якому етапі провадження, але до того, як суд
піде до нарадчої кімнати для постановлення вироку.

На жаль, ми не можемо навести приклади про+
ведення медіації у конкретній справі, оскільки су+
дами України вона фактично ще не застосовува+
лась через незгоду чи потерпілого, чи правопоруш+
ника, а також через об’єктивні причини. Але ми
маємо можливість навести приклад програми
примирення правопорушника і потерпілого з прак+
тики Черьомушкінського міжмуніципального суду
м. Москви.

Двоє неповнолітніх у під’їзді житлового будин+
ку зняли двері і заховали в гаражі; ще одні двері де+
монтували (витягли куски кольорового металу —
алюмінію). Обидва вчинили правопорушення
вперше, на обліку у відділі по нагляду за неповно+
літніми не знаходилися. Обвинувачення неповно+
літнім було пред’явлено за ч. 2 п. «а», «б» ст. 158 КК
РФ. Черьомушкінський суд через соціального пра+
цівника передав цю справу для проведення програ+
ми примирення в Центр «Судово+правової рефор+
ми». Неповнолітні погодились взяти участь у про+
грамі примирення з потерпілою стороною, визнав+
ши свою вину і бажаючи якимось чином відшкоду+
вати заподіяні збитки. Потерпілою стороною і по+
зивачем у цій справі був визнаний ГУРЕП № 51
району «Нові Черьомушки». За встановленим у
цих організаціях порядком представляти потерпілу
сторону мала юридична служба. Але ведучий про+
грами примирення і соціальний працівник, знаючи
з досвіду, що юридична служба не зацікавлена в
яких+небудь реабілітуючих заходах стосовно непо+
внолітніх і не може емоційно проявити наслідки
правопорушення для матеріально+відповідальної
особи, запропонували саме директору взяти участь
у зустрічі примирення. Директор ГУРЕП спочатку
не проявила бажання розбиратися в ситуації і спіл+
куватися з неповнолітніми, пояснивши свою пози+
цію тим, що це уже шоста справа з крадіжкою две+
рей і вона втомилася від постійного спілкування з
судами та правоохоронними органами.

Однак ведучій програми вдалося представити
ситуацію з іншої точки зору. Важливим було не
тільки пояснення того, що ведучі програми не
представляють правоохоронні чи судові органи,
але і пояснення самої процедури примирення — її
значення для ГУРЕП і особисто для директора, а
також для подальшого виправлення неповнолітніх.
Оскільки головним для директора було відновлен+
ня дверей, а також небажання мати справу із судом
і пред’являти цивільний позов, ведуча змогла дати
відповідь на всі її питання, запропонувавши прове+
сти процедуру примирення як можливість дося+
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гнення і того, й іншого. Оскільки неповнолітні пра+
вопорушники знаходилися в коридорі, ведуча вирі+
шила зразу провести процедуру примирення.

Під час проведення зустрічі директор спочатку
була налаштована проти підлітків і вела себе дещо
агресивно. Описавши наслідки вчиненого для
ГУРЕП і безпосередньо для неї, директор заявила
матеріальні претензії. Батько одного з хлопців
підхопив цю тему, і вони вдвох почали обговорюва+
ти питання відшкодування шкоди. Але ведуча пе+
ревела розмову з цього питання на питання про
причини того, що сталося. Вона сказала, що вважає
дуже важливим обговорення питання, як будуть
встановлені двері і хто там буде брати участь, і що
вони до цього питання вернуться. Але зараз важли+
во зрозуміти, чому неповнолітні зняли двері, нащо
вони їм були потрібні, що вони збиралися з ними
робити. З’ясувалося, що підліткам потрібні були
гроші, які вони думали отримати, продавши части+
ни дверей з алюмінію. Один з підлітків хотів здати
екзамени на права водіння автомобіля, другий —
допомогти сім’ї (похилого віку батько не працює,
отримує тільки пенсію, та ще й вживає спиртні на+
пої, мама померла, старша сестра не працює, тому
що доглядає маленьку дитину).

У ході зустрічі відношення директора до під+
літків стало мінятися, з’явилося співчуття і турбо+
та про їхнє майбутнє. Коли під час попередньої бе+
сіди директор і чути не хотіла про влаштування їх у
себе на роботу, то під час зустрічі примирення вона
сама запропонувала їм роботу двірниками. Після
цієї розмови підлітки разом з батьком одного з них
встановили двері. Тоді відбулася друга зустріч з ди+
ректором і був підписаний договір примирення, де
було зазначено не тільки порядок відшкодування
збитків, але й те, що вся робота виконана. В судо+
вому засіданні за клопотанням адвоката угода про
примирення була приєднана до справи. Соціаль+
ний працівник просив не застосовувати до непов+
нолітніх покарання, пов’язаного з позбавлення во+
лі. Суд постановив обвинувальний вирок із засто+
суванням амністії32.

Аналіз Кримінального кодексу України (ст. ст. 46,
66 та ін.) показує, що у матеріальному праві Ук+
раїни фактично відсутні перешкоди до впрова+
дження відновлювального правосуддя. Однак
кримінально+процесуальне законодавство України
не передбачає такого інституту, що є перепоною
для застосування цієї процедури у кримінальних
справах, оскільки в обґрунтування незастосування
її судді посилаються на відсутність закону. На
жаль, не передбачається такий інститут і в проекті
нового КПК, що важко зрозуміти, якщо врахувати
заяви України про намагання долучитись до євро+
пейських процесів. У законодавстві Польщі, най+
ближчої до України держави, така норма стала ба+
зою для впровадження інституту відновлювально+

го правосуддя у кримінальний процес. Але слід ма+
ти на увазі, що застосування медіації в Польщі спо+
чатку проводилося експериментально.

Для запровадження відновлювального право+
суддя у кримінальне судочинство України необхід+
но відпрацювати механізм застосування процедур
примирення жертви та правопорушника на прак+
тиці та їх законодавче відображення у Криміналь+
но+процесуальному кодексі (за взірець можна ви+
користати норми КПК Польщі і запропонувати
аналогічно врегулювати ці процедури в Україні).

Здійснення процедури примирення можливе
лише за умови добровільної участі сторін. Доб+
ровільна участь передбачає добровільну згоду, яка
в свою чергу означає й інформовану згоду. Отже, до
початку застосування медіації необхідно перекона+
тися, що сторони володіють повною інформацією
про свої права, характер і процедуру процесу, мож+
ливі наслідки своїх рішень. Також повинні вжива+
тись допоміжні заходи для усвідомлення сторона+
ми свого права на правову підтримку, тлумачення
та роз’яснення. Процедура медіації не може засто+
совуватися у випадку неусвідомлення будь+якою
стороною значення цього процесу.

Крім того, ні жертву, ні правопорушника не
можна схиляти до медіації нечесними способами.
Концепція вільної згоди і добровільної участі має
життєво необхідне значення у зв’язку з вимогами
ст. 6 Європейської конвенції про захист прав люди+
ни та основних свобод: стаття передбачає вільний
доступ до судових органів, коли висунуті звинува+
чення про вчинення злочину («справедливе і
відкрите слухання... незалежним і безстороннім су+
дом, встановленим законом»). Медіація правопо+
рушника і потерпілого може бути прийнята тільки
в тому випадку, якщо це право не порушується.

Підґрунтям проведення медіації має виступати
коло обставин, що визнаються обома сторонами.
Участь правопорушника у процесі медіації можли+
ва лише за умови визнання ним своєї вини у
вчиненні правопорушення, що автоматично приз+
водить до втрати сенсу застосування щодо нього
презумпції невинуватості. З іншої позиції, така
участь не повинна трактуватись як показник вини
правопорушника.

Відновлювальне правосуддя покликане не лік+
відувати офіційне правосуддя, а надати йому, за
рахунок використання визначеного способу розв’я+
зання кримінальних ситуацій, відновлювальний
характер.

Для проведення медіації між правопорушником
і потерпілим необхідне залучення третьої сторони,
яка б сприяла досягненню поставлених цілей. Ме+
діатор (посередник) повинен бути наділений від+
повідною компетенцією, і в процесі здійснення ме+
діації зберігати неупередженість та нейтральність.
Безсторонність медіатора є запорукою створення
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належних умов для співпраці потерпілого і право+
порушника, зрештою, відштовхуючись від гарантій
про його безпристрасність, сторони погоджуються
брати участь у процесі. 

Медіатори не виконують функцій ні суддів, ні
арбітрів. Вони не мають права нав’язувати сторо+
нам своє бачення проблеми чи можливий варіант її
розв’язання. Медіатори повинні залучатися з усіх
прошарків суспільства і мають добре розуміти ре+
алії та особливості місцевих культурних та етніч+
них спільнот. Свої функції вони повинні виконува+
ти неупереджено, ґрунтуючись на знанні обставин
справи, потребах та бажаннях сторін. В обов’язки
медіатора входить забезпечення безпеки та ство+
рення необхідних умов для процесу примирення, у
тому числі він повинен слідкувати за дотриманням
з боку сторін взаємоповаги та гідності33.

Медіація є дещо спрощеною за процедурною
формою і, загалом, не такою формальною на від+
міну від кримінального процесу. Самі зустрічі та
розмови між потерпілим і правопорушником зна+
ходяться за межами традиційного кримінального
процесу. Однак медіатор зобов’язаний доповісти
суду чи прокурору про результати медіації, при
цьому він не може розповідати про поведінку сто+
рін, їх переживання та відчуття, давати іншу при+
ватну інформацію, яку було з’ясовано у процесі
медіації. Така інформація може стати доступною
для державних органів лише за умови надання зго+
ди та виявлення бажання з боку сторін. 

Крім того, сторони медіації повинні погодитись,
щоб та чи інша особа була медіатором у їхньому про+
цесі. Вони можуть наполягати на залученні до про+
цесу іншої особи. У ході медіації медіатор повинен
запитувати учасників, чи погоджуються вони з обра+
ним способом її здійснення. Таке формулювання за+
питання і багаторазова його постановка сприяє фор+
муванню в учасників відчуття контролю над ситу+
ацією і, таким чином, досягненню поставленої мети.

Медіація націлена на побудову конструктивно+
го діалогу між сторонами процесу, а не на підписан+
ня реституційної угоди, хоча саме вона, з визначе+
ним механізмом відновлення порушених прав по+
терпілих, є кінцевою метою медіації. Підписаний
між сторонами договір повинен бути складовою ча+
стиною кримінального процесу як документ, що
підлягає вивченню слідчим, прокурором чи судом і
виступає основою для формування і винесення
процесуальних рішень у справі. Деякі форми ме+
діації передбачають можливість закриття кримі+
нальної справи на підставі досягнення згоди і під+
писання реституційного договору між потерпілим і
правопорушником.

Необхідними умовами, що формують підґрунтя
для такої угоди, є:

— щире каяття правопорушника та повне виз+
нання останнім своєї вини; 

— вибачення за вчинене діяння перед по+
терпілим чи його сім’єю;

— добровільна згода потерпілого на примирення
і зобов’язання правопорушника відшкодувати
повністю завдану шкоду.

Спірним є питання про долучення договору
примирення до матеріалів справи та спосіб пере+
вірки суддею самого факту примирення між сторо+
нами. Це питання було поставлене на обговорення
перед експертною групою, яка займалась дослі+
дженням сучасного стану процесу впровадження
процедури медіації в систему правосуддя в Україні.
На думку експертів, клопотати про долучення цьо+
го договору до матеріалів справи повинна одна із
сторін медіації. Щодо з’ясування достовірності
факту примирення — суддя може зробити це, запи+
тавши безпосередньо у сторін. Стосовно юридичної
сили договору примирення, за умови його при+
єднання до матеріалів справи — суддя може зважа+
ти на нього лише як на обставину, яку необхідно пе+
ревірити. Такий договір не є обов’язковим для суду.

Національне кримінальне законодавство
(ст. ст. 45, 46 КК України) передбачає звільнення
правопорушника від кримінальної відповідаль+
ності за умови вчинення ним злочину вперше неве+
ликої тяжкості, якщо останній після вчинення зло+
чину щиро покаявся, активно сприяв розкриттю
злочину і повністю відшкодував завдані ним збит+
ки або усунув заподіяну шкоду (ст. 45); за умови
примирення з потерпілим та відшкодування завда+
них збитків або усунення заподіяної шкоди (ст. 46).
А ч. 1 ст. 47 КК України дає можливість суду звіль+
нити правопорушника від кримінальної відпові+
дальності з передачею його на поруки не тільки за
вчинені вперше злочини невеликої тяжкості, але й
за злочини середньої тяжкості за умови, що особа
щиро покаялася.

Частина перша ст. 66 КК України передбачає,
що щире каяття або активне сприяння розкриттю
злочину, добровільне відшкодування завданого
збитку або усунення заподіяної шкоди є обставина+
ми, що пом’якшують відповідальність. Крім того,
ч. 2 цієї ж статті передбачає, що при призначенні
покарання суд може визнати такими, що пом’якшу+
ють покарання, й інші обставини, не закріплені у
названій статті. Такою обставиною може бути, зок+
рема, примирення потерпілого та обвинуваченого
(підсудного) у справах про злочини тяжчі, ніж не+
великої та середньої тяжкості. Вдале проведення
медіації, якщо вона мала наслідком виникнення на+
званих вище обставин, може бути враховане судом
для пом’якшення покарання. З урахуванням на+
слідків медіації суд може на підставі ч. 1 ст. 75 КК
України прийняти рішення про звільнення від від+
бування покарання з випробуванням.

Укладену реституційну угоду не варто трактува+
ти як різновид угод про визнання вини, що мають
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місце у прецедентній правовій системі, оскільки ос+
танні полягають у переговорах між прокурором та
адвокатом за участі судді і мають на меті пом’якши+
ти покарання, яке буде застосоване до правопоруш+
ника, а не відновити права потерпілого.

Таким чином, на сучасному етапі кримінального
судочинства в Україні можна вести мову про існу+
вання необхідності у запровадженні відновлюваль+
ного правосуддя. Про це свідчать наступні чинники: 

1) медіація має позитивні наслідки для по+
терпілого і правопорушника;

2) медіація могла б стати конкретним ме+
ханізмом реалізації права сторін на примирення; 

3) медіація сприятиме формуванню позитивно+
го іміджу нашої держави серед світової спільноти,
зокрема, мова йде про гуманізацію процесу право+
суддя.

У Рекомендації Ради Європи R (99) 19 закладе+
но принцип сприяння законодавства у здійсненні
медіації у кримінальних справах. Доцільність існу+
вання нормативних актів у сфері медіації базується
на таких позиціях: а) тільки законодавство може
сприяти розширенню сфери застосування медіації,
оскільки наявність обов’язкової норми узаконить
цю процедуру і суддівське небажання у викорис+
танні новітніх методів буде спростоване існуван+
ням імперативної норми; б) легалізація медіації за+
безпечить її передбачуваність і надасть правову

впевненість у її використанні, зокрема, йдеться про
здійснення виплат та компенсації за досягнутою
реституційною угодою; в) медіація як форма при+
мирення між потерпілим і правопорушником по+
винна бути доступна не лише окремій категорії
осіб, які випадково потрапили в зону дії пілотного
проекту, а всім громадянам держави для забезпе+
чення їхнього права на конституційну рівність пе+
ред судом.

Законодавством повинні чітко регулюватись де+
талі угоди, досягнутої у ході медіації, а також поло+
ження щодо справ, які можуть бути вирішені за до+
помогою медіації, темпоральні рамки здійснення
медіації та виконання умов досягнутої реститу+
ційної угоди і закріплення результату медіації ана+
логічно з вироком суду.

З викладеного можна дійти висновку, що від+
новлювальне судочинство, яке з успіхом застосо+
вується в окремих державах як складова криміна+
льного процесу, як механізм відновлення поруше+
них прав потерпілих від злочинів, як один із за+
собів виправлення правопорушників має зайняти
чільне місце у вітчизняній системі права, чим внесе
свою частку до наближення українського судочин+
ства до європейських стандартів демократії. 

Відновлювальне правосуддя: можливості запровадження в Україні
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«Восстановительное правосудие» — широко ис+
пользуемый сегодня термин. Изначально основной
идеей была помощь жертве, но со временем кон+
цепция расширилась. Как мы увидим, восстанови+
тельное правосудие определяется различными спо+
собами. Консорциум восстановительного правосу+
дия в Великобритании говорит в своем Манифесте,
что «Восстановительное правосудие стремится
сбалансировать интересы жертвы и сообщества с
потребностью интеграции преступника в обще-
ство. Оно стремится способствовать восстановле-
нию жертвы и дает возможность всем сторонам,
вовлеченным в процесс судопроизводства, полноцен-
но участвовать в нем».

Таким образом, другие люди, которых затрону+
ло преступление, например, родственники жертвы
и преступника, тоже принимаются во внимание.
Кроме того, утверждается, что процесс не менее ва+
жен, чем результат; поскольку он может помочь за+
лечить раны, нанесенные преступлением. 

Восстановительное правосудие побуждает нас к
переосмыслению наших целей, наших критериев
«успеха». В то время как политики, по крайней ме+
ре, политики Британии [прим. редактора: это, несо+
мненно, справедливо также и для Соединенных
Штатов], склонны считать, что самый важный фак+
тор — это частота повторных осуждений, сторонни+
ки восстановительного правосудия часто считают
удовлетворенность потерпевших и справедливость
обращения с преступниками двумя наиболее важ+
ными задачами. При этом исследование показало в
целом хорошие результаты по этим двум критери+
ям. Утверждается, что если качество работы по на+
званным двум параметрам улучшится, применение
восстановительного правосудия будет оправдан+
ным, даже если частота повторных осуждений не
уменьшится. Сторонники этого подхода всегда де+

лают оговорку, что не считают восстановительное
правосудие панацеей; тем не менее, они надеются,
что это может быть первым шагом к трансформа+
ции наших ответных действий по отношению к лю+
дям, которые наносят другим людям вред. Новое
видение сформулировал Эззат Фатах (1997: 265):
«Первоочередными задачами уголовного законода-
тельства должно быть восстановление мира и по-
коя, залечивание ран и компенсация ущерба жертвы.
Основной задачей должно быть примирение, а не
возмездие; урегулирование конфликтов между людь-
ми, а не увековечивание их; и приближение враждую-
щих сторон вместо еще большего отдаления».

Нет необходимости в том, чтобы описывать, на+
сколько хорошо (или насколько несовершенно)
восстановительное правосудие практикуется в раз+
личных странах, поскольку сравнительные иссле+
дования и описание ситуации в отдельных странах
уже было осуществлено (Akester 2000, Европей+
ский форум 2000, Miers 2001). 

Далее я предложу описание восстановительного
правосудия в том виде, каким оно может быть, на
основе опыта разных стран. Хотелось бы начать с
примера, если позволите. Типичных случаев не су+
ществует, но данный пример продемонстрирует,
как действуют некоторые процессы восстанови+
тельного правосудия. Некоторые детали были из+
менены в целях сохранения анонимности.

Некий подросток был пойман, когда он пытался
выхватить сумку у женщины возле станции метро
поздно вечером. И он, и его жертва согласились
встретиться в присутствии социального работни-
ка по делам молодежи. На встречу также пришли
мать правонарушителя и муж жертвы. Подросток
признался в совершенном преступлении и пояснил,
что ему нужны были деньги для того, чтобы участ-
вовать в большом празднике; он принес извинения
жертве и собственной матери за те неприятности,
которые он доставил. В школе он учился хорошо и
боялся, что этот инцидент может повредить ему в
будущем. Потерпевшая сказала, что деньги в дан-
ном случае ее не волнуют, но она хочет, чтобы он
занялся общественно-полезной работой на благо
людей, которым приходится трудно, и чтобы он
понял, насколько ему в жизни повезло.

Было договорено, что он поработает в проекте
по обучению верховой езде детей-инвалидов. Кроме
того, он обязан был избегать общения с некоторы-
ми из своих знакомых. В таком случае его оставят в
школе и позволят сдать экзамены.

Это дело, которое рассматривал один из недавно
созданных Советов по делам несовершеннолетних
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преступников, которые начинают работать в Анг+
лии, демонстрирует несколько вещей. Деньги не
всегда являются первоочередной заботой потер+
певших. Общественно+полезный труд может быть
наилучшим решением как для преступника, так и
для жертвы, даже если он никак не связан с совер+
шенным преступлением. Вероятно, ценность тако+
го труда может возрасти еще больше, если преступ+
ник лично встретится с людьми, на благо которых
он будет трудиться. Контроль над поведением не+
совершеннолетнего правонарушителя может уста+
навливаться и по договору, а не обязательно по
приговору суда. И на обществе лежит обязательст+
во — оно должно обеспечить возможность исправ+
ления. В рамках описанного проекта это осуществ+
лялось через предоставление молодым людям воз+
можности работать на благо инвалидов и через
контроль над их поведением социальным работни+
ком по делам молодежи. 

В обзоре такого рода проще говорить, главным
образом, об отдельных потерпевших и преступни+
ках, а также о преступниках, находящихся в невы+
годном положении (можно сказать, «потерпев+
ших» от общества) и совершающих правонаруше+
ния против обычных «добропорядочных граждан».
Однако мы должны помнить, что бедняки часто со+
вершают преступления против таких же бедных,
как и они сами, работодатели совершают преступ+
ления против своих подчиненных и против обще+
ственности, нарушая законодательство о здраво+
охранении, безопасности труда и загрязнении ок+
ружающей среды и т. д.; динамика таких преступ+
лений может быть различной, но с ними нужно ра+
ботать посредством механизмов восстановительно+
го правосудия.

Разница между старыми и новыми перспектива+
ми, видениями, была подытожена американцем
Ховардом Зером (Howard Zehr) в 1995 году, дирек+
тором службы медиации жертв и правонарушите+
лей и одним из ведущих философов восстанови+
тельного правосудия. Вот некоторые из его выво+
дов:

Старые и новые цели
Старые цели (карательные):
Преступление — это нарушение правил
Акцент на причинении боли
Правосудие, основанное на правилах 
и результате
Акцент на виновности и абстрактных 
принципах
Жертва — государство

Новые цели (восстановительные):
Преступление — нарушение против людей, 
отношений, shalom*

Акцент на восстановлении справедливости
Правосудие определяется самим процессом, 
сутью
Акцент на причиненном вреде
Жертвы — люди, shalom

Этот идеал резюмирован фразой: «Правосудие,
которое исцеляет».

Особенности уголовного судопроизводства: 
соединение восстановительного правосудия 

с официальной системой уголовного 
судопроизводства и службами социального 

обеспечения и коррекции 
В классической модели уголовного судопроиз+

водства действующие стороны — это государство и
обвиняемый. Государство (которое в Великобрита+
нии символизирует королева) через королевского
прокурора действует от лица всего народа. В вос+
становительном правосудии есть три больших от+
личия. Во+первых, потерпевший (если таковой
есть) также становится участником процесса, во+
вторых, не государство, а местное сообщество яв+
ляется активным участником этих отношений, ко+
торые, таким образом, превращаются в треуголь+
ник с участием жертвы, преступника и сообщества
(я больше поговорю о термине «сообщество» далее
в статье); и в+третьих — сам процесс, который рас+
сматривается как часть восстановительных ответ+
ных действий, а не просто, как средство достиже+
ния результата. Для каждой из трех сторон этого
треугольника существуют определенные рекомен+
дации и запреты.

• Жертвы должны иметь возможность участво+
вать в процессе восстановления ущерба, нанесен+
ного преступлением, но не должны принимать уча+
стие в принятии решений о карательных санкциях.

• Признание нанесенного ущерба преступника+
ми должно приветствоваться, равно как и макси+
мально возможная компенсация такого ущерба, од+
нако не следует спрашивать с преступников за то
социальное давление, которое повлияло на их по+
ведение (я намеренно не говорю «обусловило их
поведение»).

• Сообщество должно способствовать реинте+
грации преступников в общество и не должно отсе+
кать или исключать их, оно также должно предла+
гать помощь жертвам.
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* Shalom — библейское слово, которое Ховард Зер использует
для описания сообщества, в котором царит покой, порядок и сво+
бода. Это не означает, что конфликты отсутствуют вовсе, но кон+
фликты и правонарушения улаживаются таким способом, кото+
рый уважает права всех сторон и особенно детей.



Отношение восстановительного правосудия 
к системе уголовного судопроизводства

Как будет восстановительное правосудие введе+
но в действие? Элементы модели, которые я опишу,
вводились в практику в той или иной стране, но я
не знаю ни одной страны, которая использует их
все. Некоторые используются только для несовер+
шеннолетних преступников или для не очень серь+
езных преступлений, и таким образом, не являются
полностью восстановительными, поскольку ис+
ключают работу с жертвами преступлений взрос+
лых преступников и более серьезных преступле+
ний. Однако я опишу возможную, по моему мне+
нию, модель, а вы можете подумать, является ли
она на самом деле действенной при существующем
законодательстве, нужно ли ее модифицировать,
чтобы учесть особенности законов, и как можно
было бы изменить законодательство. Моя мысль не
в том, чтобы сделать восстановительное правосудие
альтернативным методом для использования вмес+
те с наказанием и реабилитацией в системе уголов+
ного судопроизводства, которая останется неизмен+
ной. Скорее, я полагаю, что этот подход должен ис+
пользоваться в качестве некой новой парадигмы,
которая работает уже сейчас — в небольшом мас+
штабе, но по мере накопления опыта может приме+
няться ко все большему количеству уголовных дел.
Как мы скоро увидим, в этой парадигме существен+
ную роль должны будут сыграть суды. 

Для простоты давайте разделим все дела о пре+
ступлениях на четыре категории: те, в которых пре+
ступник и жертва знакомы, незначительные пре+
ступления, умеренно серьезные преступления, и
наиболее серьезные преступления, которые долж+
ны рассматриваться в суде.

• Жертва и преступник знакомы. Если преступ+
ление становится результатом возникшего спора,
особенно если обе стороны занимали агрессивную
позицию, то любая из сторон такого спора может
обратиться за помощью к службе медиации, кото+
рая работает как неправительственная организа+
ция, без вовлечения в это дело системы уголовного
судопроизводства. Очевидно, что эта опция зави+
сит от факта существования местной службы ме+
диации.

• В случае мелких преступлений полиция или
прокуратура может делать предупреждение. В стра+
нах, где это возможно, такое предупреждение
должно иметь «восстановительный» характер: вме+
сто того, чтобы подчеркивать факт нарушения за+
кона и возможность последующей уголовной от+
ветственности в случае повторения правонаруше+
ния, преступнику указывают на тот факт, что он
причинил кому+то вред, боль.

• Умеренно серьезные преступления также могут
решаться при помощи полиции или прокуратуры.
В некоторых юрисдикциях для этого необходимо

разрешение судьи. В Англии и Уэльсе прокуроры
не имеют четко задекларированных полномочий по
передаче дел, хотя можно возразить, что и Кодекс
Королевского прокурора не запрещает этого (Слу+
жебные инструкции королевской прокуратуры,
2000 г. ст. 6 (h); Wright 1994). В данном случае сте+
пень тяжести или «серьезность» преступления не
должна определяться абстрактными юридически+
ми категориями. Напротив, она должна опреде+
ляться ущербом и травмами, нанесенными жертве,
что оправдывает применение средств для организа+
ции сессии медиации или переговоров. (Было уста+
новлено, что для организации такого совещания
или переговоров нужно в среднем 12–15 часов ра+
бочего времени).

• Наиболее серьезные преступления передаются
на рассмотрение суда. Если преступник признал
свою вину в нанесении ущерба, суд может потребо+
вать проведения совещания вместо подготовки от+
чета, который предшествует вынесению приговора,
причем договор, достигнутый по результатам сове+
щания, выносится потом на ратификацию суда.
Именно такая система используется в системе су+
допроизводства для несовершеннолетних в Новой
Зеландии, причем, как сообщается, примерно в 80
процентах случаев суд утверждает такую догово+
ренность. В некоторых случаях суд полагает необ+
ходимым вносить изменения в такие договоренно+
сти, например, если преступник согласился на вы+
плату неразумно большой суммы компенсации, но
в этих случая причины изменений тщательно рас+
толковываются сторонам, чтобы они не чувствова+
ли, что обещанные им полномочия в принятии ре+
шений, закрепляемых договоренностью, были не+
настоящими. 

• Восстановительная роль судов. Что же насчет
остающихся 20 процентов дел? Мы говорили о до+
говоренностях, но если договоренности не дости+
гнуты, суд должен принимать решение и назначать
соответствующее восстановительное мероприятие.
Хотя преступники иногда соглашаются на пребы+
вание в пределах собственного дома после опреде+
ленного часа или на то, чтобы держаться в стороне
от определенных районов города, они редко согла+
шаются на значительное ущемление их свобод; та+
ким образом, необходимо понять, что нужно сде+
лать, чтобы заставить их выполнять условия согла+
шений или чтобы защитить общественность?
Опять+таки, это решение должен принимать суд.
Если существует серьезный риск совершения по+
вторного тяжкого преступления, прочие члены со+
общества, которые могут от него пострадать, и суд
должны выйти за пределы рамок соглашения и ус+
тановить меры контроля. В зависимости от обстоя+
тельств, такие меры могут включать ограничения
свободы, например, запрет на занятие определен+
ными видами деятельности, запрет на управление
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автомобилем, и только в наиболее серьезных слу+
чаях — лишение свободы, арест. Это должно де+
латься только для защиты общества, а не как нака+
зание ради наказания. Преступник должен иметь
возможность самостоятельно восстанавливать на+
несенный им вред, ущерб и испытывать такие меры
воздействия, которые удовлетворяют органы влас+
ти и которые обеспечивают безопасность преступ+
ника для общества после снятия ограничения сво+
боды, чтобы обеспечить его скорейшее освобожде+
ние, учитывая при этом интересы безопасности.
Это, конечно, требует принятия нелегких решений,
которые не всегда будут правильными, но так про+
исходит в любой системе. Далее, суды (как и сей+
час) будут продолжать установление виновности
подсудимого, если он сам не признает своей вины.
И, наконец, как и в нынешней процессуальной
практике, суды должны защищать процессуальные
права преступника («надлежащие правовые проце+
дуры»), берут на себя роль (как заведено и ныне)
обеспечения того, что медиация и совещания про+
водятся в духе восстановительного правосудия.

Ни в одной системе не бывает все гладко, поэто+
му, напряженные моменты будут возникать и в си+
стеме восстановительного правосудия, поскольку
эта одна из систем уголовного судопроизводства.
В некоторых случаях восстановительное правосу+
дие просто использует различные философские ба+
зы, в других случаях имеются противоречия между
различными законодательными требованиями.
Одним из примеров первого является пропорцио+
нальность. Одна пара «жертва+преступник» согла+
шается на один объем репарации, другая при таком
же преступлении приходит к совершенно иному
соглашению. Справедливо это или нет?

В восстановительном правосудии справедли+
вым считается то, на что согласились обе стороны —
если только такая договоренность не устанавлива+
ет явно избыточную компенсацию. Даже если бы
была возможность обеспечить постоянство в выне+
сении приговоров (что весьма сомнительно,
см. Wright 1999, глава 6), участие потерпевших де+
лает невозможным обеспечение строгой пропорци+
ональности. Задачи восстановительного правосу+
дия различны, и это следует понимать. Что проис+
ходит, если договоренность не соблюдается? Име+
ющиеся свидетельства показывают, что люди го+
раздо охотнее выполняют то, на что согласились
сами (например, на выплату компенсации), нежели
то, что было предписано судом. В Англии сущест+
вует еще один стимул: если преступник выполняет
условия репарации, судимость автоматически
«снимается», т. е. такому человеку не обязательно
упоминать факт судимости при устройстве на ра+
боту. 

Если человеку сложно обеспечить выполнение
условий соглашения, например, ввиду его излиш+

ней обременительности или изменения личных об+
стоятельств, возможно проведение повторных пе+
реговоров для пересмотра условий соглашения.
Возможно, преступник сможет продать какую+ни+
будь из его вещей, например, мотоцикл или стерео+
систему, чтобы выплатить компенсацию, а может
быть, потерпевший согласится на уменьшение раз+
мера компенсации. В данном случае дело будет
рассматриваться скорее как гражданское дело о
долге, чем как уголовная санкция. 

Короче говоря, возможно правосудию стоит
спрятать свой меч, снять повязку с глаз и приме+
нить свою изобретательность для разработки но+
вой модели весов с тремя чашами — чтобы уравно+
весить потребность жертвы в признании и репара+
ции, потребность общества в исцелении душевных
ран жертвы и повторной интеграции преступника в
общество, и потребность преступника в том, чтобы
общество вновь приняло его и разрешило вести
жизнь, позволяющую ему реализоваться без нане+
сения ущерба окружающим. Ограничение или ли+
шение свободы ставит проблему, у которой есть,
по+моему, только одно компромиссное решение:
определение того, как долго это ограничение или
лишение будет продолжаться. Если установлен
фиксированный срок, продолжительность его яв+
ляется спорной, относительной, и, может, быть из+
лишней для некоторых правонарушителей и недо+
статочной для других, которые совершат повтор+
ное преступление. Если освобождение зависит от
оцененного риска повторного преступления, то не+
обходимо неким образом прогнозировать будущее.
Однако важно помнить, что поведение зависит не
только от индивидуумов, но и от их отношений и
условий, в которые они попадают после освобожде+
ния.

Традиционная система сильна, она хорошо уко+
ренилась. Существует опасность того, что она по+
глотит систему восстановительного правосудия и
использует свою идеологию, чтобы навязать ей
традиционные карательные ценности. Тут может
быть давление с целью сделать репарацию пропор+
циональной преступлению, а не отвечающей дого+
воренности сторон; или чтобы придать ей кара+
тельный характер, выбирая задания по принципу
того, что является наиболее неприятным для пре+
ступника, а не по принципу наибольшей конструк+
тивности. Это не значит, что автор данной статьи
требует отказаться от выбора неприятных форм об+
щественно+полезного труда, таких, как сбор мусора
в загрязненных реках. Просто ударение должно де+
латься на полезности, чувстве гордости от выпол+
ненных задач, а не на неприятности этих задач. По+
этому при постановке таких задач следует делать
упор на то, что человек, выполняющий их, сможет
гордиться своей работой, а не стыдиться ее. Тем
лучше, если работа подразумевает непосредствен+
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ный контакт с людьми, на благо которых она вы+
полняется. Традиционно уголовное судопроизвод+
ство пыталось достичь двух главных целей, кото+
рые как минимум, находятся в противоречии друг с
другом, а, может статься, и вовсе несовместимы.
Эти две цели таковы: работа с каждым отдельным
делом и формирование общественной морали.
Каждая из этих целей включает в себя также кон+
фликтующие задачи. 

Отдельные дела. В случае работы с каждым от+
дельным делом одной из целей является сдержива+
ние: необходимо удержать индивида от повторного
совершения преступления (следует помнить, что в
английском языке слово «deter» (сдерживать) име+
ет тот же корень, что «terrify» (нагонять страх)).
Здесь возникает вопрос. Даже если сдерживание
выполняет свои задачи, что само по себе достаточ+
но сомнительно, мы должны спросить себя: дей+
ствительно ли мы хотим жить в обществе, где при+
чиной несовершения преступлений является не
уважение, а страх? Так или иначе, воздействие это+
го фактора на общее количество преступлений яв+
ляется ограниченным: в Британии подсчитано, что
соотношение преступлений, которые достигают си+
стемы уголовного судопроизводства, к результату в
виде предупреждения или осуждения, составляет
3 процента. Если это соотношение существенно
возрастет, система просто сломается под тяжестью
такой ноши. Сообщается, что в некоторых районах
Соединенных Штатов урезается бюджет на образо+
вание, чтобы пополнить бюджет тюрем — это ли не
близорукая политика? 

Второй целью является реабилитация. Здесь
идея состоит в том, что преступник получит воз+
можность иметь то, чего у него раньше не было —
профессиональные навыки, чувство собственного
достоинства, место для проживания и работа. И в
том, чтобы стимулировать преступника жить так,
чтобы не наносить вред окружающим. Иными сло+
вами, это можно передать фразой «убеждать и да+
вать возможность». Это, конечно, весьма необходи+
мо, но и тут возникают определенные вопросы:
действительно ли это фокусирует внимание на са+
мой личности преступника, и не способствует (или
даже принуждает) ли это преступника адаптиро+
ваться в среде, которую в целом можно назвать не+
справедливой и нечестной?

С относительно недавних пор к этим двум це+
лям стали добавлять еще одну: потребовать от пре+
ступника восстановления, в том числе и морально+
го ущерба. В Англии, однако, эту идею часто пута+
ют с идеей карательных санкций, т. е. санкций, на+
лагаемых на преступника, которые подразумевают
некие неприятные обязанности, причем они не до+
стигают вообще никакой цели, если преступник не
рассматривает такие обязанности, как неприятные.
Восстановительные санкции, как мы увидим, рабо+

тают по другому принципу: они достигают успеха в
качестве восстановительных мероприятий, и если
преступник не ощущает неприязни к выполнению
таких обязанностей, это совсем не значит, что санк+
ции не достигли своей цели. Здесь все меняется ме+
стами: репарационные санкции могут быть эффек+
тивными, даже если преступник получает удоволь+
ствие от выполнения поставленных перед ним за+
дач: некоторые преступники даже продолжают за+
ниматься тем же общественно+полезным трудом
после окончания условленного количества рабочих
часов.

Общественная мораль. Помимо индивидуаль+
ных задач системы уголовного судопроизводства,
она должна влиять на общественную мораль. Пер+
вым моральным принципом, который предлагается
обществу, является сдерживание: если ты нарушил
закон, ты будешь наказан. Три главных возражения
против этой морали таковы: это работает только в
том случае, если потенциальный правонарушитель
полагает, что его удастся поймать; если каратель+
ная санкция не в состоянии обеспечить сдержива+
ние, она должна применяться собственно как кара+
тельная мера, что является разрушительным для
преступника и его семьи (если таковая имеется); и,
наконец, следует понимать, что государство не
должно намеренно причинять боль своим гражда+
нам, если только это не является единственным
способом защиты остальных граждан (хотя в неко+
торых случаях и это не является оправданием).
Сторонники восстановительного правосудия на+
стаивают на существовании еще одного пути, мы
поговорим об этом ниже. Две другие цели кара+
тельных санкций являются символическими. Воз+
мездие — это выражение идеи «свершения право+
судия». В данном случае «правосудие» более или
менее синонимично термину «наказание» и означа+
ет, что преступник, который нанес ущерб, должен
сам понести определенный ущерб в ответ. Восста+
новительное правосудие, напротив, настаивает на
том, что ущерб должен уравновешиваться не нане+
сением нового ущерба, а конструктивными дей+
ствиями по его компенсации. 

Третья общественная задача часто формулиру+
ется, как «порицание» или «общественное осужде+
ние». Здесь общественные нормы должны поддер+
живаться за счет указания на то, какие варианты
поведения не являются приемлемыми для обще+
ства. Чем неприемлемее поведение, тем суровее бу+
дет наказание. Данная зависимость является до+
вольно+таки произвольной и весьма разнится от
страны к стране и даже от суда к суду. Это положе+
ние также можно критиковать с тех позиций, что
следует отталкиваться не от степени причиненного
ущерба, а от возможной его компенсации.

Карательные санкции имеют и другие недостат+
ки. Они заставляют преступника думать о себе, а не

№ 1–2, вересень, 2005 39

Парадигма відновного правосуддя



о своей жертве. Они стимулируют его к тому, что+
бы отрицать или занижать нанесенный им ущерб, в
то время как жертва требует признания такого
ущерба. Если жертва стала свидетелем преступле+
ния, адвокат подсудимого (по крайней мере, в анг+
лосаксонской системе с характерными для нее про+
тивостояниями) может подвергнуть жертву непри+
ятной процедуре перекрестного допроса, чтобы со+
здать впечатление, что жертва лжет или, по крайней
мере, что она не уверена в обстоятельствах дела.

Конечно, было бы слишком упрощенным пред+
ставлять систему уголовного судопроизводства как
чисто карательную машину. Некоторые решения
суда действительно имеют намерение служить це+
лям реабилитации. В некоторых тюрьмах также
внедряются реабилитационные программы; однако
и тут есть негативный эффект — таким программам
приходится «соревноваться» с вредным воздей+
ствием тюремной атмосферы, и результат зависит
от той поддержки, которую получит преступник,
вернувшийся впоследствии в свое сообщество. 

Тюремная система в странах Запада переживает
кризис. В Англии и Уэльсе в августе 2001 года чис+
ло заключенных достигло 67000, или 125 человек
на 100000 населения, и продолжает возрастать.
В Израиле, по состоянию на январь 2000 г., насчи+
тывалось 155 заключенных на 100000 населения.
В Соединенных Штатах на 31 декабря 2000 г. было
1933503 заключенных, или 700 на 100000 населе+
ния страны (276,5 миллионов человек) согласно
данным Министерства внутренних дел Великобри+
тании, которое ссылается на данные Бюро судеб+
ной статистики США (Walmsley, 2002). И наобо+
рот, на Фарерских островах было 20 заключенных
на 100000 населения, а в реальности — всего 9 за+
ключенных на 43000 жителей государства — вот и
преимущества проживания в небольших, изолиро+
ванных сообществах! (Walmsley, 2002) Короче го+
воря, люди часто переоценивают возможности сис+
темы уголовного судопроизводства и недооценива+
ют вредные побочные эффекты (Wright 1999). Мы
стараемся найти другие пути. 

Как работает восстановительное правосудие?
Чтобы понять, как работает восстановительное

правосудие, мы снова можем рассмотреть треуго+
льник «жертва — преступник — сообщество». Пос+
ле этого мы вернемся к вопросу, который был по+
ставлен в начале: если мы скептически относимся к
различным аспектам карательных санкций, то что
же может восстановительное правосудие предло+
жить взамен, чтобы сократить преступность и
уменьшить количество случаев антиобщественно+
го поведения? 

Что касается жертв, то мы в первую очередь
должны помнить, что в большинстве случаев пре+

ступники, от которых они потерпели, неизвестны.
Не следует, конечно, преувеличивать. Многие ис+
пытывают в роли потерпевшего просто раздраже+
ние, а не глубокую душевную травму. Однако те, на
кого преступление оказало сильное воздействие,
должны получать соответствующую помощь и под+
держку. Движение в защиту жертв предлагает по+
мощь множеству потерпевших: в Великобритании
добровольцы, прошедшие основы обучения работе
с потерпевшими, связываются с жертвами преступ+
лений, предлагают им помощь и помогают им по+
лучить помощь специалистов, если это необходи+
мо. В некоторых странах потерпевшие сами просят
об оказании такой помощи соответствующими
службами. Многие страны предлагают жертвам на+
силия компенсировать расходы на медицинское
обслуживание, если такое обслуживание не опла+
чивается государством, а иногда — компенсацию за
пережитую боль и страдания. Если преступник из+
вестен жертве, часто это означает, что преступле+
ние произошло в результате возникшей ссоры, и в
таком случае гораздо предпочтительнее разрешать
подобного рода спор таким образом, когда обе сто+
роны могут обсудить свои позиции, а не посред+
ством судебного процесса, по результатам которого
одна из сторон остается ответственной за то, что
другая сторона получает приговор по уголовному
делу. Часто бывают виноватыми обе стороны. 

В случаях, когда преступление совершает незна+
комый жертве человек, как показывают данные
Обзора преступности в Великобритании, в два раза
большее число жертв грабежа, хулиганства (улич+
ного ограбления) или насилия, совершенного не+
знакомым человеком, предпочитали альтернатив+
ное, не тюремное, наказание для своего обидчика.
41 процент потерпевших соглашались встретиться
с преступником, а еще 17 процентов выражали же+
лание, чтобы преступник оказал им репарацион+
ные услуги (Mattinson и Mirrlees+Black 2000: 42).
В Северной Ирландии 75 процентов опрошенных
были бы готовы принять участие во встрече с целью
помочь определить меры, которые нужно приме+
нить к молодому правонарушителю, который что+
либо похитил бы у них (Amelin и другие 2000: 35). 

Первые встречи с участием жертв и преступни+
ков происходили с глазу на глаз, в присутствии ме+
диатора. С тех пор были разработаны и другие ме+
тоды, например, семейные конференции (FGC),
как это делается в Новой Зеландии. Принцип этих
конференций сходен с принципом медиации меж+
ду жертвой и преступником, но в данном случае
приветствуется участие родных и близких как пре+
ступника, так и жертвы. Оптимистическим предпо+
ложением в данном случае является то допущение,
что чем больше людей будет присутствовать на
встрече, тем выше вероятность того, что кто+либо
из них сможет сформулировать конструктивные
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идеи насчет будущих планов преступника и помочь
воплотить такие идеи. Несовершеннолетний пре+
ступник может переселиться для проживания к
родственнику; известны также случаи, когда жерт+
ва преступника предлагала последнему работу. До
настоящего времени этот метод использовался пре+
имущественно для несовершеннолетних правона+
рушителей, хотя иногда он охватывает и взрослых,
и именно так все должно обстоять, поскольку вос+
становительное правосудие должно приносить
пользу жертвам, и этот принцип не должен отме+
няться только ввиду того, что преступнику испол+
нилось восемнадцать лет. 

Преступники также могут со своей стороны
предлагать способы компенсации. Собственно, са+
мо согласие правонарушителя на участие в медиа+
ции уже является началом репарации. Медиация
показывает им последствия их действий и часто,
когда они осознают это, то действительно раскаи+
ваются в содеянном. Нам нужно поразмышлять об
идее репарации. В самом очевидном ее смысле она
означает восстановление ущерба или выплату оп+
ределенной компенсации в этих целях. В некото+
рых случаях преступник может отрабатывать непо+
средственно на благо жертвы. Иногда потерпевшие
(физические лица) возражают против такой отра+
ботки, но если речь идет о юридическом лице — ма+
газине, клубе или учебном заведении, то им такая
форма репарации часто кажется подходящей. Если
жертва не желает репарации, преступник может от+
рабатывать на благо сообщества, полагаясь на до+
пущение о том, что преступление наносит вред со+
обществу так же, как и отдельному индивиду. Мно+
гие люди боятся, что следующими жертвами пре+
ступников могут стать они, и поэтому магазины по+
вышают цены, чтобы включить в них ущерб от воз+
можных краж, тратятся на дорогостоящие системы
видеонаблюдения и т. д. Обо всем этом следует по+
думать. Некоторые виды работ, например, уборка
мусора, могут восприниматься скорее как наказа+
ние, чем как репарация. В Англии предлагается со+
относить отработку с характером преступления.
Это эффективно, если такая отработка имеет отно+
шение к способностям и возможностям преступни+
ка. Мы должны подумать, чего мы пытаемся до+
стичь. Если мы хотим, чтобы работа была скучной
и унизительной для преступника, — значит, мы ду+
маем о карательной санкции, пренебрегаем принци+
пом уважения к преступнику, а в этом случае и пре+
ступник вряд ли станет уважать других людей. Ес+
ли работа является ценной, почетной, и особенно
если она подразумевает встречу с людьми, на благо
которых она выполняется, возрастает вероятность
того, что она поможет преступнику повысить свою
самооценку и завоевать уважение окружающих. 

Есть и еще один путь, который позволяет пре+
ступникам осуществить репарацию. Обычная реак+

ция жертв не только преступления, но и дорожной
катастрофы, медицинской ошибки и других траге+
дий, которые подразумевают наличие человечес+
ких промахов и ошибок, такова: ничего поправить
нельзя, но нужно предпринять действия с целью
уменьшения вероятности повторения этой траге+
дии для других людей. Они хотят не допустить,
чтобы преступник смог еще кому+либо навредить,
и поэтому если правонарушитель соглашается на
участие в какой+либо программе, которая обеспе+
чивает необходимое ему обучение, приобретение
навыков или лечение, потерпевшие часто призна+
ют это адекватной формой репарации. 

Сообщество может обеспечить такую возмож+
ность. Исторически тенденция всегда состояла в
том, чтобы правонарушитель нес индивидуальную
ответственность за преступление или за неспособ+
ность удержаться от совершения преступления.
Конечно, правонарушителю доступен выбор, но
нельзя забывать и о том, что на него давят обстоя+
тельства, как и на всех нас. Изначальная идея ме+
диации между жертвой и преступником рассматри+
вала только конкретных потерпевших и преступ+
ников, но как стало ясно с течением времени, опре+
деленное участие сообщества также является жела+
тельным, а в некоторых случаях — необходимым.
Чтобы объяснить это, нам стоить рассмотреть по+
нятие сообщества. Я предлагаю рассматривать его
инклюзивно. Во+первых, сюда входит жертва и ее
родные и близкие, а также семья преступника. Они
все — члены сообщества, и наша цель на самом де+
ле состоит в том, чтобы обеспечить полную интег+
рацию преступника в сообщество. Версия восста+
новительного правосудия, включающая групповые
совещания, обеспечивает участие всех вышеназ+
ванных людей в этом процессе. Во+вторых, в неко+
торых местах медиаторы (фасилитаторы) являют+
ся общественными добровольцами+непрофессио+
налами (в некоторых местах им выплачивают не+
большое денежное вознаграждение). Их работа по+
могает нести в массы понимание того, что такое
преступление, а также, что такое процесс восстано+
вительного правосудия, путем объяснения сути
этих вещей знакомым и коллегам. В других местах
медиацией занимаются профессионалы, что имеет
ряд преимуществ, но образует барьер между про+
фессионалами и другими людьми; кроме того, про+
фессионалы неохотно соглашаются работать по ве+
черам и в выходные — то есть в то время, которое
является наиболее удобным для потерпевших и
для преступников. 

В+третьих, о восстановительном правосудии не
следует судить только по тому, что происходит на
встрече протяженностью, может быть, два часа.
Преступники нуждаются в работе и месте для жи+
лья, а значит, работодатели и владельцы жилья
должны предоставить им возможность получить
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это. В программах помощи могут принимать учас+
тие также частные лица, в качестве «менторов».
В Канаде и Англии в настоящее время существует
интерес к «обществам поддержки», в особенности
для лиц, совершивших преступление на сексуаль+
ной почве, которые прошли соответствующее лече+
ние и другие формы воздействия. В таких обществах
группа обученных добровольцев помогают бывше+
му преступнику, в то же время контролируя его. 

В+четвертых, неправительственные организа+
ции, которыми управляют члены общества (иногда
при участии официальных лиц из социальных
служб или иных официальных органов), должны
играть несколько ролей. В некоторых странах они
руководят службами медиации, которым полиция,
прокуратура или суд передают определенные уго+
ловные дела. Неправительственные организации
также могут находить общественно+полезные рабо+
ты для преступников, если репарация осуществля+
ется в такой форме. Они также могут предостав+
лять помощь жертвам, особенно в тех случаях, ког+
да преступник остался неизвестным.

И, наконец, выше я уже упоминал о том, что
один из способов, при помощи которого преступ+
ник может осуществить репарацию — это кон+
структивно сотрудничать в процессе того обуче+
ния, тренинга или лечения, которое может быть
ему необходимо. Это двусторонняя договорен+
ность. Если преступник готов сотрудничать, то со+
общество и НПО должны дать ему такую возмож+
ность; и в данном случае сообщество может озна+
чать какое+либо НПО, проводящие программы по
освобождению от наркотической зависимости и
т. п. Или это может быть местный орган власти, му+
ниципалитет, являющийся агентом сообщества, ко+
торый должен предоставлять необходимые услуги
налогоплательщикам. 

Сокращение преступности: обратная связь. За
треугольником «жертва — преступник — сообще+
ство» следует еще один важный аспект, который
нужно было бы включить в восстановительное пра+
восудие. Система уголовного судопроизводства ча+
сто подвергается критике из+за того, что она явля+
ется не реальной системой, а, скорее, набором раз+
личных организаций — полиции, прокуратуры, су+
дов, учреждений коррекции, тюрем и так далее, с
различными целями и наполовину независимым
характером функционирования. Не хватает также
такой важной составляющей любой системы, как
обратная связь. В системе происходит мониторинг
деятельности, регистрируются неудачи, сбои, и ин+
формация передается обратно оператору, чтобы он
мог предпринять действия с целью коррекции. Си+
стема уголовного судопроизводства разработана
таким образом, чтобы давать ответы на очень кон+
кретные вопросы, такие как: совершило ли данное
лицо данное действие, было ли это преступлением

и какое наказание следует применить? Большое
количество важной информации исключается, по+
скольку по законодательству такая информация не
принимается в качестве свидетельских показаний,
и, как мы понимаем, преступнику также невыгодно
давать больше информации, чем это необходимо,
если за это он может получить более суровое нака+
зание. В восстановительном правосудии динамика
намного отличается. Его процессы начинают про+
текать только после того, как преступник признал
свое участие в действиях, которые привели к нане+
сению ущерба (а огромное большинство преступ+
ников действительно признают свою вину). Атмо+
сфера на сессии медиации или конференции не яв+
ляется враждебной. Напротив, здесь все нацелено
на решение проблемы: люди собрались, чтобы вос+
становить ущерб. Жертва может задавать вопросы,
которые были бы неуместны в зале суда, такие как
«Почему вы выбрали именно меня?». Если жертва
станет расспрашивать преступника о его фактах
биографии, он может попытаться объяснить, и при
этом его слова не будут выглядеть так, будто он
просто пытается оправдаться, как это выглядело
бы в суде. Конференцию можно сравнить с заседа+
нием небольшой «комиссии по поиску правды и
примирению», где можно изучить факты, предше+
ствовавшие событию. Восстановительное правосу+
дие не нацелено (по крайней мере, не должно быть
нацелено) на убеждение конкретного преступника
в том, что ему не следует повторять преступление.
Воздействие этого процесса на потенциальных
преступников также иное: восстановительное пра+
восудие не полагается только на сдерживание (не
считая страха быть пойманным), оно рассчитывает
на более тонкую стратегию, нацеленную на умень+
шение факторов социального давления, подталки+
вающих к совершению преступления. Это означа+
ет, что служба медиации должна построить карти+
ну, состоящую из фактов, которые имеют тенден+
цию толкать на преступление: это не только такие
факторы, как неудовлетворительная организация
охраны (легко украсть товар в супермаркете), но и
высокий уровень безработицы, неадекватный уро+
вень школьного обучения, отсутствие адекватных
мест для культурного досуга несовершеннолетних,
дискриминация по этническому признаку, и
многое другое.

Вот пример того, как это может работать. Это
произошло в Германии. 

Несколько детей в возрасте от 11 до 15 лет иг-
рали на развалинах старого замка. Объект этот
принадлежал страховой компании, которая начала
ремонтировать замок. В одной из комнат дети на-
шли множество неоновых ламп, которые громко
взрываются, если их разбить. Некоторые участки
здания были очень опасны, высота до земли состав-
ляла до 30 метров. Когда полиция посетила родите-
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лей, многие из них полностью приняли сторону сво-
их детей, а другие указали на то, что местные вла-
сти не обеспечили соответствующим образом обус-
троенных площадок, где дети могли бы играть.
В доме местного священника была проведена встре-
ча с множеством участников, в присутствии фаси-
литатора, представляющего службу медиации. На
встрече обсуждалась существующая опасность, ис-
ходящая от присутствия поблизости многих дру-
гих развалин. Некоторые родители были невнима-
тельны на грани халатности. Далее обсуждалась
компенсация. Представитель страховой компании
предъявил доказательства того, что ущерб соста-
вил 10000 немецких марок, но сказал, что фирма
отзовет иск о выплате компенсации в обмен на
8–20 часов работы в течение двух недель, с согласия
родителей. Представитель страховой компании
обещал, что работа будет детям по силам. Все это
было закреплено письменным соглашением. Нако-
нец, был поднят вопрос об организации мест для
проведения досуга. К обсуждению пригласили бурго-
мистра. Было договорено, что некоторые местные
спортклубы будут открыты для несовершеннолет-
них, которые смогут посещать их по абонементу с
большой скидкой. Кроме того, было принято реше-
ние об усилении мер безопасности и охраны других
двух развалин в районе. Дети работали с энтузиаз-
мом. Они даже отработали большее количество ча-
сов, чем было договорено — сами пришли и спросили,
могут ли они еще чем-нибудь помочь. Прокурор за-
крыл дело. (Резюме отчета Henning 2000 г.)

Хотя это правонарушение нельзя назвать серь+
езным, данный пример демонстрирует несколько
характерных аспектов восстановительного процес+
са. Он может успешно использоваться в случае с
корпоративным «потерпевшим» (юридическим ли+
цом), если таковое выставляет некоего представи+
теля. Репарация может быть эффективной и не
имея карательного характера (детям понравилась
работа). Сообщество может участвовать в процессе
и может в некоторой степени разделять ответствен+
ность за то, что преступление произошло. И по+
следнее, но немаловажное обстоятельство: процесс,
основанный на решении проблем, а не на наказа+
нии, может стимулировать открытую дискуссию,
из которой сообщество может узнать, какие именно
факторы толкнули людей на преступление, и пред+
принять профилактические меры. После этого ор+
ган, который занимается медиацией, предоставляет
данные обратной связи такого типа органам, ответ+
ственным за социальную политику, чтобы те могли
разработать и провести мероприятия по коррек+
ции. В Англии и Уэльсе, в соответствии с законом о
преступлениях и беспорядках 1998 г., главный ис+
полнительный чиновник каждого органа местной
власти вместе с каждым начальником отделения
полиции (главным констеблем) несут ответствен+

ность за выработку стратегии по борьбе с преступ+
ностью. Такая стратегия может иметь различные
уровни. Так называемое «ситуативное предупреж+
дение преступности» является достаточно одно+
значным: если имело место множество случаев кра+
жи оставленных незапертыми автомобилей или
кражи мобильных телефонов, владельцам даются
рекомендации по тому, как лучше защищать свою
собственность, а в некоторых случаях рекоменда+
ции по повышению уровня защиты отправлялись
на заводы+производители. Очевидным примером
простой защиты автомобилей являются замки,
фиксирующие рулевую колонку. Но меры безопас+
ности — это классический случай попытки лечить
симптомы, а не болезнь. Результатом таких усилий
часто становится просто смещение места соверше+
ния преступлений из одного района в другой или,
что пугает, повышение уровня насилия. Если вор
намерился угнать машину, которая хорошо защи+
щена, он может заставить водителя передать ему
ключи под угрозой расправы. По мере роста защи+
щенности банков учащаются нападения на инкас+
саторские машины. Более трудным, но более эф+
фективным и долгосрочным является «предотвра+
щение преступлений, вызванных социальными мо+
тивами». Эта стратегия базируется на допущении
того, что определенные группы людей испытывают
большее искушение совершить преступление вви+
ду обстоятельств их жизни. Если обнаруживается,
что многие правонарушители не посещали школу, в
которой высокий уровень прогулов, или прожива+
ют в доме, где никто не работает, или в районе, где
нет адекватных мест для проведения досуга, следу+
ет задать вопрос: как же избавиться от таких нега+
тивных факторов? Конечно, это должно осуществ+
ляться в рамках справедливой социальной полити+
ки, которая направлена на улучшение условий
жизни для всех граждан, а не только на уменьше+
ние уровня преступности. 

Будущее: проблемы и надежды
В несовершенном мире даже восстановительное

правосудие может укоренять несправедливость.
Если человек, у которого ничего или почти ничего
нет, крадет что+то, и должен выплачивать компен+
сацию, изначальное неравенство никуда не исчеза+
ет. Если такой человек уступил давлению обстоя+
тельств, которое мало кто из нас мог бы выдержать,
задача заключается в том, чтобы поправить поло+
жение, и это наша ответственность, а не только де+
ло жертвы и преступника. Я хотел бы закончить
рассказом еще об одном деле, касающемся женщи+
ны, проживавшей в Нью+Йорке. Ее мать (дочка
бутлегера) была алкоголичкой, которая постоянно
подвергалась побоям со стороны мужа и которая
говорила своим дочерям, что они должны прода+
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вать свое тело (тут приведены только некоторые из
неблагоприятных обстоятельств ее жизни).

Сама женщина имела наркотическую зависи+
мость от крэка и кокаина, сидела в тюрьме за учас+
тие в драках и заставляла несовершеннолетних де+
тей продавать наркотики на улице. Одна из ее доче+
рей, тоже наркоманка, бросила своих детей, но за+
тем присоединилась к обществу Анонимных нар+
команов. Ее дочь родила ребенка в шестнадцать лет
от наркомана, который был зависим от крэка и ко+
торый жестоко ее избивал. Пять поколений этой
семьи практически не имели шансов выбраться из
порочного круга, живя в бедности и будучи отторг+
нутыми обществом. Они не могли войти в нор+
мальное общество, о котором они вообще мало зна+
ли. Авторы пришли к заключению, что «для пре+
одоления условий, которые способствуют росту
безработицы, неудачам в обучении, распаду семьи,
преступности и наркомании требуется нечто боль+
шее, чем просто предоставление определенных ус+
луг — будь то образование, полицейское обеспече+
ние общественного порядка, профессиональное
обучение или наличие вакансий на рынке труда.
Трансформация также сделает необходимыми
культурные изменения — посредством революци+
онных или эволюционных перемен. А кроме того,
такая трансформация требует, чтобы мы научились
слушать и слышать голоса всех тех, кто живет в
очень неблагоприятных условиях». (Dunlap и дру+
гие 2002).

Выводы
От уголовного правосудия часто ожидают

слишком многого; кроме того, оно фокусируется
главным образом на фигуре преступника. Восста+
новительное правосудие не только включает в рас+
смотрение интересы жертвы, но и вовлекает в про+
цесс сообщество, которое, как и преступник, имеет
определенные права и обязанности. Здесь получа+
ется треугольник «жертва — преступник — сообще+
ство», но с еще одним элементом — обратной свя+
зью, которая образуется в результате проведения
восстановительного процесса, и данные которые
передаются органам, ответственным за выработку
стратегии по уменьшению уровня преступности, а
также органам формирования социальной полити+
ки. Процесс может реализовываться на различных
уровнях: через обсуждения на сессиях медиации
без применения уголовного кодекса; через приме+
нение предупреждений в случае мелких правона+
рушений; умеренно тяжкие преступления могут
сначала проходить через процесс восстановитель+

ного правосудия перед передачей в суд для приня+
тия решения, а наиболее тяжкие преступления рас+
сматриваются судом, но и в этом случае есть место
для медиации или конференций, которые могут ис+
пользоваться для определения репарации и плана
действий преступника. И, наконец, суды могут иг+
рать свою роль в отношении исполнения соглаше+
ний, принятия решений по ограничению или лише+
нию свободы, рассматривать дела, в которых под+
судимый отказался признать вину, а также контро+
лировать процесс с тем, чтобы обеспечить его мак+
симально восстановительный характер. Важно по+
нимать, что реакция сообщества на преступление
не должна фокусироваться только на преступнике
или только на жертве. Сообщество должно думать
о том вкладе, которое оно может сделать в восста+
новлении справедливости и компенсации ущерба и
как в будущем можно уменьшить вероятность по+
добных преступлений — даже если такие меры бу+
дут означать структурные изменения в самом сооб+
ществе.

Мы должны искать пути улучшения нашего об+
щества таким образом, чтобы всем было лучше
жить в нем. Восстановительное правосудие — это
только один из путей, который может помочь нам
осознать необходимые изменения.

Приношу благодарность Кейт Акестер (Kate
Akester) и Маргарите Зерновой (Margarita Zernova)
за ценные комментарии к проекту данной статьи.
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Комиссия по предупреждению преступлений и уголовному судопроизводству рекомендует Экономи+
ческому и Социальному Совету ООН принять следующий проект резолюции: 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ПРАВОСУДИЯ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

Экономический и Cоциальный совет, 

Ссылаясь на свою резолюцию 1999/26 от 28 июля 1999 г. «Разработка и внедрение мер по медиации и
восстановительному правосудию в уголовном судопроизводстве», в которой Совет предложил Комиссии
по предупреждению преступлений и уголовному судопроизводству рассмотреть целесообразность фор+
мулирования стандартов Организации Объединенных Наций в области медиации и восстановительного
правосудия, 

Ссылаясь также на резолюцию 2000/14 от 27 июля 2000 г. «Основные принципы применения про+
грамм восстановительного правосудия в уголовных делах», в которой Совет обращается к Генеральному
Секретарю с просьбой затребовать мнения и комментарии Стран+участниц и соответствующих межпра+
вительственных и неправительственных организаций, а также организаций в составе сети Программ Ор+
ганизации Объединенных Наций по предотвращению преступности и уголовному судопроизводству, ка+
сательно целесообразности и средств определения общих принципов применения программ восстанови+
тельного правосудия к уголовным делам, включая разработку документа, подобного предварительному
проекту декларации, прилагающейся к настоящей резолюции и касательно содержания такого проекта, 

Принимая во внимание существующие международные обязательства относительно жертв, особенно
Декларацию Объединенных Наций «Основные принципы правосудия для жертв преступлений и злоупо+
треблений властью», 

Учитывая дискуссии касательно восстановительного правосудия во время Десятого конгресса Орга+
низации Объединенных Наций по предотвращению преступности и обращению с правонарушителями,
который проводился в г. Вена с 10 по 17 апреля 2000 г., по пункту повестки дня с названием «Правонару+
шители и потерпевшие: ответственность и справедливость в процессе судопроизводства», 

Учитывая особо работу Группы Экспертов по восстановительному правосудию на их собрании, кото+
рое проходило в г. Оттава с 29 октября по 1 ноября 2001 г., 

Принимая к сведению доклад Генерального Секретаря по вопросам восстановительного правосудия и
отчёт Группы Экспертов по восстановительному правосудию, 

1. Принимает к сведению представленные на рассмотрение элементы предварительного проекта дек+
ларации основных принципов применения программ восстановительного правосудия к уголовным делам,
прилагающиеся к настоящей резолюции; 

2. Призывает страны+участницы ООН использовать основные принципы применения программ вос+
становительного правосудия в уголовных делах для развития и функционирования программ восстано+
вительного правосудия; 

3. Просит Генерального Секретаря обеспечить максимально возможное распространение основных
принципов восстановительного правосудия среди Cтран+участниц ООН, сети институтов ООН по пре+
дупреждению преступлений и уголовному судопроизводству и других международных, региональных и
неправительственных организаций; 

4. Призывает Страны+участницы, которые уже применяют восстановительное правосудие, предостав+
лять информацию о такой практике в сфере восстановительного правосудия другим cтранам по их просьбе; 
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5. Также призывает Страны+участницы помогать друг другу в развитии и внедрении исследований,
тренингов и других программ, а также деятельности, которая стимулирует обсуждение и обмен опытом в
сфере восстановительного правосудия; 

6. Далее призывает Страны+участницы рассмотреть возможность (на добровольной основе) техничес+
кой помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой, помогать им по их просьбе в
развитии программ восстановительного правосудия. 

Приложение 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ПРАВОСУДИЯ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

Преамбула

Исходя из важности роста инициатив восстановительного правосудия по всему миру; 
Признавая, что такие инициативы часто исходят из традиционных и коренных форм правосудия, ко+

торое рассматривает преступление как нанесение вреда людям; 
Обращая особое внимание на то, что восстановительное правосудие содержит в себе отклик на пре+

ступление, который уважает достоинство и равноправие каждого человека, способствует пониманию, и
продвигает социальную гармонию через исцеление жертв, правонарушителей и сообществ; 

Подчёркивая, что такой подход предоставляет возможность тем, кто вовлечён в преступление, открыто
говорить о своих чувствах и переживаниях, а также ставит своей целью удовлетворение их потребностей;

Осознавая, что такой подход обеспечивает возможность жертвам получить возмещение ущерба и по+
чувствовать себя в большей безопасности; позволяет правонарушителям осознать содеянное, влияет на
их поведение и помогает принять им явную ответственность; предоставляет возможность сообществам
понять скрытые причины преступления, продвигать благополучие сообществ и предупреждать преступ+
ность; 

Принимая во внимание то, что восстановительное правосудие предоставляет право определить меры,
гибкие для адаптации в установленных системах уголовной юстиции и которые также дополняют такие
системы, принимая во внимание правовые, социальные и культурные условия; 

Признавая, что применение восстановительного правосудия не ставит под сомнение право Стран+уча+
стниц преследовать правонарушителей, 

I. Определения 
1. «Программа восстановительного правосудия» означает любую программу, использующую восстано+

вительный процесс или нацеленную на достижение восстановительного результата. 
2. «Восстановительный процесс» означает любой процесс, при котором потерпевший, правонаруши+

тель и/или любые другие индивиды или члены сообщества, на которых воздействовало преступление, ак+
тивно совместно участвуют в разрешении проблем, возникших из+за преступления, с помощью справед+
ливой и незаинтересованной третьей стороны. Восстановительный процесс может включать медиацию,
проведение конференций, вынесение решения и круги правосудия. 

3. «Восстановительный результат» означает соглашение, достигнутое в результате восстановительно+
го процесса. Восстановительные результаты включают реституцию, общественные программы или иные
программы или ответные действия, предназначенные для восстановления потерпевшего и сообщества и
реинтеграции потерпевшего и правонарушителя.

4. «Стороны» — потерпевший, правонарушитель и любой другой индивид или член сообщества, на ко+
торого воздействовало преступление, которые могут участвовать в программе восстановительного право+
судия. 

5. «Фасилитатор» означает справедливую и незаинтересованную третью сторону, чьей ролью являет+
ся фасилитация (облегчение) участия сторон в программе совместной работы. 

II. Применение программ восстановительного правосудия 
6. Программы восстановительного правосудия должны быть общедоступны на всех этапах процесса

уголовного судопроизводства. 
7. Процесс восстановительного правосудия следует применять только при наличии добровольного со+

гласия и свободной воли сторон. Стороны должны иметь возможность отказаться от такого данного со+

№ 1–2, вересень, 2005 47

Економічна і Соціальна рада ООН



гласия в любой момент в течение всего процесса. Стороны должны добровольно приходить к соглашени+
ям и содержать только разумные и пропорциональные обязательства. 

8. Все стороны должны обычно признавать основные обстоятельства дела как основу для участия в
восстановительном процессе. Такое участие не должно использоваться в качестве доказательства призна+
ния вины в последующих судебных разбирательствах. 

9. Очевидные несоответствия в отношении таких факторов, как неравный баланс сил и возраст сторон,
зрелость или интеллектуальные способности, необходимо принимать во внимание при направлении дела
и осуществлении восстановительного процесса. 

10. Явные угрозы безопасности любой из сторон также следует рассматривать при направлении дела и
осуществлении восстановительного процесса. 

11. Если восстановительный процесс и/или результат невозможны, официальные лица, отвечающие за
уголовное судопроизводство, обязаны сделать все возможное для того, чтобы стимулировать правонару+
шителя взять на себя ответственность по отношению к потерпевшему и к пострадавшему сообществу и
обеспечить реинтеграции потерпевшего и/или правонарушителя в сообщество. 

III. Функционирование программ восстановительного правосудия 
12. Странам+участницам следует при помощи законодательной власти установить инструкции и стан+

дарты, которыми определяется применение программ восстановительного правосудия. Такие инструкции
и стандарты должны касаться:

(a) Условий передачи дел по программам восстановительного правосудия;
(b) Разбирательства дел после восстановительного процесса;
(c) Квалификации, профессиональной подготовки и оценки фасилитаторов;
(d) Администрирования программ восстановительного правосудия;
(e) Стандартов компетентности и этических правил, которыми руководствуется осуществление про+

грамм восстановительного правосудия. 
13. Фундаментальные процедурные гарантии должны применяться к программам восстановительного

правосудия и, в особенности, к восстановительным процессам:
(a) При необходимости, стороны должны иметь право на получение юридической консультативной

помощи до и после восстановительного процесса и на устный и/или письменный перевод. Кроме того, не+
совершеннолетние должны иметь право на обращение за помощью к родителям;

(b) Перед предоставлением согласия на участие в восстановительном процессе стороны должны быть
полностью проинформированы о своих правах, характере процесса и возможных последствиях их реше+
ния;

(c) Ни к потерпевшему, ни к правонарушителю не должны применяться несправедливые меры для
стимуляции их участия в восстановительных процессах или получения восстановительного результата. 

14. Обсуждения в ходе восстановительных процессов должны быть конфиденциальными и их содер+
жание не должно впоследствии разглашаться без предварительного согласия сторон. 

15. Судебные решения в отношении освобождения (реабилитации) на основе программ восстанови+
тельного правосудия должны иметь тот же статус, что и судебные решения или приговоры и должны
предотвращать судебное преследование по тем же фактам и обстоятельствам дела (non bis in idem). 

16. Если стороны не могут достичь соглашения, дело передается обратно органу уголовного судопро+
изводства и решение в отношении дальнейших действий принимается безотлагательно. Неспособность
прийти к соглашению не может служить основанием для вынесения более сурового приговора в ходе по+
следующего судебного разбирательства. 

17. О невыполнении соглашения, достигнутого в ходе процесса восстановительного правосудия, необ+
ходимо докладывать организаторам программы восстановительного правосудия или органу уголовного
судопроизводства, после чего безотлагательно принимается решение в отношении осуществления даль+
нейших действий. Невыполнение соглашения не может служить основанием для вынесения более суро+
вого приговора в ходе последующего судебного разбирательства. 

18. Фасилитаторы должны исполнять свои обязанности незаинтересованно, основываясь на обстоя+
тельствах дела и потребностях и пожеланиях сторон. Они всегда должны уважать достоинство сторон и
обеспечивать соблюдение сторонами принципов уважения друг к другу с целью нахождения ими соответ+
ствующего совместного решения. 

19. Фасилитаторы должны обладать хорошим знанием местных культурных и социальных особеннос+
тей. Они должны быть в состоянии демонстрировать разумность суждений и межличностные навыки, не+
обходимые для осуществления восстановительного процесса, а также должны пройти начальную подго+
товку перед началом выполнения обязанностей. 
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IV. Продолжение развития программ восстановительного правосудия 
20. Страны+участницы должны способствовать формированию национальной стратегии и политике,

нацеленной на развитие восстановительного правосудия и продвижение культуры, благоприятной для
применения восстановительного правосудия среди правоохранительных органов, судебных и социаль+
ных органов, а также местных общин. 

21. Между органами уголовного судопроизводства и администраторами программ восстановительно+
го правосудия должны проводиться регулярные консультации с целью выработки общего понимания вос+
становительных процессов и результатов, чтобы увеличить степень применения восстановительных про+
грамм и изучения способов внедрения восстановительных подходов в практику уголовного судопроиз+
водства. 

22. Страны+участницы, по возможности совместно с гражданским обществом, должны способствовать
исследованиям и оценке программ восстановительного правосудия с целью определения той степени, в
которой они обеспечивают получение восстановительного результата, служат альтернативой процессу
уголовного судопроизводства и обеспечивают позитивные результаты для всех сторон. Процессы восста+
новительного правосудия могут нуждаться в периодическом изменении конкретной формы. Страны+уча+
стницы должны поощрять регулярную, скрупулезную оценку и модификацию таких программ в свете вы+
шеуказанных определений. Результаты исследований и оценки должны повлиять на дальнейшую поли+
тику и развитие программ восстановительного правосудия. 

V. Исключение из правил
23. Ни один из этих основных принципов не должен ограничивать прав правонарушителя или жерт+

вы, предусмотренных национальным или соответствующим международным правом. 
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Правові питання
1. Рекомендація № (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 15 вересня 1999 року,

підготовлена Комітетом експертів з організації медіації у кримінальних справах, який був створений під
керівництвом Європейського Комітету з Проблем Злочинності (СDPC).

2. Це видання містить текст рекомендації № R (99) 19 та примітки — пояснення, які були підготовлені
та внесені в документ зазначеним Комітетом Експертів та Європейським Комітетом з Проблем
Злочинності.

РАДА ЄВРОПИ

КОМІТЕТ МІНІСТРІВ

РЕКОМЕНДАЦІЯ № R (99) 19
КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ ДЕРЖАВАМ — ЧЛЕНАМ РАДИ,

ЯКІ ЗАЦІКАВЛЕНІ В ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАЦІЇ
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

(Прийнята Комітетом Міністрів 15 вересня 1999 року
на 679-й зустрічі представників Комітету)

Комітет Міністрів, у відповідності з положеннями статті 15.b Статуту Ради Європи,
Відмічаючи використання медіації у кримінальних справах як гнучке, всеохоплююче, спрямоване на

вирішення проблем доповнення або як альтернативу традиційному судовому розгляду;
Враховуючи необхідність залучення до розгляду якомога більшої кількості людей — жертви, правопо+

рушника та тих членів суспільства, яких певна пригода могла б стосуватися;
Визнаючи законний інтерес жертви до можливих наслідків віктімізації, інтерес до діалогу з правопо+

рушником для отримання вибачень та певної компенсації за спричинену шкоду;
Враховуючи важливість розвинення почуття відповідальності у злочинця, та надаючи тим самим йо+

му можливості для виправлення, які призведуть до реінтеграції та реабілітації;
Відмічаючи, що медіація може підвищити у свідомості людей роль людини та спільноти у запобіганні

злочинам та різного роду конфліктів, відкриваючи можливості для нових, більш конструктивних та менш
репресивних вирішень тієї чи іншої справи;

Визнаючи, що медіація потребує певних навичок, вмінь, акредитованої освіти;
Враховуючи необхідний вклад в справу з боку неурядових організацій та місцевих спільнот, Врахову+

ючи необхідність співпраці громадських та приватних структур;
Враховуючи вимоги Конвенції з Захисту Прав Людини; 
Не ігноруючи Європейську Конвенцію з Прав дітей, а також і рекомендацію № R(85)11 щодо позиції

жертви в рамках кримінального права, рекомендацію № R(87)18 щодо спрощення кримінального право+
суддя, рекомендацію № R(87)21 про надання допомоги жертві та про зменшення віктімізації, рекомен+
дацію № R(87)20 про реакцію громадськості на підліткову злочинність, рекомендацію №R (88)6 про ре+
акцію громадськості на правопорушення, вчинені підлітками із сімей+переселенців, рекомендацію
№ R(92)16 про Європейські норми щодо мір та санкцій, рекомендацію № R(95)12 про систему уп+
равління кримінального правосуддя та рекомендацію № R(98)1 про сімейну медіацію;

Рекомендує урядам держав — членів Ради при розвитку системи медіації у кримінальних спра%
вах врахувати принципи, зазначені у додатку до цієї Рекомендації та ознайомити якомога більшу
кількість людей з цим документом.
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МЕДІАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Рекомендація № R (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів
Ради Європи 15 вересня 1999 року



Додаток до Рекомендації № R (99) 19

Визначення
Ці вказівки спрацьовують у будь+якому процесі, де жертві та правопорушнику надаються можливості,

у випадку їхньої згоди, брати активну участь за допомогою нейтральної третьої сторони (медіатора) у
вирішенні питань, пов’язаних зі злочином, який стався. 

Основні принципи
1. Медіація у кримінальних справах повинна мати місце тільки тоді, коли всі сторони добровільно

дійшли згоди з цього приводу. Сторони також можуть відмовитися від своєї згоди на будь+якому етапі
проведення медіації.

2. Будь+які обговорення під час зустрічі мають конфіденційний характер та не можуть
використовуватися в майбутньому, за винятком випадків, коли наявна згода сторін.

3. Медіація у кримінальних справах має бути доступним заходом.
4. Медіація у кримінальних справах має бути допустимою на будь+якій стадії правосуддя.
5. Медіація є незалежною та автономною в рамках кримінальної юстиції.

Правова основа
6. Законодавство має сприяти розвитку медіації у кримінальних справах.
7. Мають існувати певні вказівки, які б визначали використання медіації у кримінальних справах. Такі

вказівки мають характеризувати умови передачі справ на медіацію (зустріч), а також висвітлювати
підходи до вирішення питань, які можуть виникнути після закінчення процесу медіації.

8. Мають бути дотримані певні застереження; сторони повинні мати право на правову допомогу та, у
випадку необхідності, на тлумачення, роз’яснення. Підлітки повинні мати право на допомогу батьків.

Робота органів кримінальної юстиції щодо медіації
9. За органами кримінальної юстиції має залишатися право на прийнятті рішення щодо передачі

справи на медіацію, а також і на оцінку вирішення цієї процедури.
10. Перш ніж дати згоду на зустріч, сторони мають бути проінформовані про свої права, характер

процесу медіації та про можливі наслідки прийнятого рішення. 
11. Ані жертва, ані злочинець не можуть закликатися до участі будь+якими несправедливими

способами.
12. Спеціальні інструкції, гарантії, застереження мають бути дотримані і у випадках з підлітками та під

час участі у зустрічі. 
13. Медіація не може отримати «зелене світло», якщо одна із основних сторін не дійшла до розуміння

значення процесу.
14. Деякі обставини справи мають визнаватися обома сторонами як підґрунтя для процесу медіації.

Участь в зустрічі не має сприйматися як показник прийняття вини для наступного судового розгляду. 
15. До передачі справи для зустрічі мають бути враховані можливі ознаки нерівності сторін: вік,

зрілість, інтелектуальні здібності.
16. До передачі справи для зустрічі слід узгодити часові рамки проведення медіації (узгодження має

проходити з уповноваженими органами кримінальної юстиції).
17. Зняття обвинувачення, що випливає із домовленості, яку було досягнуто під час зустрічі, повинно

мати юридичний статус. Таким чином, будь+яка спроба кримінального переслідування за певною справою
має зніматися. 

18. Якщо справа передається назад органам юстиції без досягнутої сторонами угоди, або якщо умови
угоди не виконуються, справа поновлюється у судовому порядку без будь+якого затримання. 

Організація процесу медіації
V. 1. Норми
19. При проведенні медіації слід керуватися визнаними стандартами.
20. Медіація повинна бути достатньо автономною. Повинні розроблятися як норми етики та

компетенції, так і процедури відбору, навчання та оцінки медіаторів.
21. Визначена правомочна особа або група осіб проводить моніторинг за проведенням процесу медіації.
V. 2. Кваліфікація, навчання медіаторів
22. Медіатори відбираються з різних прошарків суспільства, мають хороші знання щодо тієї чи іншої

спільноти та її культурних особливостей. 

№ 1–2, вересень, 2005 51

Медіація у кримінальних справах



23. Медіатори мають проявляти навички між особистісного спілкування та вміти оцінювати ситуацію.
24. Медіатори мають пройти початкове навчання, перш ніж почати виконувати свої функції на роботі.

Їх навчання має на меті отримати більш ґрунтовні знання в певній сфері: вміти вирішувати конфлікти,
працювати належним чином з жертвою та злочинцем, розуміти склад системи кримінальної юстиції.

V. 3. Підхід до вирішення індивідуальних питань
25. До початку зустрічі (медіації) правомочні органи кримінальної юстиції інформують медіатора про

всі обставини, що мають відношення до справи, та забезпечують його необхідними документами.
26. Медіація проводиться нейтральним чином, враховуються обставини справи, а також потреби та ба+

жання сторін. Медіатор проявляє належну повагу до сторін та наглядає за тим, щоб сторони проявляли
повагу одна до одної.

27. Медіатор несе відповідальність за забезпечення безпеки та створення сприятливої атмосфери для
зустрічі. Медіатор має розуміти вразливість сторін.

28. Медіація проводиться ефективним чином, але в тому ступені та тими темпами, які більш за всі
підходять сторонам. 

29. Зустріч має відбуватися в приміщенні. 
30. Незважаючи на узгоджений принцип конфіденційності, інформація про можливу небезпеку зло+

чинів, про яку може стати відомо під час зустрічі, передається медіатором відповідним зацікавленим осо+
бам чи органам.

V. 4. Результат зустрічі
31. Сторони досягають угоди у добровільному порядку. Угоди мають включати розумні та співвідносні

обов’язки сторін. 
32. Медіатор повідомляє органи кримінальної юстиції про вчинені кроки та про результати зустрічі.

Доповідь медіатора не розкриває зміст процесу медіації, а також не дає оцінку поведінки сторін під час
зустрічі.

Послідовний розвиток системи медіації
33. Для досягнення взаєморозуміння з питань, повинні мати місце регулярні консультації та діалоги

між представниками структур кримінальної юстиції та служб, які проводять медіацію.
34. Держави — члени Ради мають сприяти проведенню дослідження та оцінки медіації у кримінальних

справах.
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Стаття 45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям
Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідаль+

ності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і
повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Стаття 46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного 
з потерпілим

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідаль+
ності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну
шкоду.

Коментар 1. 
Ст. 46 є закріпленням відомого зарубіжному законодавству інституту медіації як альтернативного способу врегу+
лювання кримінально+правових конфліктів, в основу якого покладено посередництво у примиренні сторін.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим дає змогу: по+
терпілому — більш оперативно отримати належну компенсацію заподіяної йому шкоди; особі, яка вчинила зло+
чин, — бути звільненою від кримінальної відповідальності; державі — зекономити фінансові та інші ресурси, не+
обхідні для розслідування зазначених категорій справ.

2. Підставою цього виду звільнення від кримінальної відповідальності є сукупність таких умов: 1) особа вчинила
злочин вперше; 2) діяння належить до злочинів невеликої тяжкості (при цьому не вимагається, щоби ними були
так звані злочини приватного обвинувачення); 3) особа, яка вчинила такий злочин, примирилася з потерпілим;
4) вона відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. При цьому не вимагається, щоб суб’єкт,
який вчинив злочин, щиро покаявся і активно сприяв розкриттю злочину.

Про поняття злочину невеликої тяжкості див. ст. 12 та коментар до неї, про поняття вчинення злочину вперше,
відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди — коментар до ст. 45.

Відшкодування завданої шкоди в плані ст. 46 має бути повним і достатнім. Ці критерії визначаються за угодою
потерпілого, який пропонує конкретні форми та механізми відшкодування завданих збитків або усунення за+
подіяної шкоди, та особи, яка вчинила злочин. У разі наявності декількох потерпілих винний може бути звільне+
ний від кримінальної відповідальності за ст. 46 за умови досягнення ним примирення з кожним із потерпілих і
відшкодування кожному із них завданих збитків або усунення заподіяної шкоди.

Особливістю передбаченого ст. 46 звільнення від кримінальної відповідальності є те, що для його застосування
вимагається не лише позитивна посткримінальна поведінка винного, а й добровільне волевиявлення потерпілого.
Якщо заподіяна злочином шкода повністю відшкодована, проте примирення потерпілого з винним не відбулося,
останній не може бути звільнений від кримінальної відповідальності за ст. 46.

3. Під примиренням розуміється добровільна відмова потерпілого від поданої ним заяви про притягнення до
кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин (у тому разі, коли справу ще не порушено), або прохан+
ня закрити вже порушену щодо винного кримінальну справу. Факт примирення потребує відповідного процесу+
ального закріплення у матеріалах справи.

Мотиви, якими керується потерпілий, погоджуючись на примирення (жалість, релігійні переконання, сподіван+
ня на дружбу, бажання поліпшити своє майнове становище тощо), для застосування ст. 46 значення не мають. При
цьому не є важливим також, хто саме виступив ініціатором примирення (винний, потерпілий, їхні знайомі,
працівники правоохоронних органів).

5. Примирення має відбутись саме з потерпілим, а не з іншими особами, які беруть участь у кримінальному про+
цесі. Потерпілий — це фізична особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду і яка визна+
на потерпілим постановою органу дізнання, слідчого, судді або ухвалою суду. У справах про злочини, внаслідок
яких сталася смерть потерпілого, права потерпілого мають його близькі родичі, які в установленому порядку ви+
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знані потерпілими. Не є потерпілими у кримінально+процесуальному аспекті юридичні особи, які, у разі заподіян+
ня їм майнової шкоди, визнаються цивільними позивачами.
Угоду про примирення з особою, яка вчинила злочин, неповнолітній потерпілий віком від п’ятнадцяти до
вісімнадцяти років може укласти лише за згодою своїх батьків (усиновителів) або піклувальників. Вказану угоду
від імені неповнолітнього потерпілого, який не досяг п’ятнадцяти років, закон дозволяє укладати лише його бать+
кам (усиновителям) або опікунам, які у кримінальному процесі визнаються його законними представниками.

КПК (ст.ст. 7, 12, 27, 32, 49, 52, 63).
ЦК(ст.ст. 13-16).
Постанова ПВС № 2 від 25 січня 1974 р. “Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інак-
ше як за скаргою потерпілого”.
Постанова ПВС № 8 від 22 грудня 1978 р. “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами України
норм кримінально-процесуального законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів”.

Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки
1. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути

звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи
чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправ+
дає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадсько+
го порядку.

2. У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за
вчинений нею злочин.

Стаття 66. Обставини, які пом’якшують покарання
1. При призначенні покарання обставинами, які його пом’якшують, визнаються:
1) з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;
2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;
3) вчинення злочину неповнолітнім;
4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;
5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;
6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу за+

лежність;
7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або

аморальними діями потерпілого;
8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності;
9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої

групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом.
2. При призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом’якшують, і інші обставини, не

зазначені в частині першій цієї статті.
3. Якщо будь+яка з обставин, що пом’якшує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього

Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при при+
значенні покарання як таку, що його пом’якшує.

Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
1. Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військо+

вослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років, враховуючи
тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення
засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування пока+
рання з випробуванням.

2. У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він
протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього
обов’язки.

3. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.

Стаття 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного 
характеру

1. Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом
від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки
він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ПРИМИРЕННЯ

54 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 



№ 1–2, вересень, 2005 55

2. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:
1) застереження;
2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;
3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного

або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;
4) покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або за+

робіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків;
5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально+виховної установи для дітей і підлітків до

його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах непо+
внолітніх та порядок їх залишення визначаються законом.

3. До неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного характеру, що пе+
редбачені у частині другій цієї статті. Тривалість заходів виховного характеру, передбачених у пунктах 2
та 3 частини другої цієї статті, встановлюється судом, який їх призначає.

4. Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передба+
ченому законом.

Стаття 69. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом
1. За наявності декількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості

вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може за особливо
тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкості призначити основне покарання, нижче від най+
нижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого,
більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин. У цьому випадку
суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного виду пока+
рання в Загальній частині цього Кодексу.

2. На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового пока+
рання, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов’язкове.

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 
виховного характеру

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено від криміна+
льної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд
застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою
статті 105 цього Кодексу.

2. Примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу, суд
застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчи+
нила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною
цього Кодексу.

3. У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів
виховного характеру ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності.

Стаття 104. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно

до статей 75–78 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолітнього

лише у разі його засудження до позбавлення волі.
3. Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років.
4. У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на

окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов’язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним
виховної роботи.

Витяги з КК України, що стосуються примирення потерпілого і правопорушника



КОМЕНТАР 
ДО СТАТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ,

ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ СУДДІ ВРАХОВУВАТИ 
ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ МЕДІАЦІЇ

(В.В. Землянська, 
експерт Українського Центру Порозуміння)

Чинне кримінальне та кримінально+процесуальне законодавство України містить норми, які дозволя+
ють судді враховувати наслідки медіації під час винесення рішення по справі. 

Під час винесення рішення по справі суддя може врахувати наслідки медіації та прийняти рішення про
звільнення підсудного від покарання із застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру
в разі вчинення неповнолітнім підсудним злочину невеликої або середньої тяжкості (ст. 105 КК). Крім
цього, суд може прийняти рішення про звільнення неповнолітнього підсудного від покарання з випробу+
ванням у випадку його засудження до позбавлення волі (ст. 104 КК).

Суд може звільнити як неповнолітнього підсудного, так і дорослу особу на підставі його дійового ка+
яття (ст. 45 КК)) або примирення з потерпілим (ст. 46 КК). У випадку вчинення підсудним злочину не+
великої або середньої тяжкості, суд може врахувати результати медіації та передати його на поруки колек+
тиву підприємства, установи чи організації (ст. 47 КК).

Суддя також може врахувати примирення сторін як обставину, що пом’якшує покарання під час вине+
сення вироку (п.2 ч.1 та ч.2 ст. 66 КК) або призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом
за вчинення особливо тяжкого, тяжкого або середньої тяжкості злочину (ст. 69 КК).
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Стаття 23а. [Процедура медіації]
§ 1. Суд, а під час попереднього слідства прокурор, з ініціативи або за згодою потерпілого або обвину+

ваченого може направити справу до установи або гідної довіри особи з метою проведення процедури
медіації між потерпілим і обвинуваченим.

§ 2. Процедура медіації не повинна тривати довше, ніж один місяць; цей термін не враховується в час
тривання попереднього слідства.

§ 3. Процедуру медіації не може проводити особа, щодо якої в конкретній справі виникли обставини,
передбачені в статтях 40–42, якщо вона є професійним суддею, прокурором, адвокатом, юрисконсультом,
а також стажером з однієї з цих професій, або якщо вона працює у суді, прокуратурі чи іншій установі, зав+
данням якої є переслідування злочинів. 

§ 4. Установа або гідна довіри особа після проведення процедури медіації подає звіт з її перебігу і ре+
зультатів. 

§ 5. Міністр юстиції шляхом постанови має визначити вимоги, яким повинні відповідати установи й
гідні довіри особи, наділені правом проводити медіацію, спосіб їх призначення й відкликання, обсяг і умо+
ви надання матеріалів справи установам і гідним довіри особам для проведення ними медіації та спосіб і
порядок процедури медіації, дбаючи про необхідність ефективного проведення цієї процедури.

Стаття 325і. [Термін закінчення слідства]
§ 1. Розслідування слід закінчити протягом 2 місяців. Прокурор може продовжити цей термін до

3 місяців. У разі, якщо розслідування не буде закінчене протягом цього терміну, попереднє слідство про+
довжується вже у формі досудового слідства. 

§ 2. Орган, який проводить розслідування, посідає права прокурора й про них говориться у ст. 23а. 
§ 3. Права прокурора, передбачені в § 1 ст. 335, ст. 336 та § 2 ст. 387, надаються також органам, про яких

говориться у ст. 325д.

Витяги з Кримінального кодексу Польщі 1997 р.

Стаття 53. [Директиви загального характеру] 
§ 1. Покарання суд вибирає на свій розсуд, в межах, передбачених законодавством, дбаючи про те, щоб

міра покарання не перевищувала ступеня провини, враховуючи ступінь шкоди вчинку для суспільства та
зважаючи на профілактичні й виховні цілі, яких це покарання має досягти по відношенню до обвинува+
ченого, а також зважаючи на потреби в області формування правової свідомості громадськості.

§ 2. Визначаючи міру покарання, суд враховує, зокрема, мотивацію і спосіб поведінки правопорушни+
ка, вчинення злочину спільно з неповнолітнім, вид і ступінь порушення покладених на правопорушника
обов’язків, вид і розмір негативних наслідків злочину, риси характеру й схильності правопорушника,
спосіб життя перед скоїнням злочину й поведінку після його вчинення, а, особливо, намагання виправити
шкоду або компенсувати її в іншій формі, прийнятній громадському почуттю справедливості, окрім того
враховується спосіб поведінки потерпілого. 

§ 3. Визначаючи міру покарання, суд також враховує позитивні результати процедури медіації, прове+
деної між потерпілим і правопорушником, або угоду, укладену між ними під час процедури, проведеної за
рішенням суду або прокурора.

Стаття 56. [Відповідне застосування] 
Правила ст. 53, § 1 ст. 54 та ст. 55 застосовуються відповідно до рішень інших засобів, передбачених у

цьому кодексі.
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ВИТЯГИ 
З КРИМІНАЛЬНО4ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ТА
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ ПОЛЬЩІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
ПРИМИРЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО І ПРАВОПОРУШНИКА



Стаття 60. [Істотне пом’якшення] 
§ 1. Суд може застосувати істотне пом’якшення міри покарання у випадках, передбачених у законо+

давстві, та по відношенню до молодого правопорушника, якщо це потрібне в інтересах, передбачених в § 1
ст. 54. 

§ 2. Суд також може застосувати істотне пом’якшення міри покарання у особливих обґрунтованих ви+
падках, коли навіть найнижча міра покарання, передбачена за злочин, була б непомірно суворою, зокрема:

1) якщо потерпілий помирився з правопорушником, шкода була виправлена або потерпілий і правопо+
рушник узгодили спосіб виправлення шкоди;

2) з огляду на поведінку правопорушника, особливо коли він намагався здійснити дії, щоб виправити
шкоду або запобігти їй;

3) якщо правопорушник, що вчинив незловмисний злочин, або близька йому особа понесла великі
втрати у зв’язку зі скоєним злочином. 

§ 3. Суд застосовує істотне пом’якшення покарання, навіть може умовно відстрочити виконання міри
покарання по відношенню до правопорушника+співучасника осіб, що вчинили злочин, якщо правопоруш+
ник повідомить інформацію органам слідства про осіб, які брали участь у вчиненні злочину та істотні об+
ставини вчинення злочину. 

§ 4. За пропозицією прокурора суд може застосувати істотне пом’якшення міри покарання, навіть мо+
же умовно відстрочити виконання міри покарання по відношенню до правопорушника, який незалежно
від свідчень, показаних у своїй справі, повідомив органу слідства й виклав істотні обставини (перед цим
невідомі цьому органові) злочину, за який передбачене покарання позбавленням свободи строком понад
5 років. 

§ 5. У випадках, зазначених в §§ 3 і 4, суд, виносячи рішення про покарання позбавленням свободи
строком до 5 років, може умовно відстрочити виконання міри покарання на випробувальний строк до
10 років, якщо він визнає, що, незважаючи на незастосування покарання, правопорушник більше не скоїть
злочину; правила статей 71–76 застосовуються відповідним чином.

§ 6. Істотне пом’якшення покарання полягає в призначенні покарання меншого ніж нижня межа, пе+
редбачена законом, або покарання більш м’якого типу; при цьому слід додержуватись таких засад:

1) якщо діяння кваліфікується як злочин, суд призначає покарання позбавленням свободи на строк не
менше ніж одна третина нижньої межі, передбаченої законом;

2) якщо діяння кваліфікується як проступок, при цьому нижньою межею покарання за законом є по+
карання позбавленням свободи на строк не менше ніж один рік, суд призначає штраф, покарання обме+
женням свободи або покарання позбавленням свободи;

3) якщо діяння кваліфікується як проступок, при цьому нижньою межею покарання за законом є по+
карання позбавленням свободи на строк менше ніж один рік, суд призначає штраф або покарання обме+
женням свободи.

§ 7. Якщо за вчинок загрожують альтернативні міри покарання, зазначені в пп. 1–3 ст. 32, істотне
пом’якшення покарання полягає у відступі від винесення міри покарання й прийнятті рішення карного
засобу, передбаченого в пп. 2–8 ст. 39; правила § 2 ст. 61 не застосовуються.

Стаття 66. [Умовне припинення] 
§ 1. Суд може умовно припинити провадження у кримінальній справі, якщо провина й соціальна шко+

да діяння є незначними, обставини його вчинення не викликають сумніву, а поведінка правопорушника,
раніше не судимого за зловмисний злочин, його риси характеру й схильності, попередній спосіб життя
обґрунтовують припущення, що незважаючи на припинення провадження, він буде додержуватись пра+
вопорядку, зокрема не вчинить злочину.

§ 2. Умовне припинення не застосовується по відношенню до правопорушника, якому загрожує пока+
рання позбавленням свободи строком понад 3 роки.

§ 3. У випадку, якщо потерпілий помирився з правопорушником, правопорушник виправив шкоду або
потерпілий і правопорушник узгодили спосіб виправлення шкоди, умовне припинення може бути засто+
соване по відношенню до правопорушника, якому загрожує покарання позбавленням свободи строком не
більше 5 років.
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I. Європейський Союз трактує медіацію як
дієвий спосіб врегулювання спорів в суспільствах,
де панує європейська культура законотворення.
Міжнародні інституції протягом багатьох років
цікавляться проблематикою медіації. Вони заохо+
чують країни+члени ЄС у своєму законодавстві
враховувати ідеї примирення, медіації, більше ува+
ги приділяти потерпілому в системі правосуддя1.

Рекомендації Ради Європи, викладені в доку+
ментах з однойменною назвою, стали вагомим ар+
гументом на користь впровадження медіації в бага+
тьох державах. Передбачені у цих Рекомендаціях
засади2, повинні знайти своє місце в законодавчих
актах країн+членів ЄС як джерело інформації й
натхнення задля розвитку їхніх національних сис+
тем медіації у кримінальних справах. Водночас
країни+члени ЄС залишають за собою великий за+
пас свободи дій у законотворенні для того, щоб
медіація не суперечила з правовими традиціями
кожної з них. Польща враховує рекомендації й
приписи Європейського Союзу та поступово впро+
ваджує в свою систему кримінального законодав+
ства процедуру медіації. 

Зацікавлення проблематикою відновного пра+
восуддя у Польщі виникло на початку 90+х років
XX ст., а потім, через декілька років дискусій на те+
му теорії й практичного досвіду з ведення процеду+
ри примирення, медіацію на засадах експерименту
офіційно почали застосовувати у провадженні в
кримінальних справах неповнолітніх. У той час пи+
танням впровадження медіації в систему правосуд+
дя займалися недержавні організації. Експеримен+
тальний проект процедури примирення в справах
неповнолітніх втілювався у 1996–1999 рр. Перші
позитивні результати експерименту стали підґрун+
тям для впровадження інституту медіації до
оновленого Закону «Про провадження в справах
неповнолітніх» від 26 жовтня 1982 р. Натомість
пілотна програма щодо медіаційної процедури між
неповнолітнім правопорушником й дорослим по+
терпілим так і не була здійснена, як і програма, за
якою правопорушник відбував покарання позбав+
ленням волі в умовах тюремного закладу.

II. До польського кримінального законодавства
інститут медіації було впроваджено новими ко+
дифікаціями у 1997 р. (Кримінальний кодекс набув
чинності 1 вересня 1998 р.)3. Спочатку медіацію
можна було проводити лише в період попереднього
слідства та під час судового процесу — за умови по+
передньої перевірки оскарження. Такий правовий
підхід став причиною того, що медіацію можна бу+
ло застосовувати лише в обмежений строк. Проте
від 1 липня 2003 р. інститут медіації впроваджено
до Загальної частини польського Кримінально+
процесуального кодексу як правило ст. 23a4. Внас+
лідок цього нововведення з’явилася можливість за+
стосування медіації на будь+якому етапі розсліду+
вання або судочинства. Суттєвою зміною стало й
те, що термін проведення процедури медіації тепер
не зараховується в строк тривання слідства.

III. Передача справи на медіацію відбувається з
ініціативи органу, що здійснює провадження в кри+
мінальній справі або з ініціативи однієї зі сторін чи
за її заявою. Направляючи справу на медіацію, по+
ліція, прокурор або суд видає постанову про на+
правлення справи на медіацію. У постанові орган,
який її видає, повинен вказати строк тривалості
процедури примирення. За законом медіація не по+
винна тривати довше одного місяця. Проте в дея+
ких випадках, за обґрунтованим поданням медіато+
ра, цей термін може бути продовжений на час, не+
обхідний для повного закінчення медіаційного
процесу. Для проведення медіаційного процесу ме+
діатору надається можливість ознайомитися з ма+
теріалами справи в необхідному для цього обсязі.

При передачі справ на медіацію необхідно, щоб
направляючий орган перевіряв їх й направляв на
процедуру примирення лише несуперечливі спра+
ви. Важливо також і щоб на медіацію не потрапили
справи, в яких відсутня підстава фактичного оскар+
ження, а зібрані докази не доводять вини звинува+
ченого. Направляючи справу на медіацію, відповід+
ний орган має бути впевнений, що її можна вирі+
шити шляхом примирення сторін.

Критерії оцінки справи щодо її придатності до
медіації допомогла розробити практика. До них на+
лежать такі чинники: наявність потерпілого5; місце
проживання сторін6; чи звинувачений раніше кара+
вся7; риси характеру правопорушника8 й потер+
пілого9; психічний стан сторін10; чи сторона є на
волі, чи її вже позбавлено волі11; кількість звинува+
чених і потерпілих, в якій кількості злочинів зви+
нувачують12; характер вчинку13; стосунки, які
об’єднують сторони14; характер конфлікту15; право+
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ва кваліфікація вчинку16; впевненість в тому, що
обставини справи не викликають сумніву17.

Всі ці передумови пов’язані між собою й в міру
можливості їх слід враховувати у комплексі. На+
правляючий справу на медіацію може брати до ува+
ги й інші обставини правопорушення, не названі
вище. Багато залежить від інтуїції особи, що на+
правляє справу на медіацію, її життєвого й про+
фесійного досвіду, особистого ставлення до інсти+
туту медіації. То, чи справа є придатною для проце+
дури примирення, залежить не тільки від обставин
скоєння злочинного вчинку, а й, у значній мірі, від
життєвої позиції сторін кримінального конфлікту. 

Відмова сторони від участі у медіації не має жод+
них негативних наслідків. Сторона має право пого+
дитися на участь у медіації або відмовитися від неї
на будь+якому етапі медіаційного процесу. Участь у
медіації не може бути використана органом, що
провадить розслідування або судочинство, як доказ
визнання правопорушником своєї вини. Звіт про
процедури примирення ніколи не може бути вико+
ристаний як джерело доказів у справі ні прокуро+
ром, ні судом. Правопорушник, який помирився з
потерпілим, має шанс на пом’якшення вироку.

IV. Позитивний результат медіації повинен
вплинути на рішення, яке прийме орган правосуд+
дя, проте він ніколи не визначає вироку суду. Оста+
точне рішення в справі належить органові право+
суддя, на який не накладаються обмеження щодо
вибору виду й міри покарання або карного засобу.
Позитивні результати медіації можуть враховува+
тись при винесенні рішення щодо виконання пра+
вопорушником обов’язкових робіт в рамках споку+
тування своєї провини. Укладена сторонами угода
може містити виконання правопорушником яки+
хось довготривалих зобов’язань перед потерпілим.
Ці зобов’язання можуть бути внесені до рішення
суду і, таким чином, отримати відповідне забезпе+
чення їх виконання з боку правопорушника. 

Суд налаштований поважати основні домовле+
ності сторін, досягнуті у ході медіаційного процесу,
якщо на перешкоді цьому не стоять суттєві правові
або соціальні обставини. Проте формально суд не
повинен дотримуватись змісту угоди, у тексті свого
рішення він може, напр., накласти на правопоруш+
ника інші або додаткові зобов’язання перед по+
терпілим. 

Наслідком позитивно проведеної медіації, між
іншим, може бути:

• припинення провадження у кримінальній
справі (якщо провина й соціальна шкода від вчин+
ку є незначними, а заява зі звинуваченнями була
відкликана); 

• умовне припинення провадження у кри+
мінальній справі (якщо соціальна шкода від вчин+
ку є незначною, вчинок є злочином невеликої тяж+
кості, за який передбачено покарання позбавлен+
ням волі не більше 5 років); 

• повторення у рішенні суду домовленостей
сторін, досягнутих в ході медіації (напр.: відшкоду+
вання збитків, усунення заподіяної шкоди, відпо+
відної поведінки правопорушника, лікування від
алкоголізму (наркоманії), сплата штрафу (кошти
призначаються на соціальні цілі), вибачення перед
потерпілим); 

• прийняття рішення без судового розгляду
справи. 

Угода, укладена між сторонами медіаційного
процесу, не має юридичної сили й тому не має ваги
«виконавчого листа». У зв’язку з цим, виникає не+
обхідність повторення домовленостей сторін, дося+
гнутих під час процедури примирення, у рішенні
суду (напр., як одна з умов припинення проваджен+
ня у кримінальній18. 

V. Відновне правосуддя і медіація можуть при+
нести користь потерпілому19, правопорушникові20,
суспільству21 та системі правосуддя22.

Основна ідея медіації полягає у тому, що право+
порушник і потерпілий повинні самі дійти згоди (у
присутності медіатора) та визначити, яким чином
правопорушник відшкодує заподіяну кривду. Фор+
ма відшкодування кривди не нав’язується органом
правосуддя чи медіатором. Вона є наслідком пере+
говорів, розробленої позиції сторін. Медіація ство+
рює умови для того, щоб сторони конфлікту відчу+
ли, що існуючий між ними конфлікт вони виріши+
ли, а прийняте ними рішення є справедливим і за+
довольняє їх23.

Процес медіації нагадує щоденні ситуації, коли
конфлікти розв’язуються без участі формального
судового втручання. Тобто медіація використовує
здібності людей зменшувати напругу конфлікту й
запобігати його загостренню. Вона також впливає
на усвідомлення можливості співучасті у суспіль+
ній злагоді, служить формуванню почуття відпові+
дальності.

Медіація створює можливості для розвитку гу+
манізації та раціоналізації у застосуванні правил
кримінального законодавства. Вона є симптомом
осучаснення кримінального процесу, тому що
сформувалась на базі й з потреб практичного досві+
ду та нового погляду на філософію кримінальної
відповідальності24. Медіація надає сторонам авто+
номію в сфері використання своїх прав. Вона вико+
нує відновлювальну функцію, проявом якої є при+
мирення правопорушника з потерпілим. В конф+
ліктній ситуації інститут медіації навчає зберігати
й шанувати людську гідність і достоїнство.

Медіаційний процес є інститутом, що підтримує
систему правосуддя, проте використовує інші
інструменти й процедури, не обмежені вимогами
кримінального процесу. Він може стати відповіддю
на проблему злочинності, а також наростаючу
проблему брутальності суспільства. Відправним
пунктом для медіації є потреби потерпілого, від+
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шкодування та компенсація заподіяної кривди й
збитків. Медіація створює шанс для виправлення
того, що можна виправити у стосунках сторін у та+
кому обсязі, наскільки це влаштовує обидві сторо+
ни кримінального конфлікту. 

Медіація є прикладом застосування в судовій
практиці з провадження кримінальних справ виз+
наних і рекомендованих Європейським Союзом ін+
ститутів. Як член європейської спільноти Польща
зобов’язалась додержуватись правового порядку

(чого ми щиро бажаємо й Україні). Це є прикладом
свідомого формування кримінальної політики,
адаптованої до реалій сучасного життя. Я вважаю,
що польський досвід може бути корисним у фор+
муванні й розвитку інститутів медіації в країнах
Східної Європи. 

1. Ухвали Генеральної Асамблеї ООН, у тому числі Декларація «Про основні засади правосуддя щодо потерпілих та про зловживан+
ня», Основоположні рішення Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001 р. Про статус потерпілих в кримінальному судочинстві,
Рекомендація № R(92)16 щодо європейських правил по застосуванню санкцій та інших заходів в місцевих громадах, Рекомендація
№ R(99)19 щодо медіації в кримінальних справах (її провідною думкою й висновком є широке пропагування ідеї відновного правосуддя
та пов’язане з цим широке громадське просвітництво. В ній викладено основні стандарти медіації в кримінальних справах).

2. Основні засади медіації: добровільна участь в процедурі, конфіденційність, неупередженість, нейтралітет медіатора, прийнятність
особи медіатора сторонами конфлікту. 

3. «Вісник законів» за 1997 р. № 88, ст. 553 з наступними змінами, «Вісник законів» за 1997 р. № 89, ст. 555 з наступними змінами.
4. «Вісник законів» за 2003 р. № 17, ст. 155.
5. Без нього процедуру примирення неможливо провести. 
6. Розташування приміщення для проведення медіації має бути зручним для сторін. 
7. На медіацію не повинні потрапляти справи, що кваліфікуються як організована злочинність та коли правопорушник вже неоднора+

зово карався за злочин, в якому його знову звинувачують.
8. Коли правопорушник є вкрай аморальною, примітивною особою з рисами агресивності, нездатною зрозуміти іншого або такою, що

в поведінці керується принципами «другого життя». 
9. Потерпілий є надмірно претензійною особою, не хоче йти на компроміси, ворожо налаштований до правопорушника. 
10. Сторона є психічно хворою або особою з інтелектуальними обмеженнями. 
11. Перебування сторони, напр., в слідчому ізоляторі, створює технічні проблеми для проведення медіації. 
12. Велика кількість потерпілих чи правопорушників передусім створює технічні проблеми для проведення процедури примирення

для медіатора. 
13. Поодинокий, випадковий вчинок. 
14. Напр., сімейні, дружні, сусідські відносини. 
15. Конфлікт як основа злочину, може тривати недовго, а може бути довготривалим та «передаватися з покоління в покоління». В ос+

танньому випадку, як довела практика, існує мінімальний шанс для успіху, проте медіація є єдиною можливістю вирішення конфлікту та
єдиний шлях до примирення. 

16. У принципі немає жодного обмеження щодо правової кваліфікації вчинку. Практика свідчить, що найкращих результатів по при+
миренню можна досягти в справах, порушених з приводу: бійки, побиття, нанесення тілесних пошкоджень, насильства щодо поведінки
другої сторони, майнових правопорушень (крадіжка, пограбування осель, шахрайство, виманювання грошей, пошкодження або привлас+
нення майна), знеславлення, зневаги, порушення засад тілесної недоторканості (зґвалтування), знущання, дорожньо+транспортних при+
год. Буває, що на медіацію направляються справи, що кваліфікуються як тяжкий злочин, напр., розбійний напад, проте й вони, буває,
вирішуються позитивно. 

17. При цьому не обов’язково, щоб існувала впевненість, що звинувачений є винний. 
18. З досвіду витікає, що потерпілі не зацікавлені лише у покаранні правопорушників, вони бажають компенсації за заподіяну їм крив+

ду. Буває, що потерпілий хоче, щоб правопорушник «спокутував» свій вчинок виконанням суспільнокорисної роботи або виконав по+
винність задля блага громадськості. Буває, що він хоче лише почути слово «пробачте». Завдяки медіації потерпілий стає господарем про+
цесу, він може приймати рішення у справі, з жертви перетворюється в суб’єкта й посилює свою роль у кримінальному процесі. Зникає
анонімність жертви. Потерпілий, між іншим, може позбутися страху, який після злочину відчував перед правопорушником, може висло+
вити свої почуття, пов’язані зі злочином, свої сподівання й потреби. Медіація надає можливість швидкого усунення заподіяної шкоди,
швидкої моральної компенсації за спричинену кривду без потреби здійснення потерпілим додаткових дій.

19. Правопорушник може усвідомити, що заподіяв зло й кривду конкретній людині, і повинен це відшкодувати. Таким чином, він має
можливість зрозуміти наслідки свого ганебного вчинку, висловити жаль, розкаяння, вибачитись перед потерпілим, зрозуміти не+
обхідність усунення наслідків злочину та відшкодування збитків; правопорушник отримує шанс для повернення до нормального життя.
Медіація дозволяє правопорушнику взяти на себе відповідальність за наслідки злочину. 

20. Зокрема медіація дозволяє громадянам брати активну участь у судовому процесі, є шансом для повернення порушеної внаслідок
злочину довіри до міжлюдських взаємин, усунення конфлікту між правопорушником і потерпілим, сприяє усуненню конфліктів у
суспільстві. Медіація також сприяє посиленню почуття безпеки в суспільстві (завдяки можливості проведення дієвої роботи по
перевихованню правопорушників), вона може призвести до кращого спілкування громадян та зростання взаємної толерантності, вона
сприяє правовій підготовці населення, дозволяє змінити громадську думку щодо репресивної політики покарання, спрямовуючи цю
громадську думку в напрямку політики перевиховання, вона також сприяє зростанню активності суспільства, його включенню в
профілактично+виховні заходи. 

21. Зокрема прагматичну користь. Вона може допомогти подолати кризу в системі правосуддя, спростити цю систему, вплинути на
обмеження вагомості процедури доказу, сприяти скороченню часу проведення слідства у кримінальних справах, скоротити витрати на
проведення слідства та функціонування системи правосуддя, звільнити систему правосуддя від злочинів невеликої тяжкості, завдяки
чому вони можуть зосередитися на більш загрозливих злочинах.

22. Попередній досвід довів, що сторони охоче користаються наданою можливістю проведення медіаційного процесу. 
23. Від карного правосуддя до відновного правосуддя. 



Представлене нижче дослідження присвяче+
не законодавчим передумовам та перспек+

тивам впровадження в українську кримінально+
процесуальну практику процедури медіації, тобто
примирного посередництва у кримінальних спра+
вах. Враховуючи новизну цього інституту для
вітчизняного права, у першому розділі роботи про+
аналізовано та досить докладно описано досвід
сусідньої Польщі у відповідній сфері. Далі пред+
ставлено ґрунтовний аналіз норм матеріального та
процесуального карного законодавства України,
існування яких вже зараз може слугувати переду+
мовою запровадження процедури медіації. Зреш+
тою, з’ясовано причини, які перешкоджають негай+
ному впровадженню та поширенню практики
медіації на вітчизняному ґрунті, висвітлено перева+
ги польського досвіду та надано низку рекомен+
дацій українському законодавцю щодо покращен+
ня ситуації у тому числі, у справах за участі непо+
внолітніх. 

МЕДІАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ:
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Інститут медіації був запроваджений в поль-
ському кримінальному процесі з прийняттям Сей-
мом 6 червня 1997 р. Кримінального та Криміналь-
но-процесуального кодексів. Окремі норми, що стосу-
ються медіаційного провадження, містяться у
Розділі 6 Кримінального кодексу, яким визначено за-
сади призначення кримінальних покарань, розділі 52
Кримінально-процесуального кодексу, яким врегульо-
вано порядок здійснення провадження у справах при-
ватного обвинувачення. 10 червня 2003 р. КПК було
доповнено статтею 23-а, яка створила умови для
подальшого розвитку інституту медіації в кримі-
нальному процесі. На підставі цієї статті Міні-
стром юстиції Польщі 13 червня 2003 р. було підпи-
сано Розпорядження «Про медіаційне провадження
у кримінальних справах», яким встановлено вимоги
до організацій та осіб-медіаторів, порядок їх реєст-
рації та виключення з реєстру при окружних судах,
засади здійснення медіаційного провадження.

Інститут медіації згідно з КК та КПК Польщі

Загальні засади медіаційного провадження 
у кримінальних справах

Відповідно до ст. 23+а Кримінально+процесуаль+
ного кодексу Польщі в ході попереднього слідства
прокурор або орган дізнання (поліція), а також суд
за ініціативою або за згодою обвинуваченого та по+
терпілого може направити справу до медіатора з
метою її розгляду в порядку медіаційного прова+
дження. Відповідне процесуальне рішення оформ+
люється у вигляді постанови. 

У постанові визначається конкретна організація
з числа внесених до реєстру медіаторів, яка здій+
снюватиме розгляд справи в порядку медіаційного
провадження (передача справи іншій організації,
яка не включена до реєстру, допускається лише у
випадку необхідності негайного розгляду справи і
за умови, що така організація надала згоду здійс+
нювати медіацію і відповідає вимогам, встановле+
ним для зареєстрованих медіаторів).

Суд, прокурор або орган дізнання надає для роз+
гляду справи в порядку медіаційного провадження
дані про особу обвинуваченого та потерпілого,
опис діяння, у вчиненні якого обвинувачується
особа та його правову кваліфікацію. Прокурор або
суд у виняткових випадках можуть надати медіато+
ру інформацію про наявні докази у справі. Не мо+
жуть бути передані медіатору матеріали справи, які
містять відомості, що становлять державну або
службову таємницю, інформацію про стан здоров’я
затриманого або обвинуваченого, наявність у нього
попередніх судимостей.

Після отримання постанови медіатор зобов’яза+
ний вчинити наступні дії: встановити час і місце
проведення зустрічей із затриманим, обвинуваче+
ним, потерпілим та провести відповідні зустрічі,
поінформувати учасників медіаційного прова+
дження про порядок здійснення медіації; провести
медіаційні засідання, сприяти формулюванню по+
ложень медіаційної угоди і виконанню зобов’язань,
що випливають з неї. Параграфом 12 Розпоряджен+
ня Міністра юстиції «Про медіаційне провадження
у кримінальних справах» передбачено, що у разі
неможливості організувати спільну зустріч затри+
маного (обвинуваченого) з потерпілим, медіатор
може доводити до відома однієї сторони інфор+
мацію, отриману від другої сторони.

За результатами медіації медіатор складає звіт і
направляє його органу, який виніс постанову про
направлення справи для розгляду в порядку ме+

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ПРИМИРЕННЯ

62 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК СТОСОВНО ЗАКОНОДАВЧИХ 
ПЕРЕДУМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 
НА ПІДСТАВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПОЛЬСЬКОГО 
ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В. ЗАМНІУС
експерт ГО ´Лабораторія законодавчих ініціативª



діаційного провадження. Якщо провадження закін+
чилось підписання угоди між затриманим (обвину+
ваченим) та потерпілим, така угода є додатком до
звіту. У разі ж, якщо за результатами медіації угоду
підписано не було, медіатор вказує у звіті причини,
через які підписання угоди не відбулось.

За змістом ст. 23+а КПК медіація допускається в
кожній справі, в якій є потерпілий, у тому числі —
в справах приватного обвинувачення (ст. ст. 157,
212, 216, 217 КК — наклеп, образа, тілесні ушко+
дження, обмеження свободи)1. Однак за існуючою
в Польщі практикою для розгляду в порядку
медіації передаються справи приватного обвинува+
чення та справи по обвинуваченню у вчиненні зло+
чинів, за які Кримінальним кодексом передбачено
позбавлення волі на строк до 5 років2. 

Загалом, можливість застосування процедури
медіації цілком залежить від волевиявлення проку+
рора або суду.

Строки медіаційного провадження
Статтею 23+а КПК передбачено, що медіаційне

провадження може тривати не довше одного міся+
ця, причому цей строк не включається до строку
попереднього слідства.

Правові наслідки медіації
Кримінально+процесуальним кодексом прямі

наслідки застосування медіаційної процедури виз+
начено лише для справ приватного обвинувачення.
Зокрема, у випадку завершення медіаційного про+
вадження підписанням угоди між потерпілим та
обвинуваченим, ч. 2 ст. 492 КПК передбачає обо+
в’язкове закриття провадження у справі. Щодо
інших категорій кримінальних справ, — то медіація
і її результати можуть враховуватись судом або
прокурором. Кримінальним та Кримінально+про+
цесуальним кодексами передбачено такі можливі
наслідки проведення медіації:

1. Призначення покарання нижче найнижчої
межі (згідно з п. 1 ч. 2 ст. 60 КК, у разі примирення
обвинуваченого з потерпілим, за умови компен+
сації шкоди або визначення механізму її компен+
сації), заміна покарання більш м’яким (позбавлен+
ня волі — обмеженням волі або штрафом тощо),
умовне звільнення від покарання. Частиною 3
ст. 60 КК передбачено, що при призначенні пока+
рання суд бере до уваги позитивні наслідки медіації.

2. Призначення покарання, узгодженого між
прокурором та обвинуваченим за поданням проG
курора. Відповідно до ст. 335 КПК прокурор може
ввійти до суду з поданням про винесення обвину+
вального вироку без розгляду справи в суді по суті,
у випадку, якщо передбачене кримінальним зако+
ном покарання за злочин не перевищує 10 років
позбавлення волі, наслідки злочину не є тяжкими,
а особа обвинуваченого свідчить про те, що цілі
кримінального процесу будуть досягнуті.

3. Закриття справи за поданням прокурора.
Відповідно до ст. 336 КПК прокурор може ввійти
до суду з поданням про закриття справи з призна+
ченням умовного покарання та покладенням на об+
винуваченого передбачених КК додаткових обо+
в’язків.

4. Постановлення обвинувального вироку за
поданням обвинуваченого. Відповідно до ст. 387
КПК, до закінчення першого слухання справи в
суді обвинувачений може внести до суду подання
про постановлення обвинувального вироку щодо
нього без подальшого розгляду справи. У поданні
вказується вид та розмір покарання. Подання задо+
вольняється судом, якщо проти цього не заперечує
прокурор, наслідки злочину не є тяжкими і цілі
кримінального процесу можуть бути досягнуті.

Призначення покарання, узгодженого між про+
курором та обвинуваченим у вчиненні злочину, за+
криття справи, постановлення обвинувального ви+
року за поданням обвинуваченого можуть бути на+
слідком як розгляду справи в порядку медіаційно+
го провадження, так і наслідком застосування при+
мирювальної процедури за участю обвинуваченого,
потерпілого та прокурора.

Правове регулювання статусу медіаторів
Вимоги до медіаторів
Відповідно до Розпорядження Міністра юстиції

від 13 червня 2003 р. «Про медіаційне провадження
у кримінальних справах», медіацію можуть здійс+
нювати організації, статутами яких передбачено
здійснення медіації, соціальної адаптації, охорони
суспільних інтересів, прав і свобод людини; дотри+
муються відповідних організаційних та кадрових
вимог, а також внесені до реєстру окружного суду.

Участь у медіаційному процесі в якості медіато+
рів можуть брати особи, які є громадянами Польщі,
не обмежені в громадянських та цивільних правах,
досягнули 26 річного віку, не були засуджені за
вчинення умисних злочинів, мають навички з ви+
рішення конфліктів та ведення медіаційного про+
цесу, зокрема — навички у сфері психології, педа+
гогіки, соціології, соціальної адаптації або права,
зобов’язались дотримуватись встановлених вимог
до ведення медіаційного процесу та внесені до ре+
єстру окружного суду. Частиною 3 ст. 23+а КПК та+
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кож передбачено, що медіатором не може бути суд+
дя, прокурор, адвокат, будь+які інші особи, які пра+
цюють в органах дізнання, попереднього слідства,
суду, чи мають інтерес у вирішенні справи.

Реєстр медіаторів при окружних судах
В окружних судах ведеться реєстр організацій

та осіб, які можуть бути допущені до ведення
медіаційного процесу. Включення до реєстру відбу+
вається на підставі подання та документів, які
підтверджують відповідність заявника встановле+
ним вимогам. У разі відповідності заявника вста+
новленим вимогам голова окружного суду вносить
його до реєстру. В реєстрі містяться дані про назву
та місцезнаходження заявника — юридичної особи
(прізвище, дата народження та місце проживання
заявника+фізичної особи). Підставою для виклю+
чення організацій та громадян, допущених до про+
ведення медіаційного процесу, з реєстру здійсню+
ється за їхнім поданням, у раз смерті (ліквідації
юридичної особи), або недотримання встановлених
вимог до медіаторів та організацій, що мають право
здійснювати медіацію.

Позитиви медіації
1. Медіація сприяє посиленню захисту інтересів

потерпілого та оперативному відшкодуванню шко+
ди, заподіяної потерпілому.

2. Можливість примирення обвинуваченого і
потерпілого.

3. Переоцінка ставлення потерпілого та обвину+
ваченого до злочину.

4. Оперативність врегулювання конфлікту між
потерпілим та обвинуваченим.

5. Зниження витрат на розгляд справи та ін.

Відповідність норм польського законодавства,
яким регламентовано медіаційне провадження,

європейським стандартам
Після внесення у 2003 р. ряду змін до КК та

КПК, польське законодавство було приведено у
відповідність до європейських стандартів у сфері
медіації в кримінальних справах. Зокрема, — забез+
печено вимоги Рекомендації Комітету Міністрів
Ради Європи № R (99) 19 від 15 вересня 1999 р.
«Посередництво у кримінальних справах» в час+
тині забезпечення доступності медіації на будь+
якій стадії розгляду справи (передбачено можли+
вість передачі справи на розгляд в порядку медіа+
ційного провадження на етапі дізнання, поперед+
нього слідства та судового розгляду справи), авто+
номності медіації в рамках кримінального судочин+
ства; встановлення умов передачі справ на розгляд
в порядку медіації; закріплення за прокуратурою,
органами слідства та дізнання повноважень щодо
передачі справи на розгляд в порядку медіації;

оцінки результатів медіації; можливості проведен+
ня медіації за умови відмови сторін від проведення
спільних зустрічей (в цьому випадку медіатор
роз’яснює позицію однієї сторони іншій); встанов+
лено кваліфікаційні вимоги до медіаторів тощо.

Таким чином, польське законодавство в частиG
ні організації та проведення медіації у кримінальG
них справах відповідає європейським стандартам.

ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Чинне карне законодавство України не закріп+
лює інституту медіації як такого. Це, однак, не оз+
начає, що для застосування цієї процедури вже за+
раз немає законодавчих підстав. Більше того, якщо
послідовно слідувати загальній логіці Криміналь+
ного та Кримінально+процесуального кодексів,
здійснення органами дізнання та досудового
слідства, прокуратурою, судом будь+яких спроб до
примирення потерпілого та обвинуваченого/під+
судного, відшкодування останнім завданих ним
збитків, усунення заподіяної шкоди має лише віта+
тися. Такий висновок зумовлюється загальними за+
садами карного законодавства (ст. 1 Кримінально+
го кодексу України), оскільки такі дії сприятимуть
кращому забезпеченню прав як потерпілого, так і
обвинуваченого/підсудного, запобіганню злочи+
нам. Інша справа, що застосування примирних про+
цедур досі не визнається стадією кримінального
процесу і не знаходить у ньому свого місця.

Крім загальних та принципових передумов ви+
користанню примирних процедур в кримінально+
му процесі, Кримінальний і Кримінально+процесу+
альний кодекси України (далі — відповідно КК та
КПК) містять низку норм, які можуть слугувати
прямою підставою, по+перше, застосування ме+
діації та, по+друге, врахуванню її наслідків при
прийнятті тих чи інших процесуальних рішень.
Сюди належать:

• Положення ст. 45 КК, згідно з яким передбаG
чається звільнення від кримінальної відповідальG
ності у зв’язку з дієвим каяттям. При цьому особа
має бути такою, що вчинила злочин вперше, а зло+
чин має бути невеликої тяжкості (міра покарання —
позбавлення волі до двох років або більш м’яке по+
карання). Головне — особа повинна щиро покаяти+
ся у скоєнні злочину, активно сприяти розкриттю
злочину, а також повністю відшкодувати завдані
збитки або усунути заподіяну шкоду. Досягненню
всіх з названих трьох обов’язкових підстав для
звільнення особи від кримінальної відповідальнос+
ті у зв’язку з дієвим каяттям може ефективно по+
сприяти процедура медіації, кваліфіковано орга+
нізований діалог між потерпілим і обвинуваче+
ним/підсудним.

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ПРИМИРЕННЯ
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• Положення ст. 46 КК, яким передбачається
звільнення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з примиренням винного з потерпілим. При
цьому особа має бути такою, що вчинила злочин
вперше, а злочин має бути невеликої тяжкості.
Крім того, винний обов’язково повинен примириG
тися з потерпілим та відшкодувати завдані збитки
або усунути заподіяну шкоду. При цьому під при+
миренням розуміється досягнення угоди, яка фік+
сує замирення потерпілого та обвинуваченого/під+
судного та ту обставину, що потерпілий не запере+
чує проти звільнення винного від кримінальної
відповідальності. Як вбачається, медіація в ідеалі
має своїм наслідком примирення потерпілого та
обвинуваченого/підсудного.

• Положення частини першої ст. 66 КК, якими
визначається, що щире каяття або активне сприG
яння розкриттю злочину, добровільне відшкодуG
вання завданого збитку або усунення заподіяної
шкоди є обставинами, що пом’якшують відповіG
дальність. Крім того, частина друга ст. 66 КК пе+
редбачає, що при призначенні покарання суд може
визнати такими, що його пом’якшують, й інші об+
ставини, не закріплені у названій статті (такою об+
ставиною може бути, зокрема, примирення по+
терпілого та обвинуваченого/підсудного у справах
про злочини тяжчі, ніж злочини невеликої тяж+
кості). Таким чином, вдале проведення медіації,
тобто, у разі, якщо медіація мала наслідком виник+
нення названих вище обставин, за будь+яких обста+
вин може бути корисним для обвинувачено+
го/підсудного, у тому числі у справах про злочини
середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, а та+
кож тоді, коли винний не в змозі відшкодувати зав+
дані збитки або усунути заподіяну шкоду. Важливо
також, що за наявності декількох обставин, що по+
м’якшують відповідальність (це, зокрема, може бу+
ти поєднання таких ймовірних наслідків медіації,
як щире каяття та добровільне відшкодування
шкоди) суд може за особливо тяжкий, тяжкий та
середньої тяжкості злочин призначити покарання
нижче найнижчої межі санкції відповідної статті
Особливої частини КК або перейти до більш м’яко+
го покарання (скажімо, замінити позбавлення волі
на певний строк обмеженням волі або штрафом то+
що) — ст. 69 КК.

• Положення частини першої ст. 75 КК, згідно
з яким, якщо суд при призначенні покарання у виді
виправних робіт, службового обмеження для війсь+
ковослужбовців, обмеження волі, а також позбав+
лення волі на строк не більше п’яти років, врахову+
ючи тяжкість злочину, особу винного та інші обста+
вини справи, дійде висновку про можливість вип+
равлення засудженого без відбування покарання,
він може прийняти рішення про звільнення від
відбування покарання з випробуванням. Очевид+
но, що такі аспекти, які підлягають врахуванню су+

дом, як особа винного та можливість виправлення
його без відбування покарання, дозволяють гово+
рити про значний потенціал застосування медіації.
Так, досягнення згоди між потерпілим та винною
особою дає підстави, по+перше, позитивно характе+
ризувати особу останньої, а по+друге, сподіватися
на можливість її виправлення без відбування пока+
рання.

• Положення п. 6 частини першої ст. 6 КПК,
відповідно до якого кримінальну справу не може
бути порушено, а порушена справа підлягає заG
криттю за примирення обвинуваченого, підсудноG
го з потерпілим у справах, які порушуються не
інакше як за скаргою потерпілого. Винятки з цьо+
го правила закріплені частинами 2, 4, 5 ст. 27 КПК.
З зазначених причин не можуть бути закриті лише
справи про зґвалтування; справи, які мають особ+
ливе громадське значення; у разі вступу у справу
прокурора у зв’язку із захистом державних або гро+
мадських інтересів чи прав громадян. Слід зазначи+
ти, що справи приватного обвинувачення, про які
йдеться у згаданій статті, є класичними приклада+
ми найбільш ефективного використання медіації.
У таких справах досягнення згоди між потерпілим
і обвинуваченим/підсудним завжди означає за+
криття порушеної кримінальної справи, тобто, має
найвищу результативність. Це положення знайшло
свій розвиток у ст. 27 КПК, яка конкретизує його
зміст. Крім вже сказаного, у згаданій статті визна+
чено, що примирення може мати місце лише до ви+
далення суду до нарадчої кімнати для постановлен+
ня вироку.

• Положення частини першої ст. 7 КПК, відпоG
відно до якої суд вправі звільнити підсудного від
кримінальної відповідальності, коли буде визнаG
но, що на час розгляду справи в суді внаслідок
зміни обстановки вчинене особою діяння втратиG
ло суспільну небезпечність або ця особа перестаG
ла бути суспільно небезпечною. Що це означає?
У разі, якщо, скажімо, прокурор виступить ініціа+
тором проведення процедури медіації, і вона прой+
де успішно, тобто, завершиться укладенням відпо+
відної угоди, суд, розглядаючи справу, може визна+
ти, що підсудний своєю участю у медіації засвідчив
власне виправлення та втрату суспільної небезпеч+
ності. Наслідком для такого підсудного буде звіль+
нення його від кримінальної відповідальності.

• Положення ст. 7G1 КПК, згідно з якими проG
вадження у кримінальній справі може бути закриG
те судом у разі примирення обвинуваченого, підG
судного з потерпілим та у зв’язку з дієвим каятG
тям. Цікаво, що КПК не встановлює обмежень сто+
совно цього права суду. Як зазначалося вище, вдале
проведення медіації може мати наслідком як дієве
каяття обвинуваченого/підсудного, так і його при+
мирення з потерпілим. У даному разі вирішення
питання про подальшу долю винної особи цілком
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віднесено на розсуд суду. Це положення, так само,
як і конкретизуючі його положення ст. 7+2 і 8 КПК,
спрямоване на процесуальне наповнення змісту
ст.ст. 45 і 46 КК (відповідно). До речі, в обох назва+
них випадках, вирішуючи долю обвинувачено+
го/підсудного, суд зобов’язаний з’ясувати думку
потерпілого і повідомити його про прийняте рі+
шення (ст. 12 КПК). Це ще більше засвідчує вели+
ке потенційне значення медіації.

Крім загальних передумов використання ме+
діації у кримінальному процесі, стосовно непов+
нолітніх чинне законодавство закріплює додаткові
можливості. Так, КК передбачає, що:

• Неповнолітнього, який вперше вчинив злоG
чин невеликої тяжкості, може бути звільнено від
кримінальної відповідальності, якщо його виправG
лення можливе без застосування покарання.
У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього
примусові заходи виховного характеру (частина
перша ст. 97 КК). Той чи інший результат медіації
може засвідчити, що неповнолітній здатен/незда+
тен виправитися без застосування покарання. Біль+
ше того, сама медіація може або взагалі засвідчити
виправлення винного, або посприяти цьому.

• Неповнолітній, який вчинив злочин невелиG
кої або середньої тяжкості, може бути звільнений
судом від покарання, якщо буде визнано, що
внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоG
ганної поведінки він на момент постановлення виG
року не потребує застосування покарання (части+
на перша ст. 105 КК). Як «щире розкаяння», так і
«подальша бездоганна поведінка» може бути
наслідком медіації. Крім того, результати медіації
можуть засвідчити таке розкаяння і слугувати про+
явом «бездоганної поведінки».

Крім усього вищезгаданого, досить високий за+
гальний потенціал в аспекті врахування резуль+
татів медіації при вирішенні кримінальних справ
має й та обставина, що суд, постановляючи вирок,
враховує поміж іншим також і особу підсудного.
Очевидно, що той підсудний, який свого часу досяг
згоди з потерпілим, може розраховувати на більш
позитивну характеристику його особи.

Як бачимо, чинне карне законодавство України
містить багато передумов для застосування медіа+
ції. Наведені вище положення створюють правове
поле для того, щоб медіація, у разі її проведення,
мала конкретні правові наслідки.

Разом з тим, незважаючи на те, що КПК містить
низку норм, спрямованих на процесуальне напов+
нення перелічених вище можливостей застосуван+
ня примирних процедур (п. 11 частини першої
ст. 227 — повноваження прокурора; п. 3 частини
першої ст. 229 — дії прокурора при перевірці спра+
ви з обвинувальним вироком; ст. 232+1 — дії проку+
рора у разі надходження до нього справ, по яких
можливе звільнення обвинуваченого/підсудного

від кримінальної відповідальності або припинення
провадження; п. 2 частини першої ст. 237 — питан+
ня, які з’ясовуються суддею при попередньому роз+
гляді справи; п. 5 ст. 244 — рішення судді за резуль+
татами попереднього розгляду справи; ст. 248 — по+
рядок закриття справи та ін.), законодавство не
містить жодної згадки про власне медіацію чи її
аналоги у кримінальному процесі. Фактично, це і
є тим фактором, який стримує поширення цього ін+
ституту в Україні.

Так, передбачаючи випадки примирення сторін
у кримінальному процесі, процесуальне законодав+
ство разом з тим не визначає, у рамках яких проце+
дур воно може мати місце, як оформляється, у чому
конкретно полягає. Оскільки медіація не передба+
чена прямо законодавством, вона не може бути
стадією кримінального процесу. Відповідно, не вре+
гульованою залишається значна кількість питань,
які можуть виникнути у процесі її здійснення:
проблеми її включення/невключення до процесу+
альних строків, ініціювання її проведення, відпо+
відальності за цей процес, контролю за його пе+
ребігом та багато ін. 

Оскільки слідчий, прокурор та суддя не наG
ділені відповідними процесуальним правами з
призначення медіації, постає питання про необG
хідність внесення відповідних змін до законодавG
ства. У зв’язку з цим варто пам’ятати, що органи
державної влади та посадові особи зобов’язані
діяти виключно у межах та у спосіб, визначений за+
конодавством. Тим більше це стосується сфери
карного законодавства, яка є найбільш вразливою в
аспекті значення можливих наслідків порушення
вимог закону. 

Як попередній підсумок можна відзначити, що
матеріальне карне право України досить ґрунтовG
но і послідовно розробило низку норм, які ствоG
рюють передумови для результативного застосуG
вання медіації. Водночас, процесуальне право не
містить положень, що передбачають існування
власне медіації як особливого різновиду примирG
них процедур та регулюють її здійснення. 

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ВІДМІННІСТЬ 
МіЖ ПОЛЬСЬКИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ У ЧАСТИНІ 
РЕГУЛЮВАННЯ МЕДІАЦІЇ?

Як було показано у попередньому розділі, го+
ловна правова проблема, яка заважає безпосеред+
ньому впровадженню медіації у кримінальний про+
цес, — це повна відсутність регулювання у КПК
прав та обов’язків відповідних органів та посадо+
вих осіб+суб’єктів кримінального процесу (досудо+
вого слідства, прокуратури, суду) стосовно здійс+
нення власне медіації. Вирішення цієї проблеми
відкриє шлях для повноцінного використання
можливостей медіації у кримінальному процесі.

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ПРИМИРЕННЯ
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Крім того, у першому розділі було відзначено,
що у червні 2003 р. Кримінально+процесуальний
кодекс Польщі було доповнено новою ст. 23+а,
згідно з якою, в ході попереднього слідства проку+
рор або орган дізнання (поліція), а також суд за
ініціативою або за згодою обвинуваченого та по+
терпілого може направити справу до медіатора з
метою її розгляду в порядку медіаційного прова+
дження. У такий спосіб у Польщі було вирішено
згадану вище проблему. Крім іншого, цим допо+
вненням було вирішено й низку інших процесуаль+
них питань, зокрема, оформлення рішення органу
чи посадової особи+ініціатора медіації, визначення
відповідальної за проведення медіації організації,
надання необхідної для здійснення медіації інфор+
мації та ін.

Доповнення вітчизняного КПК подібною норG
мою дало б змогу безпосередньо використовуваG
ти медіацію у кримінальному процесі з наслідкаG
ми, які вже визначені чинними КК та КПК (див.
вище). 

Стосовно відмінностей вітчизняного та поль+
ського карного законодавства. 

Як було показано вище, українське матеріальне
та процесуальне право містить значну кількість
норм, застосування яких може бути наслідком ме+
діації у разі її проведення. 

Так само, як і в Польщі, в Україні гарантоване
закриття кримінальної справи на будь+якому етапі
за наслідками успішно проведеної медіації можли+
ве лише у справах приватного обвинувачення. В ін+
ших випадках результати медіації можуть врахову+
ватися судом.

Так само, КК України передбачає призначення
покарання нижче найнижчої межі або перехід до
більш м’якого покарання, звільнення від відбуван+
ня покарання з випробуванням як можливі наслід+
ки успішної медіації.

В іншій своїй частині карне законодавство Ук+
раїни передбачає навіть ширші можливості для ре+
зультативного (у процесуальному плані) проведен+
ня медіації. Мова йде про інститути обставин, що
пом’якшують відповідальність; звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим
каяттям; звільнення підсудного від кримінальної
відповідальності внаслідок зміни обстановки та
втрати ним суспільної небезпечності.

Особливістю польського карного законодавства
є те, що у ньому помітно вищою є роль прокурора в
остаточному вирішенні справи, що, крім іншого,
знайшло свій вияв в існуванні інституту погодже+
ного між прокурором і обвинуваченим/підсудним
покарання та винесення обвинувального вироку
без розгляду справи в суді по суті — за поданням
або за згодою прокурора.

Останнє, на разі, суперечить засадам судочин+
ства України, принципам повного та об’єктивного

розгляду справи в суді. Крім того, є підстави гово+
рити про невідповідність процедури винесення об+
винувального вироку без розгляду справи по суті
конституційним забороні делегування функцій
судів (частина перша ст. 124) та принципу забезпе+
чення доведеності вини (ст. 129).

Однак, варто відзначити, що віднесення виріG
шення питання про врахування результатів медіаG
ції до повноважень суду, а не прокурора не зменG
шує потенційного значення та результативності
цієї процедури. У цьому контексті має значення
лише наявність у прокурора права ініціювати ме+
діацію з тим, щоб не обтяжувати і не затягувати су+
довий розгляд справи. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОМУ 
ЗАКОНОДАВЦЮ

Як вже відзначалося, ключовою проблемою, яка
перешкоджає впровадженню медіації у вітчизняну
практику є відсутність в органів, які здійснюють
досудове слідство, та суду безпосередніх повнова+
жень стосовно призначення медіації, контрою за
нею тощо. Вирішити цю проблему можна лише
шляхом доповнення КПК нормоюGаналогом поG
ложення, закріпленого ст. 23Gа КПК Польщі,
згідно з яким в ході попереднього слідства проку+
рор або орган дізнання (поліція), а також суд за
ініціативою або за згодою обвинуваченого та по+
терпілого може направити справу до медіатора з
метою її розгляду в порядку медіаційного прова+
дження1.

Варто також відзначити, що, на нашу думку, ста+
тус медіаторів, вимоги до них, гарантії їхньої діяль+
ності, детальні права та обов’язки, порядок оплати
праці, умови соціального захисту тощо доцільно
визначити окремим законом про діяльність з меG
діації у кримінальних справах. Загальні ж проце+
суальні питання мають бути врегульовані в КПК.

Запровадження медіації потребує також ґрун+
товної процесуальної розробки відповідних проце+
дур. Зокрема, законодавчого визначення потребу+
ють питання:

• Закріплення кола справ, щодо яких можливе
призначення медіації. На нашу думку, тут доціль+
но використати польський досвід і передбачити
можливість призначення примирної процедури у
тих справах, у яких є потерпілий, які передбачають
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1 Доцільніше за все було б закріпити відповідні зміни у новому
КПК, проект якого перебуває на розгляді парламенту. Зараз зга+
даний проект не містить положень стосовно медіації. Крім того,
розгляд прийнятого у першому читанні законопроекту № 3456+1,
розробленого робочою групою на чолі з колишнім першим за+
ступником Голови Верховної Ради України Г. А. Васильєвим,
11 вересня 2003 р. був відкладений. На разі документ готується до
повторного другого читання. Він викликав гостру критику екс+
пертів та громадськості як такий, що суттєво звужує обсяг прав та
свобод людини, та прийнятий з порушенням вимог Регламенту
Верховної Ради України. 



у якості максимального покарання позбавлення
волі на строк до п’яти років (тобто, у справах про
злочини середньої тяжкості) та за умови згоди обох
сторін. Крім того, варто закріпити за прокурором,
слідчим (за згодою прокурора) та судом право на+
правляти для проведення медіації і справи про
тяжкі та особливо тяжкі злочини тоді, коли є сут+
тєві підстави вважати, що медіація може мати по+
зитивні результати. Це дозволить використати по+
тенціал положень КК та КПК, які визнають щире
каяття або активне сприяння розкриттю злочину,
добровільне відшкодування завданого збитку або
усунення заподіяної шкоди обставинами, що по+
м’якшують відповідальність; які передбачають
звільнення підсудного від кримінальної відпо+
відальності у зв’язку зі зміною обстановки та
втратою діянням чи особою суспільної небезпеч+
ності та ін.

• Включення/невключення часу, відведеного
на медіацію, до процесуальних строків, визначенG
ня максимальних строків її проведення. На нашу
думку, тут також доцільно використати польський
досвід, визначивши, що час проведення медіації не
включається до процесуальних строків (строки
проведення досудового слідства), а загальна його
тривалість не може перевищувати, наприклад, од+
ного місяця. Це дозволить уникнути невиправда+
ного затягування процедури медіації, з одного боку,
обвинуваченим/підсудним, внаслідок його незаці+
кавленості у цьому, а з друого, — потерпілим чи
іншою особою, внаслідок обмеження максимальної
тривалості цього процесу. Такий крок означатиме
також надання сторонам та медіатору достатнього
та визначеного часу для належної організації та
проведення медіації. 

• Визначення форми подачі звіту про провеG
дення медіації та форми угоди між потерпілим та
обвинуваченим/підсудним. Це питання важливе
тому, що згадані звіт та угода повинні мати проце+
суальне значення, а отже мати чітко закріплені
форму та ознаки їхньої допустимості у якості дока+
зів по справі.

• Визначення основних засад та форми провеG
дення медіації, умов отримання медіаторами
інформації по справі та інших важливих процесуG
альних питань. При цьому також цілком може зна+
добитися польський досвід (див. пункт «Загальні
засади медіаційного провадження у кримінальних
справах» розділу «Медіаційне провадження: поль+
ський досвід»).

• Врегулювання вимог до медіаторів та проG
цедури їх обрання. На наш погляд, загальний під+
хід щодо цього питання має полягати в закріпленні
вимог до конкретних фізичних осіб+медіаторів.
Тобто, подібно до польського законодавства, в ук+
раїнському законодавстві можливе закріплення
відповідальності за проведення медіації за певними

«авторитетними установами». Однак, не установа,
а конкретна людина+медіатор повинна мати відпо+
відні навики, освіту, досвід, вік тощо. Саме їх і слід
визначати в законі.

Варто також зазначити, що прагнення розвива+
ти національне законодавство відповідно до вимог
міжнародного права, зокрема згідно з Рекоменда+
цією Комітету Міністрів Ради Європи № R(99)19
про посередництво в кримінальних справах вима+
гатиме також відображення та розвитку в україн+
ському карному праві таких принципів, як:

• Конфіденційність всіх обговорень, що прова+
дяться в ході медіації, та неможливість викорис+
тання в подальшому отриманої інформації інакше,
як за згодою сторін. Виняток має бути встановле+
ний лише для інформації про інші злочини, яка мо+
же стати відомою у ході медіації. Цей принцип оз+
начає також, що звіт медіатора, який подається
прокурору, слідчому чи суду, не повинен розкрива+
ти зміст процесу посередництва, який відбувся, у
ньому також не може даватися оцінка поведінці
сторін у ході зустрічі. 

• Доступність медіації для сторін. Цей принцип
означає, що, хоча послуги медіатора і можуть бути
платними, однак, неспроможність принаймні
однієї зі сторін сплатити їх вартість не повинна бу+
ти причиною для того, щоб не проводити медіацію.
Таким чином, законодавство має передбачати пев+
ний механізм відшкодування витрат медіатора та
сплати вартості його послуг, на зразок того, як це
робиться стосовно захисників у кримінальних
справах.

• Неприпустимість розцінювання участі у
медіації як свідчення вини в наступному судовому
розгляді. 

Крім іншого, у прикінцевих положеннях закону,
яким запроваджуватиметься медіація, необхідно
дати низку доручень Кабінету Міністрів України,
якими б передбачалися, зокрема, розробка порядку
та організація безпосередньої підготовки медіато+
рів, реєстрація та складання їхнього списку, ство+
рення матеріальних та фінансово+економічних
умов для проведення медіації, забезпечення безпе+
ки зустрічей тощо. 

Окремо слід сказати про необхідність більш
ґрунтовної процесуальної розробки процедури
медіації за участі неповнолітніх. Зокрема, потріб+
но закріпити підвищені вимоги до медіаторів у
справах за участі неповнолітніх; передбачити обо+
в’язковість залучення до процедури посередництва
педагога або професійного психолога (якщо таким
не є сам медіатор), а також батьків, усиновителів
(законного представника неповнолітнього). Зако+
нодавство повинно також чітко відобразити особ+
ливості укладення примирної угоди за участі не+
повнолітнього: так, угода з неповнолітнім віком від
15 до 18 років укладається за згоди батьків (усино+
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вителів, піклувальників), а з неповнолітнім віком
до 15 років — самими батьками (усиновителями,
опікунами)4.

На нашу думку, зважаючи на те, що неповно+
літні не завжди здатні адекватно оцінити характер
та наслідки своїх дій, у тому числі переваги участі у
медіації, а також враховуючи високу потенційну
можливість перевиховання неповнолітнього зло+
чинця, варто передбачити обов’язковість проведен+

ня медіації у справах, в яких обвинуваченим/під+
судним виступає неповнолітній. І навпаки, якщо
неповнолітній у кримінальній справі виступає по+
терпілим, орган чи посадова особа, яка призначає
медіацію, повинні керуватися вимогою особливо
ретельного врахування вікової, психологічної та ін.
нерівності сторін, потребою забезпечити захист та+
кого потерпілого.

4 Примітка Українського Центру Порозуміння: оскільки
медіація носить ще і виховний характер для неповнолітнього,
доцільно щоб навіть особа, яка не досягла 15 років, одночасно з
батьками (опікунами, піклувальниками) ставила свій підпис на
угоді примирення, тим самим беручи на себе зобов’язання по її
виконанню.
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Висновок щодо відповідності чинному законодавству

Відповідно до листа керівника «Українського
Центру Порозуміння» від 4 квітня 2003 р. № 17/2003
та доручення ректора Академії прокуратури Ук+
раїни при Генеральній прокуратурі України
В. В. Богуцького від 07.04.03, згідно з Положенням
про кафедру та Уставом Академії прокуратури Ук+
раїни при Генеральній прокуратурі України мною,
завідувачем кафедри організації нагляду за додер+
жанням законів органами, які проводять оператив+
но+розшукову діяльність, дізнання та досудове
слідство Академії прокуратури України при Гене+
ральній прокуратурі України старшим радником
юстиції Ільковець Л.Б. додатково вивчені розроб+
лені «Українським Центром Порозуміння» ме+
ханізми впровадження програм примирення в Ук+
раїні на предмет відповідності їх чинному законо+
давству України.

При цьому використані також дані, що їх одер+
жано під час проведення занять із слідчими органів
прокуратури України 1 лютого ц. р. разом із
співробітниками «Українського Центру Поро+
зуміння», де було презентовано типову програму
примирення.

Подібні програми примирення є у різних країнах
світу. Зокрема, в Російській Федерації програми
примирення діють протягом кількох років в 10 міс+
тах. Світовими лідерами у застосуванні програм
примирення потерпілого (жертви) і правопорушни+
ка є Нова Зеландія, Австралія, Сполучені Штати
Америки, Канада, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія.

Безумовно, впровадження програм примирення
в Україні відіграватиме позитивну роль і сприяти+
ме певною мірою виконанню завдань кримінально+
го судочинства, впливатиме на вирішення пробле+
ми відшкодування шкоди, заподіяної злочином.
Слід зазначити також позитивну роль програм
примирення у попередженні правопорушень, спри+
яння таких програм вихованню поваги до людей та
до закону.

З урахуванням чинного в Україні законодавства
щодо застосування програм Примирення можливо
висловити наступні рекомендації (висновки):

1. Механізм процедури примирення має базува+
тися на нижченаведених засадах: 

а) інформація про діяльність Центру і його мож+
ливості, права та обов’язки при процедурі прими+
рення, контактний зв’язок мають бути розміщені

на доступному для візитерів місці у приміщеннях
правоохоронних органів та судів;

б) тільки особа, яка вчинила суспільно небез+
печне протиправне діяння, ініціює процедуру при+
мирення і має право (але не зобов’язана) звернути+
ся за допомогою до координатора Центру. Саме та+
ке вирішення питання щодо ініціатора примирення
відповідатиме вимогам закону, зокрема Криміна+
льному кодексу України, які передбачатимуть як
обставини, що пом’якшують покарання, та можуть
стати підставою для подальшого звільнення від
відповідальності за вчинення злочинів невеликої
тяжкості, щире каяття, добровільне відшкодування
завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, а
також примирення. У кожному випадку про щире
каяття, прагнення до добровільного відшкодуван+
ня збитку або примирення має свідчити доб+
ровільне волевиявлення особи, яка вчинила су+
спільно небезпечне протиправне діяння, а не спо+
нукання особи до цього координатором Центру.
Адже правопорушник став ініціатором конфлікту з
потерпілим, він повинен стати так само ініціатором
примирення. Добровільне волевиявлення особи,
яка вчинила суспільно небезпечне протиправне
діяння — єдиний критерій можливості застосуван+
ня процедури примирення.

При цьому не слід посилатися як на можливий
критерій впровадження такої процедури визнання
особою своєї вини: є непоодинокі випадки, коли
злочини вчинено на ґрунті неприязних відносин,
вину визнано, але особи не бажають примиритися.

Водночас слід погодитися з пропозицією Цент+
ру щодо обов’язкової умови для застосування про+
цедури примирення — визнання факту правопору+
шення особою, яка його вчинила. Це виключить
можливість недобросовісного використання про+
цедури примирення для створення нових доказів
на користь правопорушника;

в) потерпіла особа не може безпосередньо звер+
нутися до Центру за допомогою координатора для
вирішення питання щодо примирення, оскільки за
змістом норм Кримінального кодексу, ініціатива
щодо примирення повинна виходити від особи, яка
вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння,
що й свідчить про можливість звільнення такої
особи від кримінальної відповідальності або по+
м’якшення їй покарання.

Висновок щодо відповідності чинному законодавству
розроблених ´Українським Центром Порозумінняª
механізмів впровадження програм примирення в Україні

31 травня 2003 року м. Київ



ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ПРИМИРЕННЯ

72 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

Виключення з цього правила становить по+
терпіла особа у справах про злочини так званого
приватного обвинувачення, передбачені ст. 325, ч. 1
ст. 126, ст. 336 (в частині заподіяння шкоди правам
та інтересам окремих громадян) Кримінального ко+
дексу України, оскільки ч. 1 ст. 27 КПК України
прямо передбачає ініціативу потерпілого як у пору+
шенні таких справ, так і у примиренні з правопо+
рушником;

г) в жодному випадку не можна нав’язувати
процедуру примирення, право особи, яка вчинила
суспільно небезпечне протиправне діяння, прими+
ритися з потерпілим, у тому числі шляхом відшко+
дування шкоди, їй зобов’язаний роз’яснити це
слідчий, прокурор, суддя;

д) немає потреби вносити зміни до чинного за+
конодавства для того, щоб запровадити процедуру
примирення за участі координаторів Центру. На+
томість слід чітко визначити за допомогою слідчо+
го, прокурора, судді, в кожному випадку у
відповідності з нормою Кримінального кодексу Ук+
раїни, яка буде застосовуватися, наслідки такого
примирення, дійового щирого каяття, відшкоду+
вання шкоди для особи, яка вчинила суспільно не+
безпечне протиправне діяння: або звільнення від
кримінальної відповідальності або обставина, що
пом’якшує покарання.

За таких умов немає перешкод для впроваджен+
ня процедури примирення у справах будь+якої ка+
тегорії, де потерпілою виступає фізична особа — від
заподіяння умисного легкого тілесного ушкоджен+
ня (злочин невеликої тяжкості) до умисного вбив+
ства, наприклад, з корисливих мотивів (особливо
тяжкий злочин). У першому випадку наслідком
примирення може стати звільнення особи від
кримінальної відповідальності, у другому — суд зо+
бов’язаний врахувати щире каяття, вибачення, ре+
альне відшкодування майнової шкоди як обстави+
ну, яка пом’якшує покарання, що може бути при+
значене особі.

До такого ж висновку дійшли й слухачі Акаде+
мії — слідчі органів прокуратур районного рівня з

різних регіонів під час проведення занять з цих пи+
тань.

3. З огляду на зазначені у п. 2 висновку принци+
пи, необхідно доопрацювати тип угоди про спів+
працю Центру із судом, правоохоронними органа+
ми та прокуратурою.

В цих угодах зазначається, що координатор
Центру, одержавши звернення особи, яка вчинила
суспільно небезпечне протиправне діяння (зло+
чин) про впровадження процедури примирення з
потерпілою особою, звертається до особи, в прова+
дженні якої перебуває кримінальна справа, з пись+
мовим проханням — надати їй для ознайомлення
протягом чітко визначеного часу. Після цього коор+
динатор Центру проводить комплекс дій, спрямо+
ваних на примирення осіб. Результати примирення
оформляються письмово та надаються особі, в про+
вадженні якої перебуває справа, для долучення їх
до кримінальної справи. В кожному випадку, при
ознайомленні з матеріалами справи, координатор
Центру дає письмове зобов’язання про нерозголо+
шення матеріалів відповідно до ст. 121 КК України,
яке також долучається до справи.

4. Впровадження в Україні програм примирення
повинно відбуватися з урахуванням суспільної
думки якомога ширшого загалу, одержана, напри+
клад, шляхом соціологічного опитування тощо.
Одержані результати опитування дадуть змогу
спрогнозувати (хоча б приблизно) поширеність за+
стосування програм, а відтак фінансування.

Ільковець Л. Б
Завідувач кафедри організації нагляду за додер-

жанням законів органами, які проводять оператив-
но-розшукову діяльність, дізнання та досудове слід-
ство Академії прокуратури України при Генеральній
прокуратурі України, старший радник юстиції



ПОСТАНОВА
Пленуму Верховного Суду України

від 16 квітня 2004 р. № 5

Вивчення судової практики у справах про злочини неповнолітніх показало, що суди при розгляді та+
ких справ у цілому додержують вимог законодавства. Водночас трапляються й випадки неналежного ви+
конання судами вимог закону щодо умов і порядку розгляду справ зазначеної категорії. Допускаються по+
милки при застосуванні закону про кримінальну відповідальність неповнолітніх, які вчинили злочини, та
призначенні їм покарання. Не в усіх справах належно з’ясовуються причини й умови, що сприяли вчинен+
ню злочинів. 

З метою забезпечення правильного й однакового застосування законодавства при розгляді справ про
злочини неповнолітніх та усунення недоліків і помилок, які допускаються судами, Пленум Верховного
Суду України 

постановляє: 

1. Судам слід мати на увазі, що при розгляді справ про злочини неповнолітніх вони повинні дотриму+
ватись визначених законом строків розгляду справ та неухильно забезпечувати виконання вимог ма+
теріального і процесуального законів, якими врегульовано порядок, умови та підстави притягнення не+
повнолітніх до кримінальної відповідальності і визначено гарантії їхніх прав та законних інтересів. 

При провадженні у таких справах судам потрібно керуватись як загальними положеннями Криміна+
льно+процесуального і Кримінального кодексів України (далі відповідно — КПК і КК), так і спеціальни+
ми нормами, які визначають попередній і судовий розгляд цих справ (гл. 36 КПК) та особливості
кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх (розд. ХV Загальної частини КК). 

Такі особливості судового розгляду, як участь законного представника підсудного (ст. 441 КПК) чи
представників служби у справах неповнолітніх (ст. 442 КПК), порядок виклику підсудного (ст. 437 КПК),
віддання його під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, адміністрації дитячої установи (ст. 436
КПК), виділення справи про злочин неповнолітнього в окреме провадження (ст. 439 КПК), до осіб, які на
час провадження у справі досягли повноліття, не застосовуються. Проте виходячи зі змісту статей 348,
384 КПК апеляційні чи касаційні скарги законного представника неповнолітнього засудженого, якому на
час перевірки справи в суді апеляційної чи касаційної інстанції виповнилося 18 років, підлягають розгля+
ду на загальних підставах. 

2. Звернути увагу судів на те, що при розслідуванні і розгляді справ про злочини неповнолітніх ос+
таннім має бути реально забезпечено їхнє право на захист, оскільки істотне порушення такого права
відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 370 КПК тягне скасування вироку. У зв’язку з цим при попередньому розгляді
справи щодо особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину у віці до 18 років, суддя згідно з п. 5 ч. 1
ст. 237 КПК повинен з’ясувати, чи не було порушено її право на захист, а також вжити передбачених
законом заходів до його забезпечення під час судового розгляду справи. 

Зокрема, слід пам’ятати, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 45 КПК участь захисника в кримінальних справах
щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, є обов’язковою,
незалежно від того, чи досягли вони повноліття на час провадження у справі. Це положення поширюється
й на випадки, коли особа обвинувачується у злочинах, одні з яких вчинені нею до, а інші — після
досягнення 18 років. 

Згідно зі ст. 53 КПК посадова особа, у провадженні якої перебуває справа, обов’язково повинна роз’яс+
нити зазначене право неповнолітньому та його законному представнику відразу ж після того, як перший
набув статусу підозрюваного чи обвинуваченого, і вжити передбачених ст. 47 КПК заходів до забезпечен+
ня участі захисника у справі. 
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Здійснення захисту неповнолітнього і дорослого співучасників злочину одним і тим самим захисни+
ком не допускається. 

Встановивши при попередньому розгляді справи, що мало місце порушення права на захист і що без
його усунення справа не може бути призначена до судового розгляду, суддя згідно з ч. 1 ст. 246 КПК по+
винен повернути справу на додаткове розслідування. 

У разі, коли право на захист було порушено при вчиненні окремих процесуальних дій, тобто за відсут+
ності підстав для повернення справи на додаткове розслідування, суд не вправі використовувати
відповідні протоколи як джерела доказів на обґрунтування висновків про винність неповнолітнього у
вчиненні злочину. 

При вирішенні питання про допуск до участі у справах зазначеної категорії як захисників близьких ро+
дичів неповнолітнього обвинуваченого, підсудного, його опікунів або піклувальників судам слід врахову+
вати, що ці особи можуть здійснювати захист лише одночасно із захисником, який займається цією
діяльністю на професійній основі (ч. 4 ст. 44 КПК). 

3. Під час попереднього розгляду справи про злочин, вчинений неповнолітнім, суддя повинен з’ясува+
ти, чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу (п. 4 ч. 1 ст. 237 КПК). 

Особливо виважено треба підходити до обрання неповнолітньому запобіжного заходу у вигляді взят+
тя під варту. При цьому необхідно враховувати, що відповідно до ст. 434 КПК такий запобіжний захід мо+
же застосовуватися лише у виняткових випадках, коли це зумовлено тяжкістю злочину, у вчиненні якого
обвинувачується неповнолітній, за наявності підстав та в порядку, передбачених статтями 148, 150, 155
КПК, а також якщо є підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи можуть не забезпечити вико+
нання обвинуваченим, підсудним процесуальних обов’язків, які випливають із ч. 2 ст. 148 КПК, і його на+
лежної поведінки. 

Приймаючи рішення з цього питання, суд має дослідити обставини, які відповідно до ст. 150 КПК вра+
ховуються при обранні запобіжного заходу, — стан здоров’я неповнолітнього, його сімейний і матеріаль+
ний стан, стосунки з батьками, дієвість існуючого контролю за його поведінкою, вид діяльності, місце
проживання, дані про попередні судимості, соціальні зв’язки, схильності, спосіб життя, поведінку під час
провадження в цій або іншій кримінальній справі, наявність факторів, обставин чи визнання ним
моральних цінностей, які дозволяють прогнозувати його поведінку. Зазначені обставини можуть
з’ясовуватися шляхом опитування батьків, опікунів, піклувальників, представників адміністрації за
місцем роботи чи навчання неповнолітнього тощо. 

Виходячи з конкретних обставин справи і тяжкості злочину та з урахуванням особи неповнолітнього,
умов його життя і виховання, стосунків із батьками, а також даних про здатність батьків (або одного з
них), опікунів, піклувальників забезпечити належний контроль за поведінкою неповнолітнього суд на
підставі ст. 436 КПК може передати неповнолітнього під їхній нагляд, а осіб, які виховуються в дитячих
установах, — під нагляд адміністрації цих установ. 

4. Суди зобов’язані додержувати вимог статей 441+443 КПК щодо обов’язкового повідомлення про час
і місце розгляду справи законних представників неповнолітнього підсудного, службу та міліцію у справах
неповнолітніх, підприємство, установу чи організацію, в яких він навчався або працював. Невиконання
цих вимог закону є порушенням права на захист неповнолітнього підсудного і може бути підставою для
скасування вироку. 

У разі потреби суд вправі про час і місце розгляду справи неповнолітнього підсудного повідомити й
інші організації (ст. 443 КПК). 

Відповідно до п. 10 ст. 32 КПК як законні представники до участі у справі допускаються батьки, опіку+
ни, піклувальники або представники тих установ і організацій, під опікою чи опікуванням яких перебу+
ває неповнолітній. Суд вправі допустити до участі в судовому засіданні як законних представників як од+
ного, так і обох батьків неповнолітнього підсудного. 

Якщо у підсудного немає батьків, опікунів і піклувальників, суд повинен викликати як законного
представника неповнолітнього представника органу опіки і піклування. Ці особи можуть залучатись як
законні представники неповнолітнього й у випадках, коли участь у справі батьків неповнолітнього може
завдати шкоди його інтересам. 

5. При розгляді справи про злочин неповнолітнього крім обставин, зазначених у ст. 64 КПК, з’ясову+
ються: його вік; стан здоров’я та загального розвитку; характеристика (ставлення до навчання, праці, по+
ведінка в побуті тощо); умови життя і виховання (дані про сім’ю, побутове оточення); обставини, що не+
гативно впливали на його виховання; вплив дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули непо+
внолітнього у злочинну діяльність (ст. 433 КПК), а також його ставлення до вчиненого діяння. 

З метою з’ясування зазначених обставин судам належить використовувати положення статей 441+443
КПК про допит як свідків законних представників неповнолітніх, представників служби та міліції у спра+
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вах неповнолітніх, представників підприємств, установ чи організацій, в яких навчався або працював не+
повнолітній, та інших організацій. 

Встановивши під час судового розгляду справи, що органи досудового слідства належним чином не ви+
конали вимог ст. 433 КПК щодо обов’язку повно і всебічно з’ясувати перелічені в цій статті обставини, суд
залежно від конкретних обставин справи своєю постановою (ухвалою) повертає справу на додаткове
розслідування (ст. 281 КПК) або відповідно до ст. 232 КПК реагує на такий факт окремою постановою
(ухвалою). 

Обставини, передбачені ст. 433 КПК, з’ясовуються й за умови, що на час провадження досудового
слідства чи судового розгляду справи особа, яка вчинила злочин у неповнолітньому віці, досягла по+
вноліття. 

6. Вік неповнолітнього підсудного встановлюється за документами, в яких вказана дата його наро+
дження, — за паспортом чи свідоцтвом про народження. В разі їх відсутності відповідні дані можна отри+
мати із книги реєстрації актів громадянського стану, довідок органів внутрішніх справ за місцем
реєстрації громадян, журналів обліку новонароджених тощо. 

За відсутності відповідних документів і неможливості їх одержання вік неповнолітнього встанов+
люється судово+медичною експертизою (п. 5 ст. 76 КПК). У цьому випадку днем народження вважається
останній день того року, який названий експертом. При визначенні віку мінімальною і максимальною
кількістю років суд приймає рішення виходячи із встановленого експертом мінімального віку. 

7. За наявності даних, що свідчать про розумову відсталість неповнолітнього, відповідно до статей 76 і
433 КПК має бути призначена судова психолого+психіатрична або педагогічно+психолого+психіатрична
експертиза для вирішення питання про наявність чи відсутність у неповнолітнього відставання у
психічному розвитку, про ступінь такого відставання, встановлення стану його загального розвитку з ме+
тою з’ясувати питання про те, чи міг неповнолітній повністю усвідомлювати значення своїх дій і якою
мірою міг керувати ними. Відповідна експертиза призначається за участю спеціалістів у галузі дитячої та
юнацької психології (психолога, педагога) і психіатрії. 

8. Зважаючи на інтелектуальні, психологічні та інші особливості неповнолітніх, суди при розгляді
справ щодо них повинні виважено підходити до вирішення питання про обсяг доказів, які підлягають
дослідженню в судовому засіданні, і застосовувати правила ч. 3 ст. 299 КПК, тільки переконавшись у то+
му, що підсудний правильно розуміє зміст фактичних обставин, які не оспорюються, за відсутності
сумнівів щодо добровільності й істинності його позиції, а також за умови, що він усвідомлює
неможливість у подальшому оспорити ці фактичні обставини в апеляційному порядку. Пояснення підсуд+
ного із зазначеного питання мають бути зафіксовані в протоколі судового засідання. 

Звернути увагу судів на те, що докази стосовно обставин, визначених у ст. 433 КПК, та інших даних
про особу підсудного мають досліджуватися незалежно від того, чи оспорюються ці обставини. 

9. Виходячи із положень ст. 438 КПК у випадках, коли підсудний не досяг 16 років або якщо його виз+
нано розумово відсталим, суд за своїм розсудом або за клопотанням учасників процесу може провадити
допит такого неповнолітнього в присутності педагога чи лікаря, які вправі ставити підсудному запитання
і висловлювати свої зауваження. 

10. Звернути увагу судів на те, що вони при призначенні покарання неповнолітнім повинні суворо до+
тримуватися принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маю+
чи на увазі, що метою покарання такого засудженого є його виправлення, виховання та соціальна ре+
абілітація. 

Неповнолітній вік особи, яка вчинила злочин, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 66 КК є обставиною, яка пом’якшує
покарання. Вона обов’язково має враховуватись при призначенні покарання — незалежно від того, чи до+
сяг підсудний на час розгляду справи повноліття. Залежно від конкретних обставин справи суди повинні
враховувати як такі, що пом’якшують покарання, й інші обставини, перелічені в ч. 1 вказаної статті, а та+
кож обставини, хоча й не зазначені у законі, але які знижують ступінь суспільної небезпечності злочину
чи особи (наприклад, втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність іншою особою, примирення з по+
терпілим тощо). 

При призначенні неповнолітньому покарання крім передбачених у статтях 65+67 КК обставин суди
відповідно до ч. 1 ст. 103 КК мають враховувати також умови його життя та виховання, вплив на нього до+
рослих, рівень розвитку й інші особливості його особи. 

Висновки суду про наявність чи відсутність обставин, які пом’якшують покарання неповнолітнього,
мають бути вмотивовані у вироку. 

11. Згідно зі ст. 98 КК до неповнолітніх як основні покарання можуть бути застосовані лише штраф,
громадські та виправні роботи, арешт і позбавлення волі на певний строк, а як додаткові — штраф і поз+
бавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Застосування до осіб, які на час
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постановлення вироку не досягли шістнадцятирічного віку, таких покарань, як громадські та виправні ро+
боти, а також арешту законом не передбачено. 

Перелік видів покарань, визначений у ст. 98 КК, є вичерпним. Інші основні та додаткові покарання до
неповнолітніх не застосовуються, навіть якщо на час розгляду справи судом вони досягли повноліття.
Визначаючи розмір покарання таким особам, суд має виходити з відповідних положень статей 99 — 102 КК. 

12. Судам слід мати на увазі, що згідно зі ст. 99 КК штраф застосовується лише до тих неповнолітніх,
які мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернено стягнення. З урахуван+
ням цього суди повинні досліджувати докази щодо наявності у неповнолітнього достатнього для сплати
штрафу доходу, коштів або майна та наводити у вироку відповідні мотиви прийнятого рішення. 

Суд визначає розмір штрафу неповнолітньому в межах від 30 (ч. 2 ст. 53 КК) до 500 неоподатковува+
них мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 99 КК). 

13. Громадські роботи згідно з ч. 1 ст. 100 КК призначаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років
на строк від 30 до 120 годин (не більше ніж дві години на день) і полягають у виконанні ним у вільний від
навчання чи основної роботи час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи
місцевого самоврядування. 

14. Виправні роботи відповідно до ч. 2 ст. 100 КК призначаються неповнолітнім у віці від 16 до 18
років, які мають постійну чи тимчасову роботу, на строк від двох місяців до одного року за місцем робо+
ти. Суд у вироку визначає розмір відрахувань у дохід держави із заробітку неповнолітнього засудженого
в межах 5+10 %. 

15. Арешт застосовується до неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг 16 років,
на строк від 15 до 45 діб (ст. 101 КК). 

16. Позбавлення волі на певний строк є найсуворішим покаранням, що може бути призначене особам,
яким на момент вчинення злочину не виповнилося 18 років. Це покарання має застосовуватися до таких
осіб тільки тоді, коли у суду є переконання, що застосування більш м’якого покарання не сприятиме ви+
правленню засудженого. Висновок суду про необхідність застосування до неповнолітнього позбавлення
волі, якщо санкцією статті, за якою він засуджується, передбачені й інші види покарань, повинен бути мо+
тивованим у вироку. 

Судам треба мати на увазі, що ст. 102 КК встановлено ряд особливостей призначення неповнолітнім
покарання у виді позбавлення волі. За вчинення вперше злочину невеликої тяжкості позбавлення волі до
неповнолітнього не застосовується; за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості таке покарання не
може перевищувати двох років; за злочин середньої тяжкості — чотирьох років; за тяжкий злочин — семи
років; за особливо тяжкий — 10 років; за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням
людини життя, — 15 років. При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або ви+
років остаточне покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати 15 років (ч. 2 ст. 103 КК). 

Відповідно до ст. 64 КК довічне позбавлення волі до особи, котра вчинила злочин у віці до 18 років, не
застосовується. 

17. Звільнення неповнолітніх від покарання з випробуванням застосовується на тих же підставах, що
й дорослих (статті 75+78 КК), з урахуванням особливостей, визначених у ст. 104 КК. Таке звільнення до+
пускається лише в разі засудження неповнолітнього до позбавлення волі (ч. 2 ст. 104 КК). 

Тривалість іспитового строку встановлюється в межах від одного до двох років (ч. 3 ст. 104 КК) з ура+
хуванням визначеного судом строку позбавлення волі, а також даних про особу засудженого й інших об+
ставин справи. 

Звільняючи неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням, суди в кожній справі мають
обговорювати питання про покладення на засудженого обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК, маючи при
цьому на увазі, що їх перелік є вичерпним. 

Відповідно до ч. 4 ст. 104 КК у разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з
випробуванням суд може покласти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов’язок наглядати
за засудженим та провадити з ним виховну роботу. У зв’язку з цим при розгляді справ зазначеної категорії
суди мають з’ясовувати, чи є серед осіб, які можуть позитивно впливати на засудженого (батьки, близькі
родичі, вчителі, співробітники тощо), такі, що бажають здійснювати нагляд і виховну роботу. За змістом
закону названий обов’язок може бути покладено й на декількох осіб. 

Засудженим та їхнім законним представникам мають бути роз’яснені правові наслідки застосування
положень статей 75, 76, 104 КК, що записується в протоколі судового засідання. 

18. Якщо санкцією закону, за яким засуджується неповнолітній, передбачено лише такі види покарань,
які з огляду на вік підсудного чи його стан не можуть до нього застосовуватися, суд звільняє його від
кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, або відповідно
до ст. 7 КПК закриває справу і звільняє його від кримінальної відповідальності, або постановляє
обвинувальний вирок і звільняє засудженого від покарання. 
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19. Вирішуючи питання про звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із
застосуванням до них примусових заходів виховного характеру, суди мають виходити з вимог статей 97 і
105 КК, статей 9 і 447 КПК, а також враховувати відповідні роз’яснення Пленуму Верховного Суду
України, які містяться в його постанові від 31 травня 2002 р. № 6 «Про практику розгляду судами справ
про застосування примусових заходів виховного характеру». 

20. При вирішенні питань про відшкодування збитків, заподіяних злочинними діями неповнолітніх,
вчиненими до 1 січня 2004 р., суди повинні керуватися відповідними положеннями Цивільного кодексу
(далі — ЦК) УРСР, а після 1 січня 2004 р. — чинного ЦК України. 

При цьому треба мати на увазі, що згідно зі статтями 446 і 447 ЦК УРСР за шкоду, заподіяну непо+
внолітнім, який не досяг п’ятнадцятирічного віку, відповідають його батьки (усиновителі) чи опікуни, як+
що не доведуть, що шкода сталася не з їхньої вини. Неповнолітній віком від 15 до 18 років відповідає за
заподіяну ним шкоду на загальних підставах. Лише в разі, коли у нього немає на праві власності майна або
заробітку, достатнього для відшкодування заподіяної ним шкоди, вона повністю або у відповідній частині
відшкодовується його батьками (усиновителями) чи піклувальниками. 

Відповідно до ст. 1179 ЦК України неповнолітній у віці від 14 до 18 років відповідає за завдану ним
шкоду на загальних підставах; лише в разі відсутності у нього майна, достатнього для відшкодування зав+
даної шкоди, остання відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі його батьками
(усиновлювачами), піклувальником чи закладом, який за законом здійснює функції піклувальника, якщо
вони не доведуть, що шкоду було завдано не з їхньої вини. 

В таких випадках зазначені особи можуть визнаватися цивільними відповідачами. 
Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними у частці, яка виз+

начається за домовленістю між ними або за рішенням суду (ст. 1182 ЦК). 
На правовідносини, які виникають у зв’язку із заподіянням моральної шкоди злочинними діями не+

повнолітніх, поширюються загальні правила цивільного законодавства України. 

У разі повного відшкодування неповнолітнім завданої шкоди і примирення з потерпілим суди мають
обговорювати питання про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності на підставі ст.
46 КК або враховувати цю обставину як таку, що пом’якшує покарання. 

21. Суди повинні активніше залучати громадськість до вирішення питань, які виникають при розгляді
справ стосовно неповнолітніх та при виконанні вироків чи інших судових рішень щодо них. 

Рекомендувати судам всіляко підтримувати діяльність тих громадських організацій, які став%
лять за мету до судового розгляду справи досягнути примирення між неповнолітнім, котрий вчи%
нив злочин, і потерпілим, — надавати таким організаціям відповідну інформацію, інформувати
підсудних та їхніх законних представників про наявність у районі (місті) таких організацій,
надавати можливість потерпілому і обвинуваченому звертатися до цих організацій для вирішення
конфлікту та досягнення примирення. 

Досягнення за допомогою таких громадських організацій примирення між потерпілим і об%
винуваченим (підсудним), відшкодування потерпілому матеріальної та моральної шкоди можуть
бути підставами для закриття справи або враховані як обставини, що пом’якшують покарання
(Курс. — УЦП). 

22. Звернути увагу судів на те, що вони в кожній справі про злочини неповнолітніх мають з’ясовувати
причини й умови, які сприяли вчиненню злочину, і за наявності до того підстав відповідно до статей 23,
232, 433 КПК реагувати на них окремими постановами (ухвалами). Такі рішення суд постановляє і в разі
виявлення порушень прав громадян чи порушень закону при провадженні досудового слідства або при
розгляді справи судом нижчої ланки. 

23. Зважаючи на істотні особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх, рекомендува+
ти головам місцевих та апеляційних судів відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону «Про судоустрій України» за+
проваджувати спеціалізацію суддів із розгляду справ цієї категорії, а також забезпечувати таких суддів не+
обхідною методичною літературою, провадити з ними постійні заняття з метою вдосконалення про+
фесійного рівня і набуття знань у галузі дитячої та юнацької психології. 

24. Судам необхідно систематично вивчати та узагальнювати практику розгляду справ про злочини не+
повнолітніх і за наявності до того підстав інформувати відповідні організації чи посадових осіб з метою
вжиття заходів до попередження злочинності неповнолітніх і усунення причин та умов, що її породжують. 

25. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Пленуму Верховного Суду України від 26 червня
1981 р. № 5 (зі змінами, внесеними постановами від 12 жовтня 1989 р. № 10, від 4 червня 1993 р. № 3, від
13 січня 1995 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12) «Про практику застосування судами України законо+
давства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську
діяльність».
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Постанова
Пленуму Верховного Суду України

від 2 липня 2004 р. № 13

Конституцією України передбачено обов’язок держави утверджувати і забезпечувати права та свободи
кожної людини. У зв’язку з цим важливого значення набуває точне й однакове застосування судами норм
кримінально+процесуального законодавства, якими визначено права потерпілих від злочинів. 

З метою забезпечення конституційних і процесуальних гарантій прав потерпілих у кримінальному су+
дочинстві та у зв’язку з питаннями, які виникли у судовій практиці, Пленум Верховного Суду України 

постановляє: 

1. Звернути увагу судів на те, що послідовне і неухильне додержання на всіх стадіях кримінального су+
дочинства норм кримінально+процесуального законодавства України, якими передбачені права по+
терпілих від злочинів, є однією з важливих умов здійснення закріпленого ст. 55 Конституції України пра+
ва громадян на судовий захист від протиправних посягань. 

2. Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кримінально+процесуального кодексу України (далі — КПК) особа, якій
злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду, набуває передбачених законом прав учасника
процесу лише після визнання її потерпілим. Визнання особи потерпілим у справі або відмова в цьому ма+
ють бути процесуально оформлені постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді або ухвалою
суду. 

Вирішуючи питання про визнання особи потерпілим, суддя або суд має з’ясувати, яку конкретно шко+
ду заподіяно їй злочином (моральну, фізичну чи майнову), і зазначити це в постанові або ухвалі. 

У справі про незакінчений злочин особа визнається потерпілим за умови фактичного заподіяння їй мо+
ральної, фізичної або майнової шкоди. 

3. Не можуть бути визнані потерпілими особи, які постраждали від злочину, вчиненого ними ж; водно+
час, оскільки закон не пов’язує позбавлення особи статусу потерпілого з неправомірністю її поведінки, су+
ди мають визнавати особу потерпілим й у випадках, коли вчинення щодо неї злочину спровоковано її
діями. При цьому неправомірність поведінки потерпілого може бути врахована при кваліфікації дій
підсудного або призначенні йому покарання. 

4. При попередньому розгляді справи суддя відповідно до ст. 237 КПК повинен з’ясувати, чи всі осо+
би, яким злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду, визнані потерпілими. Якщо хтось із
цих осіб не визнаний потерпілим на стадії дізнання і досудового слідства, за наявності відповідного кло+
потання суддя своєю постановою має визнати таку особу потерпілим, повідомити її про це та надати
можливість ознайомитися з матеріалами справи. Таке ж рішення він постановлює і тоді, коли є
необхідність замінити особу, яка необґрунтовано була визнана потерпілим, представником потерпілого,
цивільним позивачем, на належну. 

У випадках, коли визнання особи потерпілим може призвести до збільшення обсягу обвинувачення
підсудного або зміни кримінально+правової кваліфікації діяння, суддя чи суд із дотриманням вимог ст.
246 або ст. 281 КПК має повернути справу на додаткове розслідування. 

Таке ж рішення суддя чи суд повинен прийняти і в тому разі, коли органи дізнання чи досудового
слідства істотно обмежили законні права потерпілого (наприклад, обирати представника, порушувати
клопотання, заявляти відводи, подавати докази, знайомитися з усіма матеріалами справи тощо) і понови+
ти ці права на стадії судового розгляду справи неможливо. 

5. Відповідно до ч. 2 ст. 232 КПК суди зобов’язані реагувати на виявлені факти необґрунтованого
зволікання з визнанням особи потерпілим (при очевидності заподіяння злочином шкоди), допущені ор+
ганами дізнання чи досудового слідства, окремими ухвалами (постановами). 
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6. У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпілого, права, передбачені частинами 3
і 4 ст. 49 КПК, мають його близькі родичі. Оскільки п. 11 ст. 32 КПК містить вичерпний перелік таких ро+
дичів (ними є батьки, один із подружжя, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки), суди не вправі визна+
вати потерпілими у цих справах інших осіб. 

Якщо надання зазначених прав вимагають декілька осіб із числа близьких родичів особи, якій було за+
подіяно смерть, усі вони можуть бути визнані потерпілими. 

7. Особа, якій заподіяно шкоду і яка пред’явила вимогу про її відшкодування, визнається одночасно
потерпілим та цивільним позивачем. Їй забезпечуються всі передбачені законом права як потерпілого, так
і цивільного позивача. 

8. У разі, коли потерпілим визнано неповнолітню або недієздатну особу, суд забезпечує участь у справі
законного представника цієї особи, який має захищати її права й охоронювані законом інтереси; при цьо+
му згода такого потерпілого на участь у справі законного представника не потрібна. Після досягнення по+
терпілим 18+річного віку функції законного представника припиняються, але останній може брати участь
у справі як представник потерпілого (ст. 52 КПК). 

Відповідно до п. 10 ст. 32 КПК законними представниками неповнолітніх чи недієздатних потерпілих
можуть бути лише батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники або представники установ та ор+
ганізацій, під опікою чи піклуванням яких перебувають ці потерпілі. Суд не вправі допускати інших осіб
до участі у справі як законних представників таких потерпілих. 

За відсутності у неповнолітнього потерпілого батьків або інших законних представників суд зобов’яза+
ний забезпечити участь у справі представника потерпілого із числа осіб, зазначених у ст. 52 КПК. 

9. Представником потерпілого при провадженні у кримінальній справі може бути адвокат, законний
представник, близький родич або інша особа, допущена до участі у справі за постановою дізнавача,
слідчого, судді чи за ухвалою суду. Представник, повноваження якого засвідчуються відповідним
дорученням, користується тими ж правами, що й потерпілий, і може діяти як поряд з останнім, так і
замість нього. 

Повнолітній дієздатний потерпілий вправі у будь+який момент відмовитись від представника і
продовжити захищати свої інтереси самостійно. 

У випадках, коли представник використовує свої повноваження на шкоду інтересам потерпілого, його
участь має бути припинена або він може бути замінений за постановою дізнавача, слідчого, судді чи за
ухвалою суду. 

10. Відповідно до ст. 63 КПК особа, яка допитана або підлягає допиту як свідок у справі, не може бути
представником потерпілого. В такому випадку суд зобов’язаний повнолітньому дієздатному потерпілому
роз’яснити право обрати іншого представника з числа осіб, перелічених у ст. 52 КПК, а неповнолітньому
чи недієздатному — забезпечити участь представника. 

11. Втручання у діяльність представника потерпілого, погроза, насильство, посягання на його здоров’я
та життя, а також умисне знищення або пошкодження його майна тягнуть кримінальну відповідальність
(статті 397— 400 Кримінального кодексу України; далі — КК). 

12. Суди зобов’язані вживати всіх можливих заходів до забезпечення участі потерпілого в судовому
засіданні. У разі, коли потерпілий не з’явився за викликом, суд відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК вирішує пи+
тання про розгляд справи або його відкладення залежно від того, чи можливо за відсутності потерпілого
з’ясувати всі обставини справи і захистити його права та законні інтереси. 

Показання потерпілого, дані під час дізнання чи досудового слідства, можуть оголошуватись у випад+
ках, зазначених у ст. 306 КПК. 

Розгляд справи за відсутності потерпілого (законного представника) без виклику його у судове
засідання є істотним порушенням його процесуальних прав і може стати підставою для скасування виро+
ку чи іншого судового рішення. 

У виняткових випадках, наприклад з метою забезпечення безпеки потерпілого, суд може звільнити йо+
го від участі в судовому процесі, попередньо отримавши письмове підтвердження показань, даних ним під
час дізнання чи досудового слідства. 

З урахуванням того, що за перешкоджання з’явленню потерпілого до суду, а також примушування йо+
го до відмови від давання показань настає кримінальна відповідальність (ст. 386 КК), суд, установивши
під час судового слідства такі факти, відповідно до ст. 278 КПК виносить мотивовану ухвалу, а суддя —
постанову, якою повідомляє про вчинене прокурора. 

13. Суд повинен не тільки роз’яснити у судовому засіданні потерпілому та його представникові права,
передбачені статтями 49, 52, 521, 87, 871, 88, 267, 348, 384 КПК, а й забезпечити можливість їх реального
здійснення. Потерпілому, який одночасно є і цивільним позивачем, роз’яснюються також права останньо+
го, передбачені статтями 50 і 268 КПК. 
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Якщо під час досудового слідства потерпілий не заявив цивільного позову, суд повинен роз’яснити йо+
му право зробити це в судовому засіданні, але до початку судового слідства. 

14. Відповідно до вимог ст. 295 КПК права й обов’язки потерпілому, цивільному позивачеві (їх пред+
ставникам) роз’яснює головуючий у судовому засіданні. 

За наявності у справі кількох потерпілих права й обов’язки можна роз’яснювати їм одночасно, але пе+
ресвідчитися в тому, що вони їх зрозуміли, необхідно шляхом опитування кожного потерпілого окремо. 

15. Після роз’яснення потерпілому права давати показання чи відмовитися від цього суд має з’ясувати
у нього, чи бажає він скористатися зазначеним правом. У разі, коли потерпілий висловив бажання дава+
ти показання, суд попереджає його про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК за завідомо неправди+
ве показання. 

16. Потерпілий, що не володіє мовою, якою провадиться судочинство, вправі виступати в суді рідною
мовою, а за необхідності — користуватися безкоштовною допомогою перекладача. 

17. Суд повинен стежити за тим, щоб під час допиту потерпілого не ставилися запитання, які прини+
жують його честь і гідність, ображають його самого чи близьких йому осіб, а також запитання щодо обста+
вин особистого характеру, що не стосуються справи. 

18. Потерпілий або його представник за наявності реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу чи май+
ну мають право на забезпечення безпеки. Члени сімей та близькі родичі зазначених осіб набувають тако+
го права, якщо шляхом висловлювання погроз або вчинення інших протиправних дій щодо них роблять+
ся спроби вплинути на потерпілого чи його представника. Підставою для застосування заходів безпеки
щодо перелічених осіб є тільки фактичні дані про наявність небезпеки. 

Підстави для застосування зазначених заходів щодо потерпілого або його представника і щодо членів
їхніх сімей та близьких родичів можуть відрізнятися. Зокрема, ці заходи не застосовуються в разі існуван+
ня реальної загрози честі й гідності потерпілого (його представника), на відміну від членів їхніх сімей та
близьких родичів. 

Забезпечення безпеки перелічених осіб здійснюється відповідно до вимог Закону України від 23 груд+
ня 1993 р. № 3782+XII «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 

19. З урахуванням того, що в судовому засіданні потерпілий допитується за правилами допиту свідка
(ст. 308 КПК), неповнолітнього потерпілого віком до 14 років (за розсудом суду — до 16) потрібно допи+
тувати в присутності педагога, а за необхідності — лікаря, батьків або інших законних представників (ч. 1
ст. 307, ст. 168 КПК). Неповнолітнім потерпілим віком до 16 років суд роз’яснює обов’язок говорити прав+
ду, а про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання вони не попереджаються. 

У випадках, коли присутність підсудного в залі судового засідання може негативно вплинути на по+
вноту і достовірність показань неповнолітнього потерпілого, допит останнього за ухвалою суду може бу+
ти проведений за відсутності підсудного. Суд також повинен обговорити доцільність залишення непо+
внолітнього потерпілого в залі судового засідання після його допиту, якщо у справі бере участь законний
представник потерпілого. 

20. Звернути увагу судів на необхідність з’ясувати у потерпілого, чи не застосовувались до нього по+
грози, насильство, підкуп та чи не вчинялись інші протиправні дії підсудним, його родичами, іншими осо+
бами з метою примусити відмовитись від давання показань або дати завідомо неправдиві показання. Вста+
новивши такі факти, суд має обговорити питання про направлення матеріалів прокурору для перевірки
та про застосування щодо потерпілого заходів безпеки. У такий же спосіб він повинен реагувати у разі
встановлення факту примушування потерпілого давати показання (за допомогою вчинення незаконних
дій особою, яка провадила дізнання або досудове слідство). 

21. Відповідно до частин 3 і 5 ст. 161 та ст. 261 КПК потерпілий бере участь у судовому засіданні як
сторона обвинувачення і користується рівними з іншими учасниками судочинства правами та свободою
в наданні й дослідженні доказів, доведенні їх переконливості перед судом. 

22. При призначенні і проведенні експертизи суду належить з’ясувати думку потерпілого та його
представника щодо її необхідності і доцільності, а також забезпечити їх активну участь у підготовці
питань, що виносяться на розгляд експерта. 

Призначення судово+психіатричної експертизи щодо потерпілого з поміщенням до стаціонарного
медичного закладу можливе лише за його згодою, а щодо неповнолітнього віком до 14 років — за згодою
його законних представників. 

23. Відповідно до ст. 277 КПК у разі зміни прокурором у суді пред’явленого особі обвинувачення копії
постанови, в якій формулюється нове обвинувачення і наводяться мотиви прийнятого рішення, мають
бути вручені прокурором потерпілому, його законному представнику та представнику. Якщо в цій поста+
нові порушується питання про застосування кримінального закону, яким передбачено відповідальність за
менш тяжкий злочин, чи про зменшення обсягу обвинувачення, суд роз’яснює потерпілому, його закон+
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ному представнику та представнику їхнє право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому об+
сязі. Думка потерпілого (його законного представника та представника) щодо нового обвинувачення має
бути зафіксована у протоколі судового засідання. 

У разі відмови прокурора від обвинувачення (ч. 3 ст. 264 КПК) суд роз’яснює потерпілому, його закон+
ному представнику та представнику їхнє право вимагати продовження розгляду справи і підтримувати
обвинувачення, про що робиться відповідний запис у протоколі судового засідання. За таких обставин
думка потерпілого є пріоритетною для суду, оскільки: при незгоді з прокурором потерпілий бере функцію
обвинувачення на себе і розгляд справи продовжується; при згоді потерпілого з прокурором суд повинен
справу закрити. 

Якщо прокурор змінив обвинувачення чи відмовився від нього у справі, котра розглядається за відсут+
ності потерпілого, суд повинен відкласти розгляд справи, надіслати потерпілому копію постанови проку+
рора та роз’яснити право відповідно підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі чи ви+
магати продовження розгляду справи і самому підтримувати обвинувачення. 

24. Обов’язок доказування та вжиття заходів щодо забезпечення цивільного позову лежить на стороні
обвинувачення. Якщо під час дізнання або досудового слідства такі заходи не були вжиті, суддя вирішує
це питання на підставі п. 7 ч. 1 ст. 253 КПК. 

Маючи на увазі, що головним завданням кримінального судочинства є охорона прав та законних інте+
ресів осіб, які беруть у ньому участь, суди повинні гостро реагувати на виявлені під час судового розгля+
ду факти незабезпечення або несвоєчасного забезпечення відповідними органами реального відшкоду+
вання шкоди, заподіяної потерпілому злочином, і самі використовувати надані їм законом повноваження
з метою такого відшкодування. 

Не підлягають розгляду в кримінальній справі позови про відшкодування шкоди, що не випливають із
пред’явленого обвинувачення. При виникненні такої ситуації суд повинен роз’яснити потерпілому мож+
ливість вирішення спірних питань у порядку цивільного судочинства. 

Цивільний позов може бути залишений судом без розгляду лише у двох випадках: якщо не з’явився в
судове засідання цивільний позивач або його представник (ст. 291 КПК), за винятком випадків, застере+
жених у ч. 2 ст. 291 КПК, а також коли підсудного виправдано за відсутністю в його діях складу злочину
(ст. 328 КПК). 

25. Суди зобов’язані забезпечити належний розгляд заяв громадян про злочини, справи про які пору+
шуються не інакше як за скаргою потерпілого, і не допускати фактів необґрунтованої відмови у пору+
шенні цих справ. Водночас необхідно суворо додержувати вимог ч. 1 ст. 27 КПК про те, що кримінальні
справи про перелічені в ній злочини можуть бути порушені тільки за наявності скарги потерпілого або йо+
го законного представника. У скарзі мають бути чітко викладені підстави для порушення справи, зокре+
ма обставини, час, місце, мотиви, наслідки вчинення злочину, його кримінально+правова кваліфікація та
відповідні докази; дані про особу, яка підозрюється в його вчиненні; прохання про притягнення її до
кримінальної відповідальності тощо. 

Рекомендувати судам якомога ширше використовувати у справах зазначеної категорії інсти%
тут примирення потерпілого з обвинуваченим, підсудним (яке може мати місце як на стадії попе%
реднього розгляду справи суддею, так і в судовому засіданні, але до закінчення судового слідства) і
підтримувати діяльність тих громадських організацій, які ставлять за мету досягнення такого
примирення до судового розгляду справи, повідомляти осіб, що вчинили злочин, про наявність у
районі (місті) таких організацій, надавати останнім відповідну інформацію. За клопотанням
зацікавлених учасників судочинства (особи, що вчинила злочин, потерпілого, їх представників) суд
може оголосити перерву в судовому розгляді справи і надати їм можливість звернутися до
зазначених посередників для вирішення конфлікту і досягнення примирення (Курс — УЦП). 

Якщо потерпілий не скористався правом на примирення, яке було роз’яснено йому судом, то за наяв+
ності достатніх даних про вчинення щодо нього злочину суддя виносить одну постанову про порушення
кримінальної справи і призначення її до розгляду. 

У разі вчинення злочину зазначеної категорії неповнолітнім або особою, яка через свої фізичні чи
психічні вади або з інших причин не може сама захистити свої інтереси, суддя направляє порушену
кримінальну справу прокурору для провадження досудового слідства. 

26. Звернути увагу судів на обов’язковість одержання від потерпілого письмової або усної заяви (скар+
ги) про притягнення до кримінальної відповідальності підсудного у справі публічного обвинувачення, ко+
ли результати судового слідства свідчитимуть про необхідність змінити кваліфікацію злочину на статтю
кримінального закону, якою передбачено відповідальність за якийсь зі злочинів, перелічених у ч. 1 ст. 27
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КПК (справи приватного обвинувачення). У разі відмови потерпілого подати таку скаргу (заяву) і за на+
явності до того відповідних підстав підсудний має бути виправданий за відсутністю складу злочину, що
не позбавляє потерпілого права звернутися до суду із заявою про порушення кримінальної справи у ме+
жах строків давності, передбачених ст. 49 КК. 

27. Суддя не вправі відмовити у прийнятті скарги потерпілого про притягнення особи до кримінальної
відповідальності за ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК, якщо скарга надійшла до суду з прокуратури чи з інших
компетентних органів у порядку, встановленому п. 3 ч. 2 ст. 97 КПК. При розгляді такої скарги суддя по+
винен викликати потерпілого і з’ясувати його думку, а також інші обставини, необхідні для прийняття
правильного рішення. 

За скаргами про вчинення зазначених злочинів суддя зобов’язаний у передбачені ст. 97 КПК строки
порушити кримінальну справу чи відмовити в цьому. 

Порушена кримінальна справа має бути призначена до розгляду у строки, зазначені у ст. 256 КПК. 
28. У разі надходження до суду поряд зі скаргою потерпілого зустрічної скарги суддя за наявності

підстав виносить постанову про порушення кримінальної справи за зустрічним обвинуваченням і призна+
чення справи до судового розгляду. Відповідно до ч. 4 ст. 251 КПК суддя вправі об’єднати зустрічні обви+
нувачення в одне провадження. У таких випадках обом заявникам надаються процесуальні права як по+
терпілого, так і підсудного, у зв’язку з чим кожному з них слід забезпечити дотримання і тих, і інших прав. 

29. При проведенні судових дебатів необхідно додержувати вимог ст. 318 КПК. Оскільки в цих деба+
тах можуть брати участь особи, які не мають юридичної освіти (підсудний, потерпілий, цивільні
відповідачі тощо), головуючий у судовому засіданні перед початком дебатів повинен роз’яснити їх учас+
никам суть і призначення цієї процесуальної дії. 

Якщо у справі беруть участь і потерпілий, і його представник, право на виголошення промови в судо+
вих дебатах надається їм обом. 

Ненадання слова в судових дебатах потерпілому, цивільному позивачу, їх представникам є підставою
для скасування вироку. 

Відсутність під час судових дебатів представника цивільного позивача не дає підстав для залишення
судом цивільного позову без розгляду. 

30. У справах приватного обвинувачення при об’єднанні в одному провадженні зустрічних обвинува+
чень слово для виголошення промови під час судових дебатів надається учасникам судового розгляду
один раз, причому спочатку особі, яка першою подала скаргу про порушення кримінальної справи. Це не
позбавляє їх права обмінятися репліками. 

31. При вирішенні питання про відшкодування моральної шкоди за позовом потерпілого суди повинні
керуватися відповідними положеннями Цивільного кодексу України та роз’ясненнями, що містяться у
постанові Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 «Про судову практику в справах
про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» (зі змінами, внесеними постановою від 25 травня
2001 р. № 5). 

32. Згідно з ч. 3 ст. 341 КПК головуючий зобов’язаний роз’яснити потерпілому та його представнику
зміст вироку, строки і порядок його оскарження. 

Визнати правильною практику тих судів, які у випадках, коли справу розглянуто без участі потер+
пілого, направляють йому копію вироку. 

33. Суди повинні суворо додержувати вимог кримінального та кримінально+процесуального законо+
давства України щодо забезпечення прав потерпілого при закритті кримінальної справи. При вирішенні
питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності за статтями 7, 71, 72, 73, 8, 9, 10, 111 КПК
потрібно з’ясувати думку потерпілого з цього приводу. 

Суд зобов’язаний повідомити про закриття справи потерпілого або його представника шляхом
вручення чи направлення їм копії відповідної постанови, яка згідно зі ст. 12 КПК може бути оскаржена
ними в апеляційному порядку. 

У разі закриття справи потерпілому необхідно роз’яснити право звернутися з позовними вимогами в
порядку цивільного судочинства без сплати державного мита. 

34. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 груд+
ня 1978 р. № 8 «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами України норм криміна+
льно+процесуального законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів» (зі змінами, вне+
сеними постановами від 29 червня 1984 р. № 6, від 4 червня 1993 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12) та
від 25 січня 1974 р. № 2 «Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інакше як за
скаргою потерпілого» (зі змінами, внесеними постановами від 30 грудня 1977 р. № 7, від 27 лютого 1981 р.
№ 2, від 4 червня 1993 р. № 3, від 13 січня 1995 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12).

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ПРИМИРЕННЯ
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Форма 1
УГОДА

про наміри сторін взяти участь у зустрічі 
по усуненню спричиненої шкоди

Ми, що нижче підписались, добровільно погодились розв'язати ситуацію, що
виникла, дотримуючись таких домовленостей:

1. Ставитись до будь%якої інформації, що використовується в процесі чи
відноситься до предмету обговорення, як до конфіденційної. Тобто не
допускати її розголошення назовні, а також в будь%якому кримінальному чи
адміністративному процесі.

2. Винятком є випадки:

•коли учасники зустрічі добровільно домовляться про можливість

розголошення інформації;

•коли отримана інформація свідчить про реальну загрозу завдавання

шкоди або вчинення іншого злочину. В такому випадку ведучий
зустрічі повинен поінформувати відповідні органи.

3. Не викликати посередника в суд як свідка. 
4. З повагою ставитись до усіх учасників зустрічі, їхньої точки зору чи

висловлювань.
5. Поважати право кожного брати участь у процедурі на добровільних засадах. 
6. Поважати право кожної сторони обирати або змінювати ведучого зустрічі.
7. Активно брати участь в пошуках взаємоприйнятного варіанту вирішення

ситуації, розуміючи, що лише ми можемо прийняти рішення, і лише від нас
залежить його виконання. Будь%яка угода чи рішення, яке буде прийняте під
час зустрічі, вступає в силу за обопільною добровільною згодою сторін

ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

ПІБ:____________________________
________________________________
________________________________
Дата____________________________

Підпис__________________________

ПІБ:____________________________
________________________________
________________________________
Дата____________________________

Підпис__________________________

ПІБ:____________________________
________________________________
________________________________
Дата____________________________

Підпис__________________________

ПІБ:____________________________
________________________________
________________________________
Дата____________________________

Підпис__________________________
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Форма 2А

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА №_______

ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

Прізвище, ім’я та по батькові координатора:  

 
Дата передачі 
справи:  
 

Джерело інформації (прізвище, ім’я та по  батькові, посада, контактні дані):  
 

Прізвище, ім’я та по батькові медіатора (ведучого), який прийняв справу:  

 
Дата передачі 
справи 

Підстава для завершення роботи по справі Дата завершення 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТОРОНИ 

Статус: сторона конфлікта, потерпілий  
 
Прізвище, ім’я, по батькові: 
 
 
 
 
 
Адреса: 
 
 
 
 
 
Телефон: 
 
 
Рід занять: 
 
 
 
Вік: 
 
 
Стать: 

Статус: сторона конфлікта, правопорушник 
 
Прізвище, ім’я, по батькові: 
 
 
 
 
 
Адреса: 
 
 
 
 
 
Телефон: 
 
 
Рід занять: 
 
 
 
Вік: 
 
 
Стать: 
 
 

Законні представники: 
 
 

Законні представники: 

Стаття обвинувачення: 
 
Опис ситуації: 
 
 
 
 
 
 
 
Чи були були відправлені листи: 
правопорушнику Так, дата Ні 
потерпілому Так, дата Ні  
Додаткова інформація для медіатора (ведучого зустрічі):  
 



Форма 2Б
ХРОНОЛОГІЯ І ЗМІСТ ПОДІЙ (ЗУСТРІЧЕЙ З СТОРОНАМИ)

(Додаток до реєстраційної картки)
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ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

Дата Зміст події (Хто був присутній на зустрічі? Що відбулося на зустрічі?   
Яких результатів досягнуто?) 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Кількість проведених зустрічей:
з потерпілим _______________________________________________________________________________
з правопорушником ________________________________________________________________________
спільні зустрічі потерпілого і правопорушника________________________________________________
з іншими зацікавленими учасниками: родини сторін, друзі (з ким саме?) ______________________

Чи було призначено підсумкову зустріч?
Так, дата проведення зустрічі? ______________________________________________________________
Ні

Результати процедури примирення (медіації)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Чи мала угода про примирення між сторонами юридичні наслідки?
Так, які саме ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Ні.



Форма 4

УГОДА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗУСТРІЧІ ПО УСУНЕННЮ СПРИЧИНЕНОЇ ШКОДИ

Ім’я, прізвище та по батькові сторони: 
____________________________________________________________________________________
Ім’я, прізвище та по батькові сторони: 
____________________________________________________________________________________
Дата події__________________________

Ми брали участь в процедурі медіації, яка була присвячена (опис ситуації, предмет
суперечки, претензії):_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ми добровільно домовилися про таке
(угода, зобов'язання сторін, терміни виконання): ____________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

ПІБ:____________________________
________________________________
________________________________
Дата____________________________

Підпис__________________________

ПІБ:____________________________
________________________________
________________________________
Дата____________________________

Підпис__________________________



Уважний читач, очевидно, звернув увагу на
те, що останнім часом Верховний Суд Ук+

раїни все частіше звертається до проблеми, пов’я+
заної зі злочинністю неповнолітніх та здійсненням
правосуддя щодо цієї категорії осіб. Ось і в цьому
номері журналу оприлюднюється постанова Пле+
нуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р.
№ 5 «Про практику застосування судами України
законодавства у справах про злочини неповно+
літніх», у якій судам даються роз’яснення чинного
законодавства, що регулює особливості притягнен+
ня неповнолітніх до кримінальної відповідальності
та призначення їм покарання. 

Великий інтерес Верховного Суду України зу+
мовлений перш за все тими тенденціями в динаміці
такого соціального явища, як злочинність непо+
внолітніх, що відслідковуються на основі статис+
тичних даних і вивчення конкретних кримінальних
справ. А ці дані невтішні. Щорічно кількість непо+
внолітніх, засуджених за вчинення злочинів, зрос+
тає: якщо в 1992 р. цей показник становив 11,6 тис.
осіб, то в 2002 р. він зріс до 20,1 тис., тобто майже
вдвічі. У 2003 р. він збільшився до 21,1 тис. осіб, і
немає підстав сподіватися, що в 2005 р. настане
якийсь перелом. Таким чином, на сьогодні кожний
десятий засуджений вчинив злочин у неповно+
літньому віці. 

Одночасно зростає і кількість неповнолітніх,
котрі вчинили суспільно небезпечні діяння, однак
їх до кримінальної відповідальності не притягнуто,
а лише застосовано до них примусові заходи вихов+
ного характеру (у 2002 р. — 4,2 тис., у 2003 р. —
4,6 тис. осіб). 

Зростання цих показників відбувається за раху+
нок збільшення кількості злочинів проти особи, ко+
рисливих та корисливо+насильницьких злочинів, а
також пов’язаних із незаконним заволодінням

транспортними засобами та з обігом наркотичних
засобів. Злочини, вчинювані неповнолітніми, ста+
ють немотивовано жорстокими, відзначаються ма+
лозначністю мотивів, цинізмом і бездушністю й усе
частіше вчиняються у складі організованих груп.
Злочинність неповнолітніх з кожним роком «молод+
шає» — в 2003 р. кожний третій засуджений непо+
внолітній належав до вікової категорії 14–16 років, у
той час як у 1992 р. цей показник становив 16,6%. 

Ці факти свідчать про те, що в суспільстві відбу+
ваються певні процеси, які вкрай негативно впли+
вають на формування молодого покоління. Еко+
номічні та політичні потрясіння і кризи, розшару+
вання та деморалізація суспільства, відкритість
суспільства до не найкращих зразків чужих куль+
тур — ось фактори, що призвели до втрати (хочеть+
ся надіятися — тимчасової) багатьох традиційних
засобів, за допомогою яких віками виховувалося
молоде покоління. Постійне транслювання по те+
левізору сцен насильства, немотивованих і жорсто+
ких вбивств не може виховати повагу до чужого
життя і майна. Пропаганда культу сили, грошей,
сексу руйнує уявлення про такі цінності, як добро+
та, порядність, чесність, патріотизм, навіть якщо
вони були прищеплені сім’єю і школою. Пісня з ви+
користанням сленгу і вкрапленнями ненорматив+
ної лексики, книга, в якій романтизується вбивство
або перебування у в’язниці, не можуть не заподіяти
шкоди моральності підлітка. 

Зростанню злочинності серед неповнолітніх
сприяють високий рівень безбатьківства (у 2003 р.
із числа засуджених майже половина виховувалась
у неповних сім’ях) та «дитячого безробіття» (37%
на момент вчинення злочину не працювали і не
навчалися), бродяжництво підлітків, незадовіль+
ний стан з протидією наркоманії та алкоголізму се+
ред них, недоліки в роботі органів освіти й охорони
здоров’я, відсутність контролю за розвитком і
спрямованістю підліткових субкультур тощо. 

У суспільстві дедалі більше утверджується дум+
ка про те, що виправити становище за допомогою
лише засобів кримінально+правового впливу на не+
повнолітніх правопорушників не можна. Потрібно
створити систему ювенальної юстиції, яка б перед+
бачала: комплексну взаємодію державних і недер+
жавних установ та організацій з метою виявлення
глибинних процесів у цій сфері, причин, що поро+
джують злочинність серед неповнолітніх; адекват+
не реагування на них; запобігання вчиненню зло+
чинів та їх профілактику; правовий вплив на не+
повнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні
діяння, та на осіб, котрі своїми діями сприяли анти+
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На шляху до ювенальної юстиції

НА ШЛЯХУ ДО ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

П. П. ПИЛИПЧУК
заступник Голови
Верховного Суду України,
Заслужений юрист України



соціальній поведінці підлітків; соціальну реабілі+
тацію неповнолітніх правопорушників та адапта+
цію їх у суспільстві. 

Необхідність створення в Україні системи юве+
нальної юстиції зумовлена й тим, що деякі поло+
ження чинного законодавства та традицій правоза+
стосовної діяльності не повною мірою узгоджують+
ся з окремими міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою Ук+
раїни, насамперед з Мінімальними стандартними
правилами ООН щодо здійснення правосуддя у
справах неповнолітніх 1985 р. («Пекінські прави+
ла») та Конвенцією ООН з прав дитини 1989 р. 

Питання щодо створення в Україні ювенальної
юстиції достатньо опрацьоване на теоретичному
рівні вітчизняними науковцями і неодноразово об+
говорювалося юристами+практиками. Відбулося
ряд науково+практичних конференцій та семінарів
за участю відомих вчених і представників Верхов+
ного Суду України й інших судів, Міністерства юс+
тиції України, Державного департаменту України з
питань виконання покарань, Всеукраїнського комі+
тету захисту дітей, інших державних і недержавних
установ та організацій, а також проведено «круглі
столи» і тренінги. Значну підтримку у вивченні
цього питання надають Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ), Міжнародний фонд «Відродження»,
Канадське агентство міжнародного розвитку
(КАМР). 

За загальними уявленнями, система ювенальної
юстиції в Україні має включати ювенальні (спеці+
алізовані) суди, спеціальні органи профілактики,
контролю і захисту, спеціалізовані органи досудо+
вого слідства, установи відбуття покарання, уста+
нови реабілітації та соціальної адаптації. 

Ювенальний суд як базовий орган у системі
ювенальної юстиції має не тільки з’ясовувати об+
ставини злочину, а й аналізувати причини та умо+
ви, що сприяли асоціальній поведінці підлітка,
вживати заходи щодо їх усунення, визначати сту+
пінь антисоціальних установок і виходячи з нього
застосовувати відповідні методи кримінально+пра+
вового впливу, контролювати діяльність інших ор+
ганів, що належать до цієї системи. Мета діяльності
такого суду — не покарання неповнолітнього, а
вжиття щодо нього комплексу заходів, спрямова+
них на індивідуальне виховання, піклування, за+
хист від негативного впливу оточення. 

Однак ювенальна юстиція — не тільки комплекс
заходів, а й політика держави, зорієнтована на ви+
ховання молоді в дусі поваги і любові до батьків,
близьких, поваги до чужої праці та власності, вихо+
вання підлітка таким чином, щоб у нього не вини+
кало бажання порушити закон, а у випадку, коли це
сталося, існувала б реальна можливість виправлен+
ня, реабілітації, професійного навчання та праце+
влаштування у подальшому. 

Очевидно, що створення системи ювенальної
юстиції — справа не одного дня чи року. Для цього,
крім волі законодавця та Уряду, потрібно вирішити
складні питання фінансового, організаційного і ка+
дрового забезпечення, а також подолати стереоти+
пи у свідомості як звичайних громадян, так і відпо+
відних фахівців. 

Водночас уже нині є можливість здійснити
певні кроки у напрямі утвердження в державі юве+
нальної юстиції. Перш за все, зважаючи на істотні
особливості провадження у справах про злочини
неповнолітніх, відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону Ук+
раїни «Про судоустрій України» необхідно завер+
шити запровадження спеціалізації суддів із розгля+
ду справ цієї категорії, забезпечити таких суддів не+
обхідною методичною літературою, постійно про+
вадити з ними заняття з метою вдосконалення про+
фесійного рівня і набуття знань у галузі дитячої та
юнацької психології. 

Найближчим часом заплановано утворити в Ук+
раїні 4–5 «модельних ювенальних судів», які б
здійснювали судочинство з огляду на досвід тих
країн, у яких такі суди створено раніше і мають
певні традиції. До складу цих судів могли б увійти
співробітники, обов’язком яких було б: досудовий
аналіз даних про особу неповнолітнього правопо+
рушника, з’ясування причин його асоціалізації, а
також підготовка рекомендацій щодо можливих за+
ходів кримінально+правового впливу з метою його
реабілітації. 

Уже зараз суди повинні активніше залучати гро+
мадськість до вирішення питань, що виникають
при розгляді справ стосовно неповнолітніх та при
виконанні вироків чи інших судових рішень щодо
них, а також всіляко підтримувати діяльність тих
громадських організацій, які ставлять за мету до
судового розгляду справи досягти примирення між
неповнолітнім, котрий вчинив злочин, і потерпі+
лим (надавати таким організаціям відповідну ін+
формацію, а також підсудним та їхнім законним
представникам — відомості про наявність у районі
(місті) таких організацій, сприяти потерпілому та
обвинуваченому при їх зверненні до цих органі+
зацій для вирішення конфлікту і примирення). 

Досягнення за допомогою таких громадських
організацій примирення між обвинуваченим (під+
судним) та потерпілим, відшкодування останньому
матеріальної і моральної шкоди можуть бути під+
ставами для закриття справи або враховано як об+
ставини, що пом’якшують покарання. 

Великі сподівання Верховний Суд України
пов’язує з результатами та напрацюваннями наG
уковоGпрактичної конференції, що відбулася у
квітні 2005 р. До участі у ній було запрошено відо+
мих вчених у галузі ювенальної юстиції, представ+
ників судової системи України, Міністерства юс+
тиції, Генеральної прокуратури, Міністерства охо+
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рони здоров’я, Міністерства освіти, Міністерства
внутрішніх справ, Державного департаменту з пи+
тань виконання покарань, Державного комітету у
справах сім’ї та молоді, Державного центру соці+
альних служб для молоді, Всеукраїнського коміте+
ту захисту дітей, міжнародних експертів, допомога
яких сприятиме у розробленні концепції ювеналь+
ної юстиції в Україні. 

На конференції обговорювалась можливість
розгляду досудовими інституціями правопору+
шень та злочинів, вчинених неповнолітніми впер+
ше, і лише в разі вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину притягувати неповнолітнього до
кримінальної відповідальності. Призначення непо+
внолітньому покарання у виді позбавлення волі

має бути виключною мірою, яку можна застосову+
вати тільки тоді, коли він вчинив тяжкий або особ+
ливо тяжкий злочин. 

Мета конференції полягала не лише у подаль+
шому вивченні проблем становлення в Україні
ювенальної юстиції, а й в обговоренні проекту Дер+
жавної програми запровадження ювенальної юс+
тиції в Україні, а також утворенні з представників
зацікавлених відомств постійно діючої коорди+
наційної робочої групи, серед повноважень якої бу+
дуть моніторинг законодавства та напрацювання
на найближчі роки проектів законодавчих актів
стосовно ювенальної юстиції.

На шляху до ювенальної юстиції



I. Обґрунтування необхідності створення Концепції 
Головним обов’язком держави є забезпечення прав і свобод людини, у тому числі неповнолітніх, серед

яких найважливіші — право на безпечне дитинство при достатньому життєвому рівні, право на опіку та
піклування, виховання з боку батьків або осіб, що їх замінюють, на охорону здоров’я та лікування, відпо�
чинок, доступ до безоплатної повної загальної та професійної освіти, право на житло, на справедливий су�
довий розгляд із забезпеченням права на захист на всіх етапах судового процесу. 

Розвиток держави неможливий без підтримки сім’ї, підвищення авторитету та цінностей сімейних і ро�
динних зв’язків, виховання поваги до батьків, дорослих, старшого покоління. 

Високий рівень злочинності серед неповнолітніх, кризові явища у соціальній та економічній сферах в
Україні викликають необхідність посилити соціальний захист дітей, визначити пріоритетні напрями у цій
важливій роботі, одним з яких є увага до дітей при виникненні у них конфлікту із законом. 

На забезпечення основних прав неповнолітніх й спрямована Концепція cтворення та розвитку систе�
ми ювенальної юстиції в Україні (далі — Концепція). 

При аналізі причин підвищення рівня дитячої злочинності й пошуку шляхів виходу України з такої си�
туації чи не найважливішим є з’ясування питання про характер і роль держави в регулюванні процесів
здійснення правосуддя щодо дітей. Чинниками, що вплинули на вибір саме цього напряму у сфері захис�
ту прав дітей, — при виникненні конфлікту із законом — стали: різкий спад виробництва, розбалансуван�
ня економічних відносин, зростання безробіття, зниження сукупного доходу сім’ї, руйнування інституту
дитячих дошкільних закладів, зменшення доступності медичних послуг, погіршення екологічних умов то�
що. Ці обставини призвели до погіршення демографічних показників, підвищення дитячої безпритуль�
ності, зростання рівня дитячої злочинності. 

У нових умовах держава має запровадити більш прогресивну систему соціальної реабілітації дітей,
котрі вступили у конфлікт із законом, яка б відповідала сучасним вимогам. 

Міжнародна та вітчизняна практика свідчить, що запровадження ювенальної юстиції є важливим фак�
тором, який позитивно впливає на суспільство та сприяє зміцненню позицій місцевих громад. Ефектив�
ною складовою ювенальної юстиції є програми з відновного правосуддя: це й виховний вплив на
правопорушника, і профілактика вчинення повторних правопорушень, і сприяння соціальній адаптації та
реінтеграції правопорушників у суспільство. 

Ювенальна юстиція існує вже понад 100 років. Піонером у цій справі стали США, де у 1899 р. було
створено перший «дитячий суд» у м. Чикаго. Нині є декілька ефективних моделей ювенальної юстиції —
англо�американська, континентальна, скандинавська. За загальним правилом вони діють на підставі
окремих законодавчих актів про судоустрій і процедуру в органах ювенальної юстиції. Так, у США такою
основою є федеральний Закон про ювенальну юстицію та запобігання правопорушенням неповнолітніх
(1974 р.), у Великобританії — ряд законів про дітей і молодь (впроваджуються з 1908 р.), у Польщі —
Закон про процедуру розгляду справ неповнолітніх (1982 р.), у Канаді — Закон про кримінальну юстицію
щодо неповнолітніх (1 квітня 2003 р.). 

У Російській Федерації енергійно розробляється система ювенальної юстиції; зокрема, уже підготов�
лено її концепцію та проект федерального Закону «Основи законодавства про ювенальну юстицію
Російської Федерації». У деяких регіонах Росії, зокрема у містах Санкт�Петербурзі та Ростові�на�Дону, за
допомогою Програми розвитку ООН та деяких зарубіжних благодійних програм розгорнуто пілотні про�
екти з поступового запровадження ювенальної юстиції. 

Доволі прозора і вмотивована нідерландська система ювенальної юстиції, хоча у ній немає відповідних
законодавчих актів. Ключовими елементами цієї системи є: ювенальний суддя, ювенальний прокурор,
ювенальний адвокат, Рада із захисту дітей при Міністерстві юстиції Нідерландів (займається підготовкою
соціально�психологічної характеристики правопорушника, наданням відповідної інформації ювенально�
му судді, а також наглядом за дотриманням прав дитини під час кримінального процесу), центри пробації
(переважно громадські організації, наприклад «Холт»). Функції відновного правосуддя покладені на
спеціально підготовлених офіцерів поліції у справах неповнолітніх та громадські організації. 
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В Україні створення спеціалізованої системи, що захищала б права дитини, є вкрай необхідним захо�
дом. Досвід свідчить, що соціальна реабілітація дітей, котрі вступили у конфлікт із законом, є ефектив�
ним соціальним механізмом, який дає змогу відновити фізичний, психологічний та соціальний статус ди�
тини при значній економії коштів на це. 

Зважаючи на складність демографічної ситуації в Україні, тенденцію до зростання рівня дитячої зло�
чинності та необхідність поліпшення стану справ у цій сфері соціальна реабілітація дітей зазначеної кате�
горії сприятиме відновленню їх повноцінного соціального статусу, що зрештою дасть змогу зменшити
соціальну напруженість у суспільстві та поліпшити здоров’я нації. 

При розробці нормативних актів у галузі ювенальної юстиції доцільно брати за основу: 
• Конвенцію про права дитини від 20 листопада 1989 р. (ратифікована Україною згідно із Постановою

Верховної Ради України від 27 лютого 1991 р. № 789�ХІІ); 
• Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх (Ер�Ріядські керівні принципи; прий�

няті та проголошені відповідно до резолюції 45/112 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р.); 
• Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення право�

суддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 29 листопада 1985 р.; 
• Правила Організації Об’єднаних Націй щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі, від 14 грудня

1990 р.; 
• Основні принципи застосування програм відновного правосуддя в кримінальних справах (Еконо�

мічна і Соціальна Рада ООН, 24 липня 2002 р.). 

ІІ. Законодавчі та інституційні передумови ювенального правосуддя в Україні 
В останні роки проблема запровадження елементів ювенальної юстиції в судочинство України стала

дуже актуальною, принаймні необхідні широке інформаційне забезпечення та підготовка кадрів для юве�
нальної юстиції з числа суддів та фахівців пенітенціарної системи. Наявність різних позицій і підходів з
приводу правосуддя для неповнолітніх призводить до того, що зараз основне питання у цій сфері полягає
вже не в тому, чи бути в Україні «дитячій» юстиції, а в тому, якою їй бути. На наш погляд, намітилися по�
зитивні зрушення у цій сфері, а також повільна, але доволі стійка трансформація системи правосуддя від
переважання каральної моделі правосуддя до реституційної та реінтеграційної її моделей. Треба зазначи�
ти, що в Україні вже зроблено певні кроки для втілення у життя прогресивних положень міжнародно�пра�
вових актів, що дає підстави вести мову про позитивні зміни у національному (внутрішньодержавному)
законодавстві. Протягом 2001 р. Верховна Рада України ухвалила закони: від 26 квітня 2001 р. № 2402�ІІІ
«Про охорону дитинства», від 21 червня 2001 р. № 2558�ІІІ «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,
від 15 листопада 2001 р. № 2789�ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї», а ще в 1995 р. прийнято За�
кон від 24 січня 1995 р. № 20/95�ВР «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні устано�
ви для неповнолітніх», в якому передбачено створення при судах інституту судових вихователів, поло�
ження про який затверджується Верховним Судом України, Міністерством юстиції України, Міністер�
ством освіти України. 

Протягом 2004 р. Пленум Верховного Суду України прийняв дві постанови: від 27 лютого 2004 р. № 2
«Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи
іншу антигромадську діяльність» та від 16 квітня № 5 «Про практику застосування судами України зако�
нодавства у справах про злочини неповнолітніх». 

Нині в судах України практикується спеціалізація суддів, які розглядають справи про злочини непо�
внолітніх, і це є вагомим кроком до запровадження ювенальної юстиції. 

13 січня 2005 р. прийнято Закон № 2342�ІV «Про забезпечення організаційно�правових умов соціаль�
ного захисту дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», в якому визначено правові, ор�
ганізаційні, соціальні засади і гарантії державної підтримки дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківсько�
го піклування, і який є складовою законодавства про охорону дитинства. 

Одним з таких, що потребують невідкладного вирішення, є питання соціальної адаптації, тобто ство�
рення умов, за яких дитина була б менш вразливою і які давали б їй можливість протистояти різним не�
сприятливим ситуаціям, в тому числі й таким, що спонукають неповнолітнього до вчинення злочинів та
до рецидивів. 

Аналіз стану злочинності неповнолітніх в Україні, а також законодавства, яке визначає їх правовий
статус і повноваження судів, правоохоронних органів та пенітенціарної системи, можливостей ре�
абілітації неповнолітніх правопорушників, дає підстави для однозначного висновку про необхідність
створення в Україні ювенальної юстиції шляхом реформування наявних та запровадження нових інсти�
туцій, залучення недержавних організацій. 
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ІІІ. Мета Концепції 
Метою Концепції є підвищення рівня правового захисту неповнолітніх, зменшення рівня дитячої зло�

чинності, підвищення відповідальності держави і суспільства за умови зростання та розвитку дітей. 
Ювенальна юстиція має бути своєрідним полем співпраці держави та інститутів громадянського

суспільства з метою забезпечення кращого та безпечного майбутнього українських дітей. Сенс такої юс�
тиції — в підпорядкуванні судочинства вирішенню завдань соціалізації молодих людей та виховання їх як
майбутніх законослухняних членів суспільства. 

ІV. Основні принципи та функції ювенальної юстиції 
1. Охоронна. Забезпечення судового захисту неповнолітнього як потерпілого, підсудного, засудженого

тощо шляхом закриття справи про злочин неповнолітнього або про посягання на злочин, зменшення
розміру покарання у зв’язку з неповноліттям відповідно до Кримінального кодексу України; надання пе�
реваги виховному впливу перед примусовими заходами тощо; цей принцип пов’язаний із відновною та
примирною функціями; 

2. Відновна та примирна. Ювенальна юстиція має базуватися на відновному принципі. У цьому її істот�
на відмінність від сучасного «дорослого» правосуддя. Правосуддя у справах неповнолітніх має бути не ка�
ральним, а передовсім таким, що відновлює порушені права та свободи жертви злочину або потерпілого
від правопорушення, сприяє усвідомленню правопорушником необхідності відповідати за свої вчинки і
здійсненню заходів для відшкодування завданої шкоди. Залагодження конфліктів та вирішення ситуацій,
пов’язаних з правопорушеннями, відбувається шляхом досягнення порозуміння між сторонами судового
процесу із залученням їх соціального оточення та представників місцевих громад; 

3. Реабілітаційна. Реабілітація стосується і дитини, яка потерпіла від жорстокого поводження або нед�
балого піклування, і неповнолітнього правопорушника, який має бути ресоціалізований. Для цього юве�
нальний суд має стати координатором програм і проектів, а також центральною інституцією серед низки
державних та недержавних, які працюють з дітьми. 

V. Концептуальні засади 
1. Здійснення профілактичної діяльності, спрямованої на попередження протиправної поведінки серед

дітей та неповнолітніх: 
1) створення та впровадження в систему ювенальної юстиції державних органів, котрі опікуються

дітьми та неповнолітніми, профілактичних програм, заснованих на відновних принципах; 
2) розроблення додаткових та вдосконалення наявних програм з підтримки, підвищення значимості

сім’ї, громади та оточуючих у житті дитини (програми з підтримки сім’ї, з надання допомоги у вихованні,
ініціювання розвитку суспільства, розвитку ініціативи місцевих громад, схеми безпечного оточуючого се�
редовища, партнерство заради безпеки суспільства тощо). 

2. Реформування системи правосуддя щодо неповнолітніх у напрямі зміни способу реагування на пра�
вопорушення з карального на відновний, реабілітаційний, охоронний: 

1) створення системи ювенальних судів. Ювенальний суд як центральний елемент ювенальної юстиції
розглядає справи про: 

• злочини, вчинені неповнолітніми (у тому числі й за наявності дорослих співучасників); 
• адміністративні правопорушення неповнолітніх; 
• жорстоке поводження з дітьми та невиконання обов’язків стосовно дитини; 
• усі правопорушення, від яких постраждалою стороною є дитина; 
• цивільні справи, де стороною є дитина; 
2) гуманізація ювенального судочинства: 
• зміна преференцій у судочинстві — поступовий перехід від виконання каральних функцій правосуд�

дя до відновних, реабілітаційних та охоронних; 
• утвердження нового погляду на жертву як важливий суб’єкт судового процесу; 
• демократизація судочинства; 
• застосування принципу використання неюридичних знань (з психології та педагогіки) в ювенально�

му судочинстві України; 
3) особливий підхід до неповнолітніх під час досудового слідства: 
• надання переваги мірам запобіжного заходу, які не пов’язані з перебуванням неповнолітнього під

вартою; 
• особливі умови тримання неповнолітніх під час перебування під вартою; 
• дотримання прав дитини, які визначені міжнародним та вітчизняним законодавством у процесі до�

судового слідства; 
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4) розвиток альтернативних заходів кримінального переслідування (таких, як програми відновного
правосуддя); 

5) розвиток та впровадження системи надання юридичної, психологічної допомоги та підтримки непо�
внолітнім правопорушникам і потерпілим в процесі здійснення правосуддя; 

6) розвиток і впровадження програм відновного правосуддя в ювенальну юстицію: 
• розроблення моделі функціонування програм відновного правосуддя в системі ювенальної юстиції; 
• розроблення дієвого механізму співпраці державних органів та громадськості (організації, фізичні

особи) щодо впровадження і реалізації програм відновного правосуддя в системі ювенальної юстиції; 
• створення системи підготовки та акредитації (сертифікації) спеціалістів з впровадження програм

відновного правосуддя; 
• розроблення механізму державного соціального замовлення на впровадження програм відновного

правосуддя. 
3. Забезпечення функціонування системи реабілітації неповнолітніх правопорушників для їх со�

ціалізації та/або соціальної реінтеграції: 
1) гуманізація та посилення реабілітаційної, виховної і профілактичної функції установ кримінально�

виконавчої системи та установ, які опікуються засудженими неповнолітніми й тими, хто вийшов з місць
позбавлення волі: 

• створення підґрунтя для реформування державної пенітенціарної політики та її проведення; 
• соціальний захист неповнолітніх, зокрема забезпечення їх соціальним житлом, тобто тих, які не ма�

ють житла і виходять з установ системи Державного департаменту з питань виконання покарань; 
2) впровадження відновного принципу в діяльність кримінально�виконавчих та реабілітаційних уста�

нов, які працюють з неповнолітніми; 
3) розроблення і впровадження в систему реабілітації неповнолітніх правопорушників широкого кола

заходів виховного та профілактичного характеру: 
• програм відновного правосуддя; 
• надання соціально�психологічної підтримки неповнолітнім та їхнім сім’ям, робота з соціальним

оточенням неповнолітнього; 
• призначення громадських робіт; 
• освітньо�інформаційні превентивні програми; 
• інші заходи виховного та профілактичного характеру; 
4) створення інституту пробації для неповнолітніх, до функцій якого, зокрема, належатимуть: 
• підготовка соціально�психологічної характеристики неповнолітнього правопорушника для органів

системи правосуддя; 
• підготовка рекомендацій органам судочинства про призначення оптимального заходу впливу

(виховного та профілактичного характеру) на неповнолітнього правопорушника, а також підготовка
матеріалів щодо забезпечення його цивільних прав, зокрема прав на житло; 

• профілактика повторного правопорушення шляхом надання соціально�психологічної підтримки
неповнолітньому правопорушнику; 

• сприяння соціальній адаптації та реінтеграції неповнолітнього правопорушника. 
Посилення ролі громадськості в процесах профілактики вчинення повторних правопорушень,

реабілітації та перевиховання неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, покарань, не пов’язаних із
позбавленням волі, та тих, котрі вийшли з місць позбавлення волі. 

VІ. Умови реалізації Концепції 
Для впровадження системи ювенальної юстиції в Україні необхідно: 
1. Створити Національну державну програму, в якій мають бути враховані основні компоненти юве�

нальної юстиції з метою зміни пріоритетів у правосудді щодо неповнолітніх. Це означатиме еволюційну
зміну системи кримінальних покарань у напрямі широкого застосування технологій відновного правосуд�
дя. У Програмі має бути передбачено комплексне впровадження основних складових ювенальної юстиції
шляхом реалізації семи модулів Програми: 

І модуль: кадровий — підготовка фахівців у галузі ювенальної юстиції: 
• ювенальні судді; 
• прокурори у справах неповнолітніх; 
• адвокати з ювенальних справ (створення Муніципальної адвокатури); 
• працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх; 
• слідчі; 
• соціальні працівники; 
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• офіцери пробації; 
• працівники пенітенціарної системи по роботі з неповнолітніми; 
• координатори та ведучі програм з відновного правосуддя; 
• психологи, психіатри, фахівці�медики, які безпосередньо працюють із неповнолітніми правопоруш�

никами; 
• вихователі, вчителі, які безпосередньо працюють із дітьми групи ризику, з неповнолітніми, які пере�

бувають у школах (училищах) соціальної реабілітації. 
ІІ модуль: законодавчий — створення законодавчої бази та процедур стосовно неповнолітніх, які всту�

пили у конфлікт із законом: 
• у цьому модулі передбачено здійснення аналізу чинного законодавства, виявлення у ньому прогалин

та невідповідностей з міжнародними стандартами; 
• внесення необхідних змін та доповнень до чинного законодавства; 
• створення окремого закону, яким би регулювався весь комплекс питань та процедур, пов’язаних з юс�

тицією щодо неповнолітніх. 
ІІІ модуль: інституційний — створення ювенальних судів і центрів: 
• спеціалізація суддів в судах загальної юрисдикції; 
• створення центрів пробації та центрів надання соціальної і психологічної допомоги; 
• створення інституту судового вихователя; 
• впровадження програм відновного правосуддя; 
• створення спеціалізованих ювенальних судів. 
IV модуль: освітньо�науковий — впровадження нових освітніх кваліфікацій, проведення наукових

досліджень щодо проблем ювенальної юстиції: 
• розроблення спеціальної освітньої програми на базі Академії суддів України з урахуванням міжна�

родного досвіду та останніх досягнень науки щодо особливостей психофізіологічного розвитку непо�
внолітніх; підготовка за цією програмою спеціальної категорії суддів за фахом «ювенальний суддя»; 

• розроблення спеціальної освітньої програми юридичних вузів для юристів, які працюватимуть у
галузі ювенальної юстиції; 

• розроблення та виконання цільових науково�дослідних програм з питань функціонування
ювенальної юстиції; 

• розроблення спеціальної освітньої програми у педагогічних вузах для вчителів та вихователів, які
працюватимуть у галузі ювенальної юстиції; 

• впровадження нової освітньої кваліфікації для вчителів і вихователів — ювенальний вихователь,
ювенальний вчитель, судовий вихователь, вчитель та вихователь з питань соціальної адаптації,
вчитель та вихователь дітей групи ризику, дітей�правопорушників, дітей, які вчинили злочин; 

• підготовка навчальної програми для запровадження правової освіти з метою виховання поваги до
закону, а також профілактики правопорушень; 

• розроблення спеціальної програми з підготовки та акредитації координаторів і ведучих програм з
відновного правосуддя. 

V модуль: аналітичний: 
• комплексне вивчення міжнародного досвіду; розроблення окремої програми з метою адаптації

найбільш прогресивних та інноваційних елементів в українській моделі (вивчення практики та зако�
нодавства, здійснення перекладу українською мовою, вивчення наявних систем, обмін спеціалістами); 

• дослідження суспільних процесів та оцінка їх впливу на поведінку неповнолітніх; 
• розроблення пропозицій щодо підготовки програм ювенальної юстиції відповідно до вікових особ�

ливостей неповнолітніх. 
VІ модуль: інформаційний — пропагування ідей і принципів ювенальної юстиції в українському

суспільстві шляхом проведення: 
• просвітницької кампанії з метою інформування громадськості щодо ювенальної юстиції та форму�

вання соціального попиту на програми, які вона пропонує. 
VІІ модуль: фінансовий: 
• бюджетне забезпечення видатків на реалізацію І–VІ модулів; 
• створення законодавчої бази для заохочення громадських і комерційних організацій до координації

діяльності ювенальних органів та громадських організацій. 
Реалізація І, ІІ, ІV, V, VІ та VІІ модулів відбуватиметься не послідовно, а паралельно; ІІІ модуль буде

реалізовано після І та ІІ. 
2. Забезпечити організаційну, фінансову і матеріальну підтримку для впровадження та функціонуван�

ня системи ювенальної юстиції. 
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3. Створити міжвідомчу Координаційну раду з питань функціонування системи ювенальної юстиції
для сприяння в реалізації державної політики та координації дій у вирішенні питань, пов’язаних з
профілактикою вчинення дітьми та підлітками правопорушень, створенням системи підтримки дітей і
підлітків у межах системи ювенальної юстиції, соціалізацією і реінтеграцією неповнолітніх правопоруш�
ників за участю представників Міністерства юстиції, Міністерства освіти, Міністерства з питань молоді
та спорту, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, Генеральної прокуратури Ук�
раїни та інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади і громадських організацій. 

Робоча група проекту «Створення та розвиток
системи ювенальної юстиції України» у складі:
Верховного Суду України,
Міністерства юстиції України,
Генеральної прокуратури України,
Фундації «Захист Прав Дітей»,
Українського Центру Порозуміння

Концепція створення та розвитку системи ювенальної юстиції в Україні
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Декілька останніх років широке коло вітчиз�
няних фахівців вивчає питання щодо мож�

ливості та доцільності запровадження у нашій
країні таких інститутів, як відновне правосуддя і
ювенальна юстиція. На сьогодні українські правни�
ки та інші заінтересовані спеціалісти дійшли спіль�
ного висновку про необхідність запровадження за�
значених інститутів у судову систему України, але
різні позиції та підходи до здійснення правосуддя
щодо неповнолітніх зумовили суперечки про те,
якими саме вони мають бути. 

Це дуже актуальне питання для України, оскіль�
ки стан підліткової злочинності в нашій країні вик�
ликає серйозну занепокоєність держави і суспіль�
ства та зумовлює потребу пошуку нових способів її
попередження, а також вжиття додаткових заходів
з боку державних органів і громадськості, які б
сприяли поступовому скороченню злочинних про�
явів у середовищі неповнолітніх. Позитивним зру�
шенням, на нашу думку, є хоч і повільна, але доволі
стійка трансформація системи правосуддя від пре�
валювання каральної моделі правосуддя до рести�
туційної та реінтеграційної моделей.

У багатьох країнах Європи успішно діють про�
грами відновного правосуддя. Протягом останніх
років активізувався рух щодо запровадження про�
грам відновного правосуддя у країнах Східної і
Центральної Європи, зокрема в Польщі та Росії.
Набутий ними позитивний досвід дозволяє гово�
рити про доцільність впровадження зазначених
програм в Україні.

Відновне правосуддя базується на ідеях прими�
рення конфліктуючих сторін, припинення самого
конфлікту (виключаючи засудження та покарання
винуватців конфлікту) шляхом взаємного виба�
чення, каяття у вчиненому, усвідомлення мораль�
ної та юридичної відповідальності за вчинений зло�

чин і обов’язку відшкодування заподіяної жертві
фізичної, моральної та матеріальної шкоди.

Інститут ювенальної юстиції було створено на
принципах підвищеного юридичного захисту непо�
внолітнього, максимальної індивідуалізації судово�
го процесу в ювенальному суді, широкого викорис�
тання в процесі неюридичних спеціальних знань із
залученням на допомогу суду відповідних фахів�
ців. У механізмі відновного правосуддя також мож�
на виявити дію цих принципів.

Намагання захистити неповнолітніх (особливо
молодшого віку) від кримінального покарання є
стійкою специфічною рисою ювенальної юстиції.
Уже в пам’ятці римського права — Законах XII таб�
лиць — з’явився термін «пом’якшення покарань».
У процесі розвитку системи здійснення судочин�
ства щодо неповнолітніх з’явилися поняття «вік
кримінальної відповідальності», «пом’якшене по�
карання, виправдане неповноліттям», дій «без ро�
зуміння», що звільняють неповнолітнього від кри�
мінальної відповідальності та покарання.

Правовий акт, у якому було постановлено утво�
рити перший у світі ювенальний суд («чиказький»,
або «іллінойський»), — Закон штату Іллінойс
(США) від 2 липня 1899 р. — був спрямований на
врятування дітей, що опинилися в небезпечному
для їхнього життя і здоров’я середовищі (на вулиці,
без даху над головою, без батьківського захисту та
піклування). Такі підлітки�правопорушники в цьо�
му Законі розглядалися насамперед як жертви на�
званих негативних умов. Слід зазначити, що ефек�
тивність перших ювенальних судів у США, на їхній
батьківщині, була настільки великою, що у Європі
їх проголосили «американським дивом».

Відновне правосуддя співвідноситься з кілько�
ма науковими дисциплінами як правового, так і не�
правового характеру. Правові — це кримінальне
право та кримінальний процес. Неправовою є пси�
хологія: загальна, соціальна, юридична. Кожна з
цих галузей науки робить свій внесок у теоретичну
базу відновного правосуддя. Саме тому варто ви�
світлити питання, нормами якої галузі права регу�
люється діяльність учасників відновного процесу.

Якщо говорити про кримінальне та криміналь�
но�процесуальне право, то вони мають визначати
головні засади примирення і відшкодування запо�
діяної шкоди (фізичної, матеріальної, моральної),
оскільки її відшкодування є обов’язковою умовою
примирення.

Аналізуючи чинне національне законодавство,
можна зазначити, що на сьогодні у Кримінальному
(далі — КК) та Кримінально�процесуальному
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(далі — КПК) кодексах є лише невелика частина
нормативної бази цього виду правосуддя.

Принцип підвищеного правового захисту непо�
внолітніх у судовому процесі формувався історич�
но й нині діє як механізм, що компенсує такі вікові
труднощі підлітків, як неадекватна реакція на кон�
фліктну ситуацію, відсутність життєвого досвіду у
виборі правильної поведінки, можливий вплив не�
гативного мікросередовища.

У КК передбачена можливість звільнення особи
від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійо�
вим каяттям або у зв’язку з примиренням винного
з потерпілим на підставах, наведених у ст. ст. 45, 46
КК.

У положеннях ст. 45 КК передбачено звільнен�
ня від кримінальної відповідальності у зв’язку з
дійовим каяттям. При цьому особа має бути такою,
що вчинила злочин вперше, а злочин має бути не�
великої тяжкості (міра покарання позбавлення
волі до двох років або більш м’яке покарання). Го�
ловне — особа має щиро покаятися у вчиненні зло�
чину, активно сприяти розкриттю злочину, а також
повністю відшкодувати завдані нею збитки або
усунути заподіяну шкоду.

Статтею 46 КК передбачено звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з прими�
ренням винного з потерпілим. Ця стаття є закріп�
ленням відомого зарубіжному законодавству
інституту медіації як альтернативного способу вре�
гулювання кримінально�правових конфліктів, в
основу якого покладено посередництво у прими�
ренні сторін. При цьому особа, як і в разі застосу�
вання ст. 45 КК, має бути такою, що вчинила зло�
чин вперше, а злочин має бути невеликої тяжкості.
Крім того, винний обов’язково має примиритися з
потерпілим та відшкодувати завдані збитки або
усунути заподіяну шкоду. Під примиренням слід
розуміти досягнення угоди, яка фіксує примирен�
ня потерпілого та обвинуваченого (підсудного) і ту
обставину, що потерпілий не заперечує проти
звільнення винного від кримінальної відповідаль�
ності. Факт примирення потребує відповідного
процесуального закріплення у матеріалах справи.
Отже, медіація в ідеалі спрямована на примирення
потерпілого та обвинуваченого (підсудного).

Відповідно до пп. 1 і 2 ч. 1 ст. 66 КК щире каят�
тя або активне сприяння розкриттю злочину, доб�
ровільне відшкодування завданого збитку або усу�
нення заподіяної шкоди є обставинами, що пом’як�
шують покарання. Крім того, у ч. 2 ст. 66 КК перед�
бачено, що при призначенні покарання суд може
визнати такими, що його пом’якшують, й інші об�
ставини, не закріплені у цій статті (такою обстави�
ною може бути, зокрема, примирення потерпілого
та обвинуваченого (підсудного) у справах про зло�
чини тяжчі, ніж злочини невеликої тяжкості). Щи�
ре каяття полягає в оцінці особою своєї протиправ�

ної поведінки через визнання вини і готовність не�
сти кримінальну відповідальність.

Таким чином, вдале застосування процедури
медіації, тобто якщо воно мало наслідком виник�
нення названих вище обставин, у будь�якому разі
може бути корисним для обвинуваченого (підсуд�
ного), у тому числі у справах про злочини серед�
ньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, а також
тоді, коли винний не в змозі відшкодувати завдані
збитки або усунути заподіяну шкоду. Важливо та�
кож, що за наявності декількох обставин, що по�
м’якшують відповідальність (це, зокрема, може бу�
ти поєднання таких ймовірних наслідків медіації,
як щире каяття та добровільне відшкодування
шкоди), суд може за вчинений злочин призначити
більш м’яке покарання, ніж передбачено законом
(ст. 69 КК).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 6 КПК кримінальну
справу не може бути порушено, а порушена справа
підлягає закриттю за примиренням обвинувачено�
го, підсудного з потерпілим у справах, які порушу�
ються не інакше як за скаргою потерпілого, крім
випадків, передбачених частинами 2 і 4 ст. 27 цього
Кодексу. Із зазначених причин не можуть бути за�
криті лише справи про згвалтування; справи, які
мають особливе громадське значення; в разі вступу
у справу прокурора у зв’язку із захистом держав�
них або громадських інтересів чи прав громадян.

У статті 7 КПК передбачено право суду звільни�
ти підсудного від кримінальної відповідальності,
коли буде визнано, що на час розгляду справи в су�
ді внаслідок зміни обстановки вчинене особою
діяння втратило суспільну небезпечність або ця
особа перестала бути суспільно небезпечною.

Слід зазначити, що у ст. 71 КПК (за наявності
підстав, зазначених у ст. ст. 45, 46 КК) передбачена
лише можливість закриття судом провадження у
кримінальній справі, зокрема у разі примирення
обвинуваченого, підсудного з потерпілим та у
зв’язку з дійовим каяттям. Тоді як ст. ст. 45 і 46 КК
щодо закриття судом кримінальної справи у зв’яз�
ку з дійовим каяттям чи примиренням винного з
потерпілим мають імперативний характер, що є
колізією норм кримінального права.

У статтях 72 і 8 КПК визначено порядок звіль�
нення від кримінальної відповідальності за наяв�
ності підстав, визначених у ст. ст. 45 і 46 КК. Слід
зазначити, що в обох названих випадках, вирішую�
чи долю обвинуваченого чи підсудного, суд зобо�
в’язаний з’ясувати думку потерпілого і повідомити
його про прийняте рішення (ст. 12 КПК). Але, не�
зважаючи на це, у потерпілого залишається право
подальшого оскарження в апеляційному порядку
прийнятих судом ухвал (постанов) про закриття
справи (п. 1 ч. 2 ст. 347 КПК).

До неповнолітніх осіб може бути повною мірою
застосовано звільнення від кримінальної відпові�
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дальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК), у
зв’язку з примиренням з потерпілим (ст. 46 цього
Кодексу). Крім того, у КК наведено особливості
звільнення від кримінальної відповідальності не�
повнолітніх осіб.

Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин
невеликої тяжкості, може бути звільнено від кри�
мінальної відповідальності, якщо його виправлен�
ня можливе без застосування покарання. У цих ви�
падках суд застосовує до неповнолітнього приму�
сові заходи виховного характеру (ч. 1 ст. 97 КК).
Результат примирення може засвідчити, що непов�
нолітній здатен (не здатен) виправитися без засто�
сування покарання.

Передумовою звільнення від кримінальної
відповідальності за ч. 1 ст. 97 КК є вчинення впер�
ше злочину невеликої тяжкості особою, яка на час
вчинення цього злочину і на час прийняття судом
рішення про її звільнення від кримінальної відпо�
відальності не досягла 18 років. Підставою для
звільнення неповнолітнього від кримінальної від�
повідальності також може бути висновок суду про
те, що виправлення неповнолітнього можливе без
застосування покарання.

Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої
або середньої тяжкості, може бути звільнений су�
дом від покарання, якщо буде визнано, що внас�
лідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної
поведінки він на момент постановлення вироку не
потребує застосування покарання (ч. 1 ст. 105 КК).
Як «щире розкаяння», так і «подальша бездоганна
поведінка» можуть бути наслідком примирення.

Як бачимо, у чинному законодавстві України
містяться передумови для застосування відновного
правосуддя, які в свою чергу створюють правове
поле для того, щоб примирення у разі його прове�
дення мало конкретні правові наслідки.

Водночас, незважаючи на те, що КПК містить
низку норм, спрямованих на процесуальне напов�
нення перелічених вище можливостей застосуван�
ня примирення (п. 11 ч. 1 ст. 227 — повноваження
прокурора; п. 3 ч. 1 ст. 229 — дії прокурора при пе�
ревірці справи з обвинувальним вироком; ст. 2321 —
дії прокурора у разі надходження до нього справ, у
яких можливе звільнення обвинуваченого (підсуд�
ного) від кримінальної відповідальності або припи�
нення провадження; п. 2 ч. 1 ст. 237 — питання, які
з’ясовує суддя при попередньому розгляді справи;
п. 5 ст. 244 — рішення судді за результатами попе�
реднього розгляду справи; ст. 248 — порядок за�
криття справи та ін.), у кримінальному процесі від�
сутні норми про медіацію чи її аналоги. Фактично,
це і є одним із факторів, який стримує поширення
цього інституту в Україні.

Так, вирішуючи питання про необхідність засто�
сування процедури примирення при розслідуванні
чи судовому розгляді кримінальної справи, насам�

перед слід визначити у процесуальному законо�
давстві, на якій стадії ця процедура може бути засто�
сована, яким документом (можливо, угодою) має
бути закріплено факт примирення (чи непримирен�
ня), а також мають бути визначені строки, необхідні
для проведення медіації. Оскільки медіація прямо
законодавством не передбачена, вона не може бути
стадією кримінального процесу. Відповідно, невре�
гульованою залишається значна кількість питань,
які можуть виникнути у процесі її застосування.

Водночас важливим є і врегулювання в законо�
давстві гарантій недопущення стороннього впливу
зацікавлених осіб (наприклад, родичів, адвокатів
тощо) на рішення про примирення, оскільки при
вирішенні питання застосування процедури медіа�
ції має враховуватись вільне усвідомлення волеви�
явлення сторін, що примиряються.

Законодавець цими положеннями КК зробив
лише перший крок у напрямі реалізації механізму
відновного правосуддя. Але ж у КПК на розвиток
цих положень слід визначити: стадії, на яких мож�
ливе застосування цих механізмів, дії органів досу�
дового слідства і суду при цьому, проблеми перебі�
гів процесуальних строків.

А тому всі ці питання відновного правосуддя
мають знайти вирішення у проекті КПК України,
спеціальною частиною якого має стати відновний
аспект правосуддя взагалі, і насамперед для непов�
нолітніх.

Невирішеним також залишається питання ста�
тусу органу, який буде здійснювати процедуру
медіації. Аналізуючи світовий досвід щодо питання
підпорядкування служб медіації, можна зазначити,
що окремі держави по�різному вирішують цю
проблему. Так, наприклад, в Австрії Департамент
позасудового вирішення конфліктів Асоціації про�
бації та соціальної роботи є незалежною приват�
ною організацією, яку субсидує Міністерство юс�
тиції Австрії; в Чехії служба пробації та медіації є
державною організацією та перебуває під юрисдик�
цією Міністерства юстиції цієї країни; у Фінляндії
служби медіації фінансують муніципалітети. Що
стосується Польщі, то фінансування центрів ме�
діації відбувається за рахунок місцевих органів
влади, громадських організацій та фондів, а в
Іспанії (Каталонії) послуги медіації між потерпі�
лим і правопорушником фінансує Департамент юс�
тиції Каталонії.

На нашу думку, перед внесенням змін до законо�
давства України слід запровадити експерименталь�
ну програму примирення потерпілого з неповно�
літнім обвинуваченим (підсудним). І лише пози�
тивні результати експерименту мають стати пере�
думовою впровадження на законодавчому рівні
програм відновного правосуддя в Україні.

Необхідно також відзначити, що оскільки зло�
чинність у дитячому середовищі є дуже актуаль�
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ним питанням, профілактична робота в цьому на�
прямі потребує вдосконалення. Зусилля слід зосе�
реджувати на пошуку ефективних форм взаємодії
державних і недержавних установ і організацій з
метою виявлення глибинних процесів, які поро�
джують злочинність неповнолітніх, адекватного
реагування на них, попередження злочинів і їх
профілактики, правового впливу на неповнолітніх,
що вчинили злочини, та на осіб, які своїми діями
сприяли антисоціальній поведінці підлітків, соці�
альної реабілітації неповнолітніх правопорушни�
ків й адаптації їх у суспільстві.

Виходячи з положень Конституції України та
Конвенції ООН про права дитини у Законі Украї�
ни від 24 січня 1995 р. № 20/95�ВР «Про органи і
служби у справах неповнолітніх та спеціальні уста�
нови для неповнолітніх» визначено правові основи
діяльності органів і служб у справах неповнолітніх
та спеціальних установ для неповнолітніх, на які
покладається здійснення соціального захисту і
профілактики правопорушень серед осіб, які не до�
сягли вісімнадцятирічного віку. Статтею 6 цього
Закону передбачено створення при судах інституту
судових вихователів для здійснення контролю за
виконанням рішень щодо неповнолітніх, який діє
згідно з положенням, яке затверджується Верхов�
ним Судом України, Міністерством юстиції Украї�
ни, Міністерством освіти України.

Наказом Верховного Суду України, Міністер�
ства юстиції України та Міністерства освіти Ук�
раїни від 15 листопада 1995 р. № 478/63/7/5 за�
тверджено Положення про судових вихователів,
відповідно до якого останні є працівниками суду.

Відповідно до цього Положення основними зав�
даннями інституту судових вихователів є усунення
причин і умов, які сприяли вчиненню протиправ�
них дій, профілактика правопорушень; виховання
неповнолітніх, які вчинили правопорушення, шля�
хом формування свідомого ставлення неповно�
літніх до Закону та надання батькам (усиновите�
лям) або опікунам (піклувальникам) допомоги у
вихованні їхніх неповнолітніх дітей. Призначати
судового вихователя можна лише за рішенням чи
постановою суду в разі необхідності попередження
бездоглядності та можливого вчинення правопору�
шення (рецидиву) неповнолітнім. Судовому вихо�
вателю передаються на виховання неповнолітні,
які вчинили злочини, але звільнені від криміналь�
ного покарання за віком, або у зв’язку з недоціль�

ністю застосування до них заходів кримінального
покарання, якщо направлення їх до спеціальної ви�
ховної установи не є необхідним, та умовно засу�
джені або засуджені до мір покарання, не пов’яза�
них з позбавленням волі, або засуджені до позбав�
лення волі з відстрочкою виконання вироку. У по�
ложенні про судових вихователів передбачено
тісний зв’язок з іншими органами і службами у
справах неповнолітніх.

У зв’язку з цим роль судового вихователя дуже
важлива у подальшому формуванні свідомості не�
повнолітнього в повазі до дотримання законів та
правосуддя. Постійний контроль за життям непо�
внолітнього, увага та надання постійної допомоги з
боку судового вихователя мають на меті поступове
відвернення підлітка зі шляху вчинення правопо�
рушень і злочинів та виховання з колишнього зло�
чинця законослухняного громадянина.

Незважаючи на те, що інститут судових вихова�
телів на законодавчому рівні був затверджений ще
в 1995 р., але до цього часу фактично так і не був за�
проваджений.

Для забезпечення діяльності судових вихова�
телів чи інших подібних інститутів слід також
створити належну правову базу, але не на рівні
міжвідомчого наказу.

Водночас слід зазначити, що у зв’язку з прий�
няттям Закону від 7 лютого 2002 р. № 3018�ІІІ
«Про судоустрій України» організаційне забезпе�
чення діяльності судів, що відповідно до цього За�
кону становлять заходи фінансового, матеріально�
технічного, кадрового, інформаційного та органі�
заційно�технічного характеру, які спрямовані на
створення умов для повного і незалежного здійс�
нення правосуддя, покладено на Державну судову
адміністрацію України.

З метою вироблення єдиних узгоджених пропо�
зицій щодо механізму запровадження інституту
відновного правосуддя в українському законо�
давстві була створена міжвідомча робоча група при
Міністерстві юстиції України, до складу якої уві�
йшли представники Верховного Суду України, Ге�
неральної прокуратури України, Міністерства Ук�
раїни у справах сім’ї, дітей та молоді, Державного
департаменту України з питань виконання пока�
рань та представники недержавних громадських
організацій і науковців.

Роль відновного правосуддя в концепції ювенальної юстиції



Проблема здійснення судочинства по відно�
шенню до неповнолітніх з кожним роком

набуває все більшої актуальності: з однієї сторони
про це кажуть громадські діячі, які займають ак�
тивну позицію щодо захисту дитини, з другої — на�
уковці і практики, які, відповідно, з наукової і прак�
тичної точок зору обґрунтовують необхідність
особливого вирішення справ за участю непо�
внолітніх. Проте і до цього часу вони не в змозі од�
нозначно визначити доцільність, мету, завдання,
структуру системи особливого вирішення справ за
участю неповнолітніх. Але ні у кого не викликає
сумніву, що це має бути логічно вивірена, науково
обґрунтована, організаційно завершена система за�
хисту дитини, яка вчинила злочин, потерпіла від
злочину, вчинила інше правопорушення, чи віднос�
но якої було вчинено правопорушення або вчинено
інше порушення її прав, до складу якої входили б
не лише уповноважені державні судді, а й державні
органи і громадські організації, які мають повнова�
ження щодо захисту прав дитини. Таку систему ор�
ганів і зв’язків між ними у різних видах прийнято
вважати ювенальною юстицією.

У межах програми по удосконаленню системи
ювенальної юстиції як комплексної системи
спеціалізованого державного і громадського забез�
печення і захисту прав дитини Харківським гро�
мадським центром «Молодь за демократію» у
2003–2005 рр. реалізується проект «Модельний
ювенальний суд — крок до вдосконалення юве�
нальної юстиції в Україні», що націлений на:

• вдосконалення системи правового захисту
дітей в судах через впровадження спеціалізації
«Ювенальний суддя» та створення умов для розбу�
дови в Україні системи ювенальних судів (на базі

одного з районних судів створено модельний юве�
нальний суд);

• вдосконалення системи соціального і правово�
го захисту всіх дітей до 18 років через систему
служб у справах неповнолітніх (Служба захисту
прав неповнолітніх);

•підвищення ролі громадських організацій в ре�
агуванні на кримінальні конфлікти за участю непо�
внолітніх, підтримка громадських ініціатив в сфері
карної юстиції. 

Модельний ювенальний суд, створення якого
розпочато в травні 2004 р. на базі Дерагічівського
районного суду, — це звичайний суд міського рівня
з високоефективною організацією апарату, спрямо�
ваний на забезпечення судової діяльності при
чіткому розмежуванні процесуальних і адміністра�
тивно�управлінських функцій, з високим рівнем
судочинства, в якому запроваджена спеціалізація
двох суддів на розгляді справ, що зачіпають права
та законні інтереси неповнолітніх, і введена посада
спеціаліста з пробації. 

Ювенальні судді уповноважені розглядати як
кримінальні справи по відношенню до неповноліт�
ніх, так і цивільні (наприклад справи щодо вста�
новлення опіки та піклування, позбавлення бать�
ківських прав і т. п.), а також справи про адмініст�
ративні правопорушення неповнолітніх.

Спеціаліст з пробації уповноважений працюва�
ти з правопорушником як на досудовому етапі за�
для оцінки ризику повторних правопорушень і за�
побіганні їх скоєння, оцінки можливості досудової
медіації або ефективних форм покарання з метою
підготовки довирокових звітів для судді, так і на
після судовому етапі задля організації і здійснення
нагляду за виконанням покарань у громаді, превен�
тивного контролю, здійснення піклування щодо за�
судженого в місцях позбавлення волі та нагляду за
їх поведінкою після звільнення.

Що ми розуміємо під створенням умов для ро�
боти модельного ювенального суду. Це:

• відповідна професійна підготовка суддів;
• необхідне матеріально�технічне забезпечення

судів, яке безпосередньо пов’язано з організацією
процесу судочинства та підвищенням його ефек�
тивності;

• включення в практику МЮС діяльності
соціальних працівників, які мають бути відпоідни�
ми як за ретельний збір інформації для судів по
конкретному неповнолітньому та оточуючому його
середовищу, так і за процес ресоціалізації дитини;
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Ювенальна юстиція: модельний ювенальний суд і відновлювальне правосуддя

• підготовка таких соціальних працівників і
вдосконалення механізмів їхньої роботи;

• розробка програми моніторингу результатів
діяльності соціальних працівників;

• створення стандартів роботи соціальних
працівників і форм підвищення їхньої кваліфікації;

• відповідна професійна підготовка практикую�
чих юристів, які спеціалізуються на представленні
інтересів неповнолітніх;

• забезпечення представництва інтересів непо�
внолітнього на всіх стадіях карного процесу;

• включення в практику МЮС процедур від�
новлювального правосуддя; 

• підготовка ведучих програм відновлювально�
го правосуддя і удосконалення механізмів їхньої
роботи;

• забезпечення роботи групи відновлювального
правосуддя;

• підготовка оглядів судової практики по спра�
вам неповнолітніх;

• вивчення та узагальнення досвіду спільної
діяльності в області ювенальної юстиції різних ор�
ганів і структур.

У рамках співпраці з Українським Центром По�
розуміння нами були проведено 3 презентації про�
грами відновлювального правосуддя для трьох
цільових груп нашого проекту: працівники район�
них служб у справах неповнолітніх, офіцери район�
них кримінально�виконавчих інспекцій, судді ра�
йонних і апеляційного судів Харківської області;
здійснена підготовка ведучих програм відновлю�
вального правосуддя, розробляються механізми
роботи групи відновлювального правосуддя по
урегулюванню конфліктів за участю неповнолітніх
з різними структурними підрозділами системи
ювенальної юстиції.

На сьогодні ми відпрацьовуємо три способи за�
лучення групи відновлювального правосуддя в
процес по урегулюванню конфліктів за участю не�
повнолітніх через систему:

1) служб у справах неповнолітніх;
2) судів;
3) кримінально�виконавчих інспекцій.
У першому і в другому випадках ми намага�

ємось розрішити конфлікт на досудовому етапі, в
третьому — на після судовому етапі задля запобі�
гання здійсненню повторних злочинів.

Як здійснюється відбір справ на медіацію в суді
висвітлено в статті Л. А. Швецової «Восстанови�
тельное правосудие при рассмотрении криминаль�
ных дел с участием несовершеннолетних в судах»,
ми ж зупинимося на механізмі передачі справ на
медіацію з боку служби у справах неповнолітніх. 

Інформація про здійснення правопорушення
неповнолітнім має бути зафіксованою районним
відділом кримінальної міліції у справах непо�
внолітніх. Згідно ст. 5 Закону України «Про органи
і служби у справах неповнолітніх та спеціальних
установ для неповнолітніх» кримінальна міліція у
справах неповнолітніх зобов’язана «інформувати
відповідні служби у справах неповнолітніх про не�
повнолітніх, які затримані чи обвинувачуються у
вчиненні злочинів». Оскільки, кримінальна міліція
також зобов’язана «виявляти причини та умови,
що сприяють вчиненню правопорушень неповно�
літніми, вживати в межах своєї компетенції
заходів до їх усунення», то разом з Службою у
справах неповнолітніх, яка є законним представни�
ком неповнолітнього, вони можуть визначити мож�
ливість проведення програм по усуненню шкоди та
примиренню потерпілого і правопорушника. 

На сьогодні всі районні відділи кримінальної
міліції у справах неповнолітніх, служби у справах
неповнолітніх і суди Харківської області проінфор�
мовані про можливість здійснення нашим центром
таких програм. 



Метою даного Кодексу є визначення основних принципів та цінностей медіації. Недотримання даного
кодексу є несумісним зі званням медіатора Українського Центру Порозуміння.

В цьому кодексі використовуються наступні поняття:
Медіація — це добровільний та конфіденційний процес переговорів, під час якого третя нейтральна

сторона (медіатор) сприяє сторонам в пошуку такого варіанту вирішення конфлікту, який їх задовольняє.
Медіатор — посередник, який надає сторонам кваліфіковану допомогу щодо врегулювання конфлікту

шляхом переговорів. 
Сторони (сторона) — сторони (чи одна з сторін), які бажають вирішити суперечку за участі Медіатора

(посередника).
Цей кодекс складається з таких розділів: — особиста етика, II — професійна етика, III — організаційна

етика.

Розділ I. Особиста етика
1. Принципи етики медіатора базуються на етичних нормах життя суспільства та дотриманні гідності

людини.
2. Порушенням гідності медіатора є кожний вчинок, який порушує гідність його/її як людини та нега�

тивно впливає на авторитет і довіру до виконуваної професійної діяльності як медіатора.
3. Медіатор виконує свої обов’язки з дотриманням прав та свобод людини, незважаючи на стать, вік,

расу, політичні переконання, займані посади та інші умовності.
Медіатор Українського Центру Порозуміння в своєму житті та діяльності керується наступними базо�

вими цінностями та ідеями щодо природи людини, сутності конфліктів та пошуку шляхів їх розв’язання,
відновлення душевної рівноваги:

• Віра в взаємозв’язок всіх речей і загальної людяності.
• Віра в важливість присутності посередника та його тісний контакт з сторонами для сприяння ефек�

тивному вирішенню конфлікту.
• Віра в цілющу функцію посередництва, яка втілюється через діалог та взаємодопомогу людей.
• Віра в потребу більшості людей жити в злагоді.
• Віра в бажання більшості людей змінюватись на краще під час набуття життєвого досвіду.
• Віра в здатність більшості людей знайти джерела внутрішньої сили для подолання ворожості, для

особистісного зростання та допомоги іншим людям в схожих ситуаціях.
• Віра в притаманні всім людям почуття гідності та самовизначення, які перешкоджають униканню

конфлікту.

Розділ II. Професійна етика
Стаття 1. Добровільність
1.1. Процес медіації розпочинається тоді, коли всі сторони добровільно висловили згоду на участь в

ньому. Як сторони, так і медіатор, мають право відмовитись від даної процедури на будь�якому з її етапів.
1.2. Сторони мають право обирати кандидатуру медіатора чи просити замінити його/її на будь�якій

стадії процесу. 
Стаття 2. Конфіденційність
Як сторони, так і медіатор не можуть розголошувати, цитувати, переказувати третім особам, чи як�не�

будь інакше використовувати інформацію ( письмову, усну, пряму чи опосередковану), що стала їм відо�
ма під час процесу медіації. Положення цього пункту не розповсюджуються на випадки:

1) коли сторони дали на це свою згоду;
2) коли інформація використовується в безособовій формі в середовищі професіоналів з метою нав�

чання та обміну досвідом;
3) коли отримана інформація свідчить про реальну загрозу нанесення шкоди; в такому випадку

медіатор повинен поінформувати відповідні органи, часто правоохоронні (в деяких випадках можна
поінформувати осіб, яких це стосується). 
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Стаття 3. Неупередженість
3.1. Медіатор діє однаково в інтересах обох сторін, незважаючи на вік, стать, соціальний статус, расу,

колір шкіри, мову, релігію, політичні чи інші переконання, національне та соціальне походження, майно�
ве, соціальне чи інше становище.

3.2. Медіатор під час участі в процесі переговорів повинен уникати внутрішнього конфлікту інтересів,
коли його/її соціальні чи професійні стосунки з будь�яким учасником конфлікту чи його представником,
що також бере участь в процесі, можуть вплинути на об’єктивність та призвести до появи упередженого
ставлення.

Стаття 4. Нейтральність
Медіатор не повинен мати особистої зацікавленості в певному варіанті вирішення конфлікту.

Відповідно, медіатор не нав’язує сторонам свої судження чи будь�які варіанти вирішення спору.
Стаття 5. Взаємовідносини з клієнтом
Медіатор зобов’язаний:
5.1. Поважати самовизначення сторін (самостійність, волевиявлення) — здатність учасників досягти

добровільної згоди. 
5.2. Підтримувати право учасників на особисте життя та конфіденційність, на відповідальне викорис�

тання інформації, на взаємостосунки, що базуються на довірі. 
5.3. Сприяти розумінню учасниками процесу медіації та особливої ролі медіатора в цьому процесі.
5.4. Забезпечити справедливу та неупереджену організацію та перебіг кожного з етапів процесу.
5.5. За вимогою учасників надавати їм інформацію щодо своєї кваліфікації, знань та досвіду.
5.6. Надавати консультації всім учасникам процесу за їх проханням з питань, що належать до його

компетенції.

Розділ III. Організаційна етика
Стаття 1. Взаємостосунки з колегами
Медіатор зобов’язаний:
1.1. Поважати досвід, професійну підготовку та ефективність роботи колег та професійних працівників

інших сфер, поширювати будь�яку необхідну співпрацю з метою підвищення якості послуг.
1.2. Поважати різні точки зору та практичний досвід колег, а також інших професійних працівників,

нести індивідуальну відповідальність за публічну критику щодо їхньої роботи.
1.3. Уникати неконструктивної критики щодо своїх колег.
1.4. Сприяти отриманню знань та досвіду шляхом обміну інформації з колегами та іншими

професіоналами з метою підвищення кваліфікації.
1.5. Уникати участі в процесі врегулювання конфлікту якщо інший медіатор (медіатори) вже беруть

участь в ньому, без попередньої згоди ведучого медіатора та сторін.
1.6. Надавати своїм колегам інформацію необхідну для сумісної діяльності у випадках, коли в

конкретному процесі приймають участь більше, ніж один медіатор.
Стаття 2. Взаємостосунки з Українським Центром Порозуміння
Медіатор, як представник Українського Центру Порозуміння зобов’язується:
2.1. Своїми професійними якостями та відповідальним ставленням до роботи підтримувати репутацію

організації та довіру до процесу медіації в цілому.
2.2. Уникати прямої чи опосередкованої критики методів роботи організації, процесу медіації в цілому,

а також уникати інших дій, що можуть нанести шкоду репутації Центру чи його партнерів.
2.3. Приймати місію організації та сприяти втіленню ідей та цінностей Українського Центру Поро�

зуміння.
2.4. Виносити на розгляд ради Українського Центру Порозуміння будь�які порушення етичного кодексу.
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Ведущие программы: 
Р. Коваль, Н. Прокопенко 

Фабула дела

В ночь с 4 на 5 ******* 200* года была совер�
шена квартирная кража. Хозяин квартиры, буду�
чи в состоянии алкогольного опьянения, был об�
наружен группой подростков возле квартиры.
Они нашли у него ключи, открыли дверь, зане�
сли хозяина в дом. Брали ли подростки что�то из
квартиры не известно. 

Среди подростков были две молодые девушки
Оля (20�ти лет) и Ксения (15�ти лет), которые
позже повторно проникли в квартиру и совер�
шили кражу. Девушки встретились во дворе око�
ло 10�ти вечера, выпили пива и решили вернуть�
ся в квартиру. Они вынесли из квартиры ком�
пьютер, видеомагнитофон, деньги. Также, другие
более мелкие вещи: спиртные напитки, космети�
ку, старый фотоаппарат, фен. Собрав все вещи,
девушки спустились к подъезду, вызвали такси и
поехали к Олиному парню. По дороге все мелкие
вещи были выброшены. Девушки объяснили
парню, что Ксения ушла из дому и эти вещи при�
надлежат ей. Таким образом, все принесенное де�
вушками было оставлены у парня дома.

Хозяйка квартиры, вернувшись утром со сме�
ны, обнаружила, что квартира ограблена и заяви�
ла в милицию. Девушек быстро нашли. Им было
предъявлено обвинение по ст. 185 ч. 1, 3 Крими�
нального кодекса Украины «кража с проникно�
вением в жилище». Материальный ущерб, был
оценён в сумму более 6 000 грн. Девушки при�
знали свою вину.

Пострадавшей стороной была признана хо�
зяйка квартиры — Валентина Ивановна, женщи�
на 53 лет, работающая оператором. 

Информация о правонарушении поступила в
Службу разрешения конфликтов Украинского
Центра Согласия (г. Киев) из криминальной кан�
целярии районного суда г. Киева. Информация
включала контактные данные сторон и фабулу
дела.

1. Телефонный звонок правонарушителю

Медиатор Н. Прокопенко позвонила Ольге,
рассказала ей о возможности участия во встрече
по заглаживанию вреда (термин программа при�
мирения потерпевших и правонарушителей на�
ми намеренно не использовался). Девушка со�
гласилась прийти в Центр, и через три дня была
проведена премедиация с Ольгой.

2. Предварительная встреча с правонарушителем

Предварительная встреча с Ольгой состоя�
лась в офисе УЦС и длилась около часа. Встречу
проводили два медиатора. В начале встречи де�
вушка чувствовала себя неуверенно, проявляла
нервозность, волновалась. В то же время, Оля
производила впечатление достаточно зрелого че�
ловека, осознающего последствия своих поступ�
ков и готового отвечать за них. 

Встреча началась со знакомства, дальше был
задан вопрос о том, что произошло. Медиаторы
помогли Оле рассказать о происшедшем, о своих
переживаниях относительно этого. Далее, осно�
вываясь на рассказе, медиаторы объяснили Оле,
как программа может помочь конкретно ей (воз�
можность самостоятельно исправить содеянное;
попросить прошения у потерпевшей; вернуть чув�
ство уважения к себе); проинформировали о том,
что будет происходить во время встречи, какие
результаты могут быть достигнуты, как это может
повлиять на процесс официального правосудия.
Девушка согласилась на участие в программе. 

Медиаторы также спрашивали Олю о том, ка�
ким образом и в каком размере она готова будет
возместить нанесенный ущерб. Девушка пута�
лась в ответе и не была готова обсуждать этот во�
прос более детально. Она также говорила о том,
что не может компенсировать весь ущерб одна,
поскольку единственный источник ее дохода —
это пособие на ребенка. Кроме того, она говори�
ла о том, что ответственность по возмещению
ущерба нужно разделить между ней и другой
правонарушительницей. Медиаторы попросили
Олю самостоятельно обдумать вопрос матери�
альной компенсации и определиться с суммой.
Девушке также предложили подумать над тем,
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кто мог бы поддержать ее во время встречи с по�
терпевшей стороной. Однако, она сообщила, что
таких людей нет. 

Медиаторы договорились с Олей, что созво�
нятся с ней после разговора с потерпевшей и со�
общат о ее решении.

3. Телефонный звонок правонарушителю

В тот же день Н. Прокопенко позвонила так�
же другой правонарушительнице. Ксения отка�
залась участвовать в программе, ее родители
придерживались того же мнения. Свой отказ они
объяснили тем, что у них есть адвокат, который
сейчас в отпуске, и никаких решений без него
они принимать не будут. Медиаторами было
принято решение послать Ксении и ее родите�
лям информационное письмо о программе. К со�
жалению, никакой ответной реакции с их сторо�
ны не последовало. 

Позже выяснилось что, Ксения уже встреча�
лась с потерпевшей стороной, принесла извине�
ния, и возместила часть материального ущерба.

4. Телефонный звонок пострадавшему

На следующий день Р. Коваль позвонил по�
терпевшей стороне. Медиатор сообщил мини�
мум информации о программе (встречах по за�
глаживанию вреда): в каком суде проводится, на
основе каких нормативно�правовых актов, како�
ва цель программы и предложил личную встречу
для более содержательного разговора. Валенти�
на Ивановна поинтересовалась, где в суде можно
получить подтверждение информации, записала
адрес центра. Женщина также узнала, может ли
она приехать на встречу с дочерью. Также была
назначена дата, место и время предварительной
встречи.

5. Предварительная встреча с пострадавшим

Еще через день в помещении УЦC состоялась
предварительная встреча с пострадавшей сторо�
ной, которая длилась около 2�х часов. На встрече
присутствовали два медиатора и пострадавшая
Валентина Ивановна с дочерью Людмилой. 

Переживания матери и дочери были очень по�
хожими: наиболее выражено было возмущение
от несправедливости происшедшего и огорчение
по поводу понесенных потерь. Они очень ярко
описывали свои чувства в тот момент, когда уз�
нали о краже. Особенно их возмущал тот факт,
что в квартире был полный беспорядок, а боль�
шинство мелких вещей и белье были разбросаны
на полу. Они не могли понять, зачем нужно было

все разбрасывать. Их также интересовало, с ка�
кой целью были взяты мелкие вещи: начатая ко�
сметика, видеокассеты, постельное белье… 

Женщина также рассказала о чувстве утраты:
у них украли то, что они длительное время от�
кладывали на «черный день». При этом, семья
имеет очень небольшой доход, по сути, деньги
зарабатывает одна Валентина Ивановна. 

Валентина Ивановна сильно переживала еще
и потому, что часть украденных вещей принадле�
жала сыну, который в данный момент проходил
службу в армии. Она говорила о том, сколько
усилий и времени пришлось потратить сыну,
чтобы заработать на эти вещи.

Потерпевшая рассказала о том, что они встре�
чались с Ксенией (несовершеннолетней обвиня�
емой) и ее родителями. Они извинились и верну�
ли часть украденного. Хотя Валентина Ивановна
полностью не поверила в искренность раскаяния
Ксении, но негативные чувства по отношению к
ней уменьшились. В то же время, мать и дочь го�
ворили о том, что им очень тяжело видеть дру�
гую правонарушительницу, тем более что они
живут в одном доме и видят ее часто. Им кажет�
ся, что она ведет себя вызывающе, поскольку она
не извинилась и не пыталась с ними поговорить
— это возмущает. Людмила даже подходила к
Оле и просила ее не попадаться на глаза Вален�
тине Ивановне, «чтобы не случилось беды». 

Пострадавшие имели ряд вопросов относи�
тельно фактов правонарушения: «Почему было
взято то, а не это? Как это все произошло? Где
сейчас ключи от квартиры?». Также они задава�
ли вопросы в отношении предстоящего судебно�
го разбирательства и своих прав в криминальном
процессе. Медиаторы постарались ответить на
вопросы в отношении того, как работает система
официального правосудия. Они также сказали,
что пострадавшие смогут получить ответы на во�
просы о фактах преступления непосредственно у
правонарушительницы во время встречи. 

Пострадавшие также интересовались разме�
ром материальной компенсации, которою может
возместить правонарушительница. Хотя на
предварительной встрече Ольга (правонаруши�
тельница) говорила о возможности возмещения
600 грн и дала согласие на передачу этой инфор�
мации другой стороне — уверенности в оконча�
тельной сумме с ее стороны не было. Поэтому
медиатор ответил на этот вопрос, что на предва�
рительной встрече со второй стороной этот об�
суждалось, но окончательного ответа пока нет и,
что правонарушительница будет готова ответить
на этот вопрос во время общей встречи. 
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Далее медиаторы рассказали о том, как будет
происходить встреча. Они также предложили
пострадавшим подумать над тем, хотят ли они во
время общей встречи первыми рассказать о том,
как криминальная ситуация повлияла на их
жизнь. Эта просьба вызвала у пострадавших
удивление: «Зачем мы будем ей это рассказы�
вать?». Медиаторы объяснили, что большинство
правонарушителей, совершая преступление, не
думают о тех людях, которым они причиняют
вред. Услышав об этом от пострадавших, они мо�
гут впервые об этом задуматься и понять, как их
поведение влияет на других людей. Это объясне�
ние было принято пострадавшими, и они выказа�
ли готовность рассказать о том, что пережили
другой стороне. 

Были оговорены дата, место и время последу�
ющей совместной встречи. 

6. Телефонный звонок правонарушителю

В тот же день Н. Прокопенко позвонила Оле с
тем, чтобы сообщить, когда состоится общая
встреча. Медиатор также сообщила, что постра�
давшая будет на встрече с дочерью. После чего
Оля сказала, что придет на встречу со своим пар�
нем (Артемом). Медиатор попросила тогда Олю
прийти на предварительную встречу еще раз с
парнем, чтобы была возможность поговорить с
ним заранее и также подготовить его к «встрече
по заглаживанию вреда». Они договорились о
дате, месте и времени предварительной встречи.

7. Предварительная встреча со стороной 
поддержки правонарушителя

В назначенное время встреча не состоялась.
Медиаторы приняли решение провести предва�
рительную встречу непосредственно перед ме�
диацией, тем немее понимая с каким риском это
связанно: если бы Артем был бы не готов к встре�
че с потерпевшей стороной, то времени, что бы
что�то предпринять оставалось мало, а участие
Артема в медиации в таком случае могло бы ус�
ложнить процесс.

Тем не менее, в субботний день в помещении
УЦC состоялась предварительная втреча с пар�
нем Оли. Встреча длилась около 20�ти минут, в
ходе которых медиаторы обсудили с Артемом
вопросы о том, каким образом все происшедшее
коснулось его, и объяснили процедуру медиа�
ции. Молодой человек выказал свое понимание
и готовность помочь Оле. 

8. Встреча потерпевшего и правонарушителя
(медиация)

Медиация состоялась спустя 45 минут после
предварительной встречи с Артемом и Ольгой в
помещении УЦC и длилась 2,5 часа. 

На встрече присутствовали два медиатора
(Р. Коваль и Н. Прокопенко), потерпевшая (Ва�
лентина Ивановна) с дочерью (Людмила), пра�
вонарушительница (Ольга) с парнем (Артем). 

Для встречи специально подготовили комна�
ту с круглым столом, где поставили печенье и
минеральную воду. 

Участники вошли в центр все вместе (Оля и
Артем ждали потерпевшую сторону на улице) —
это способствовало тому, что никто не ощущал
дополнительной неловкости и волнения по по�
воду опоздания. Медиаторы сели рядом, чтобы
не создавать дополнительного барьера между
сторонами и иметь возможность общаться меж�
ду собой. Стороны разместились с одной и дру�
гой стороны от медиаторов, в итоге образовался
полукруг. От предложенного чая участники от�
казались.

Н. Прокопенко произнесла вступительное
слово, еще раз напомнила, как будет происхо�
дить процедура, цели и задачи встречи. Особый
акцент был сделан на том, что на встрече присут�
ствует только одна правонарушительница, по�
этому обсуждаться может только то, за что она
сама принимает ответственность. То есть участ�
ники не должны обсуждать действия третьих
лиц, которые не присутствуют на встрече. 

После чего сторонам раздали тексты соглаше�
ния на участие во встрече по заглаживанию вре�
да. Правонарушительница подписала сразу. По�
терпевшая задала вопрос по поводу конфиден�
циальности, что, скорее всего, было попыткой
разрядить атмосферу, получила ответ медиатора
и тоже подписала соглашение. Соглашение было
подписано в четырех экземплярах — по одному
для каждого из участников. Для УЦС была сня�
та копия соглашения.

Дальше Р. Коваль спросил Валентину Ива�
новну, хочет ли она, рассказать о том, как проис�
шедшее повлияло на неё. «Что я должна все сна�
чала опять рассказывать?», — был задан вопрос.
Медиатор объяснил, что «это было бы желатель�
но для того, чтобы Ольга и Артем смогли услы�
шать, как повлияло на Вас то, что произошло в
ночь ограбления». Рассказ В. И. длился около
30�ти минут и по содержанию отвечал тому, что
было сказано на предварительной встрече, но
был чуть менее эмоциональным. 
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Рассказ Валентины Ивановны больше касал�
ся фактов, поэтому медиатор задавал уточняю�
щие вопросы и перефразировал для того, чтобы
назвать эмоции. Как выяснилось, огромное зна�
чение для потерпевшей имела потеря чувства
безопасности. Когда медиатор понял, что основ�
ное уже сказано, он поблагодарил потерпевшую
и передал слово ее дочери с тем, чтобы она отве�
тила на вопрос о том как происшедшая крими�
нальная ситуация повлияла на ее жизнь.

Людмила говорила около 10�ти минут, ее рас�
сказ был очень эмоциональный, его было очень
трудно слушать. Именно в этот момент все нача�
ли пить воду, чтобы как�то успокоить свои не�
рвы. Медиаторы следили за тем, чтобы в словах
потерпевшей стороны не прозвучали обвинения,
но этого к счастью не произошло, видимо благо�
даря тому, что на предварительной встрече ме�
диаторы специально обсуждали необходимость
избегать обвинений и обсуждать не личность об�
виняемой, а ее поступки и последствия к кото�
рым они привели. 

Во время рассказов Валентины Ивановны и
Люды, правонарушительница и ее парень демон�
стрировали чувство стыда: они сидели с опущен�
ными головами, им было трудно смотреть в гла�
за другой стороне. Медиаторы также старались
не фиксировать взгляд на правонарушительни�
це, чтобы это не было воспринято ею как допол�
нительное осуждение и «давление на психику»
со стороны медиаторов.

Под конец своего рассказа Людмила перечис�
лила много вопросов, которые ей хотелось бы за�
дать другой стороне. Медиатор воспользовался
этим, поблагодарил за рассказ и передал слово
правонарушительнице.

Оля начала с извинений, при этом обратилась
прямо к потерпевшей. Она сказала, что готова
нести ответственность, однако считает неспра�
ведливым, если отвечать будет только она без
другой правонарушительницы. Дальше она рас�
сказала о том, что произошло. По мнению медиа�
торов, этот рассказ больше напоминал оправда�
ние и перекладывание ответственности на дру�
гую правонарушительницу. Такая направлен�
ность рассказа насторожила медиатора, и он на�
помнил о том, что они не могут обсуждать тех,
кто не присутствует. Медиатор также предложил
Оле сосредоточиться на том, что сделала она, и
за что она готова отвечать. После этого рассказ
правонарушительницы перешел в диалог: она от�
вечала на прямые вопросы со стороны потерпев�
ших. Медиатор принял решение не вмешивать�

ся, так как этот диалог отвечал задачам процеду�
ры — помогал правонарушительнице рассказать
о происшедшем, а пострадавшим получить отве�
ты на волновавшие их вопросы.

Стороны также постоянно возвращались к об�
суждению правонарушительницы, которой не
было на встрече. У медиаторов даже в какой�то
момент сложилось впечатление, что эта тема в
чем�то объединила стороны. Под конец обсужде�
ния медиатор задал вопрос Артему, как на него
повлияла эта ситуация. Артем сказал, что все
происшедшее было для него очень неожиданно,
особенно неприятен был момент, когда милиция
явилась к нему домой и обнаружила украденные
вещи. Пришлось пройти через очень неприят�
ный допрос…

После того, как вопросы иссякли, медиатор
предложил перейти к обсуждению вопроса воз�
мещения ущерба. Тут возникла заминка, по�
скольку стороны не были готовы к детальному
обсуждению размера компенсации, никто не хо�
тел проявлять инициативу в решении этого во�
проса. Потом правонарушительница выказала
готовность компенсировать утрату вещей, кроме
компьютера и видеомагнитофона, которые уже
были возвращены потерпевшей. Тогда, медиато�
ры предложили составить список украденных
вещей. Такой список оказался у Валентины Ива�
новны с собой (черновик, того, что она писала по
просьбе следователя). 

Стороны обсудили между собой каждый
пункт списка и оговорили приблизительную сто�
имость каждой вещи. По мнению медиаторов,
этот процесс был несколько дискомфортным для
обеих сторон, возможно, это объясняется тем,
что он внешне чем�то напоминал торг. Возмож�
но, на предварительных встречах стоит заранее
подготовить такой список, он ускоряет и струк�
турирует работу во время медиации. 

К чести правонарушительницы, она не спори�
ла по поводу сумм, которые называла пострадав�
шая. Более того, Оля побуждала Валентину Ива�
новну составить как можно более полный список
и сама его дополняла. В конечном итоге, стороны
пришли к сумме 1 100 грн и решили, что эта сум�
ма будет возращена деньгами.

После этого был объявлен небольшой пере�
рыв для того, чтобы медиатор успел написать
приблизительный текст соглашения. Медиаторы
надеялись, что во время этого перерыва стороны
пообщаются неформально и, возможно, оконча�
тельно примирятся. Однако этого не произошло,
может быть, по причине незавершенности про�
цесса.
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После этого участники обсудили первый вари�
ант соглашения. Медиатор старался сделать со�
глашение сбалансированным, то есть прописать
права и обязательства обеих сторон. Для право�
нарушительницы это звучало как принесение из�
винений, принятие ответственности и возмеще�
ние материального ущерба в размере 1 100 грн в
месячный срок; для пострадавшей — как приня�
тие извинений и подтверждение факта получе�
ния полной компенсации распиской. В целом
стороны одобрили соглашение. Однако у них
возникли некоторые уточнения, в частности от�
носительного того момента, где речь шла о ком�
пенсации. Стороны заметили, что речь идет о ча�
стичном возмещении ущерба. Кроме того, сторо�
ны заметили, что у суда может возникнуть уве�
ренность в том, что если правонарушительница
согласилась возместить весь материальный
ущерб, значит, то виновата только она. 

Во время обсуждения вопроса о материаль�
ной компенсации, медиаторы спросили Олю, где
она возьмет деньги. Она ответила нечетко. После
чего медиатор (Н. Прокопенко) заметила, что
для нее это соглашение звучит достаточно фор�
мально и неопределенно. Валентина Ивановна
согласилась с этим и выказала свое сомнение от�
носительно того, откуда правонарушительница
достанет деньги. На что Оля ответила, что поста�
рается взять деньги у родственников, поскольку
постоянного дохода у нее нет. После этого по�
страдавшая спросила, почему Оля решила ком�
пенсировать все, что по ее словам они взяли из
квартиры в тот раз, если в краже принимала уча�
стие и ее подруга. На это Оля ответила, что она
хочет это сделать, потому что ее мучает совесть,
она плохо спит по ночам и чувствует, что только
так, она сможет загладить свою вину. Это про�
звучало очень искренне, сильно. Медиаторы счи�
тают, что эти слова были переломным моментом,
они способствовали возникновению доверия по�
страдавшей стороны к словам и намерениям пра�
вонарушительницы. 

Соглашение было исправлено. Медиаторы
уточнили, хотят ли стороны, чтобы соглашение
также подписали лица, которые их поддержива�
ли. Стороны отказались, считая, что это согла�
шение между ними и их подписей достаточно.
После чего стороны подписали соглашение.

Валентина Ивановна спросила о том, что
дальше делать с соглашением. Медиатор отве�
тил, что оно может быть включено в материалы
дела по ходатайству одной из сторон. Он также
сообщил, что судью проинформируют о том, что
такая встреча состоялась, и передадут копию со�
глашения. 

Потерпевшую сторону также интересовали ее
юридические права относительно ознакомления
с материалами дела. Медиаторы ответили на не�
которые вопросы. Валентину Ивановну также
интересовал вопрос, как этот договор повлияет
на решение суда. Медиаторы ответили, что для
судьи это подтверждение факта примирения и
только судья будет принимать решение относи�
тельно влияния. 

Медиаторы высказали мнение, что встреча с
потерпевшей была также полезна для Артема. Со
слов Ольги им стало известно, что Артем ранее
совершил преступление. Поэтому, он восприни�
мал процедуру и как правонарушитель. Медиа�
торы считают, что Артем многое понял и осознал
во время встречи. 

Медиаторы также уделили время обсужде�
нию того, как будут переданы деньги. В результа�
те обсуждения, стороны пришли к решению, что
им не нужно еще раз встречаться в УЦC для пе�
редачи денег. Они договорились о том, что Оля
занесет деньги домой Валентине Ивановне. 

В конце встречи медиаторы сообщили сторо�
нам о том, что будут интересоваться ходом вы�
полнения соглашения по телефону: через две не�
дели и через месяц. Также сказали, что в случае
необходимости они могут вернуться к процеду�
ре. Поблагодарили стороны за проявленное му�
жество и решение прийти на встречу, поздравили
с принятием соглашения.

Еще до подписания соглашения медиаторы
дали сторонам заполнить анкеты. Медиатор
(Р. Коваль) считает, что отсутствие символичес�
кого завершения встречи (подписания договора)
могло повлиять на качество ответов. С другой
стороны, он считает, что полное понимание по�
терпевшей стороной мотивов поведения право�
нарушителя, о чем шла речь в анкете, в данной
ситуации было вряд ли возможно по причине не�
принятия и непонимания в принципе того, «как
нормальный человек может зайти в чужую квар�
тиру без разрешения хозяина …»

У медиаторов также возникло ощущение не�
завершенности встречи, отсутствие какого�то
ритуала. Позже они пришли к выводу, что стои�
ло в конце пожать руки сторонам. Возможно,
стороны взяли бы пример с медиаторов и пожа�
ли руки друг другу.

Когда правонарушительница ушла, потерпев�
шая сказала медиатору о том, что ее эмоциональ�
ное состояние гораздо улучшилось, она не испы�
тывает злости. Хотя, ряд вопросов все же остал�
ся. Медиатор (Р. Коваль) спросил, не является
ли улучшение состояния хорошим результатом
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процедуры. Потерпевшая согласилась с этим и
пожелала развития программе примирения, по�
скольку, по ее мнению, программа очень полез�
ная, особенно для несовершеннолетних правона�
рушителей.

9. Отчетность

После этого медиатор (Н. Прокопенко) под�
готовила письмо к судье. В нем сообщалось о
том, что ****** 200* года в рамках программы
примирения медиаторами УЦС была проведена
встреча примирения между Ольгой К. и Вален�
тиной Ивановной Р. и что в результате встречи
стороны пришли к соглашению по заглажива�
нию вреда, нанесенного криминальной ситуаци�
ей, которое прилагается к письму… К письму
прилагались копия соглашения на участие во
встрече по заглаживанию вреда и соглашения по
результатам встречи. 

Все эти документы были переданы судье лич�
но в руки. Судья восприняла полученную ин�
формацию положительно и без вопросов. 

10. Оценка процедуры медиации участниками

Правонарушительница и человек, который ее
поддерживал, оценивали программу после про�
ведения предварительной встречи, и после ме�
диации. Общая оценка программы — положи�
тельная. Они отметили, что после премедиации
чувствовали себя значительно лучше. Эта встре�
ча помогла им почувствовать внутреннюю готов�
ность обсуждать ситуации правонарушения с по�
терпевшим. Премедиация также помогла полно�
стью понять суть предстоящей процедуры.
Встреча с медиатором проходила в комфортных
условиях. Они также были полностью удовлет�
ворены результатом встречи и отметили, что го�
товы рекомендовать процедуру другим. 

После медиации, оценка программы правона�
рушительницей и ее другом тоже была позитив�

ной. Кроме того, оба отметили необходимость
дальнейшей работы в направлении предоставле�
ния медиации всем желающим, поскольку, такая
процедура «очень помогает людям».

Потерпевшая и сторона ее поддержки оцени�
вали программу только после медиации. В об�
щем, оценка была положительная. Они отмети�
ли, что встреча помогла им убедиться, что право�
нарушительница не совершит повторное пре�
ступление против них. Они также считают, что
она частично поняла, как ее действия повлияли
на потерпевшую. Потерпевшая и ее дочь, чув�
ствовали себя значительно лучше после медиа�
ционной встречи. Они согласились с тем, что
официальное правосудие после процедуры стало
чувствительнее к их потребностям, нежели до
этого. Обе констатировали факт беспристрастия
медиатора во время встречи и то, что они чув�
ствовали себя комфортно. Сторона поддержки
после медиации была полностью удовлетворена
результатами медиации, потерпевшая — частич�
но. Обе уверенны, что такую процедуру стоит ре�
комендовать другим потерпевшим, которые ока�
зались в подобной ситуации.

11. Мониторинг выполнения соглашения

Мониторинг выполнения соглашения сторо�
нами проводился два раза: по истечении двух не�
дель после медиации и по истечении месяца пос�
ле медиации. Первый мониторинг показал, что
хотя условия соблюдены частично, отношения
между сторонами изменились к лучшему. Во
время второго мониторинга координатор про�
граммы получил подтверждение выполнения до�
говора. И потерпевшая, и правонарушительница
отметили необходимость предоставления услуг
медиации людям, которые попали в похожую си�
туацию.



1. Предмет спільної діяльності
БО «Український Центр Порозуміння» та районний суд м. Києва здійснюють спільну діяльність щодо

надання можливості особам, які вчинили суспільно небезпечне діяння, та потерпілим від злочинів брати
участь у програмі примирення, яка сприяє прийняттю правопорушниками відповідальності за усунення
завданої шкоди, попередженню протиправної поведінки в майбутньому та забезпеченню прав потерпілих
від злочину. Експеримент з впровадження програм примирення потерпілих та правопорушників впрова�
джується за підтримки Верховного Суду України та Міністерства юстиції України. 

Взаємодія БО «Український Центр Порозуміння» та районного суду у м. Києві відбувається в межах
чинного законодавства та за погодженим механізмом співпраці.

Організація програм примирення потерпілих та правопорушників можлива у справах про злочини не�
великої тяжкості, які було скоєно вперше, у справах приватного обвинувачення, а також у справах будь�
якої категорії, де потерпілою стороною є фізична особа (окрім випадків організованої злочинності) за на�
явності добровільної згоди потерпілого та обвинуваченого (підсудного). 

Додатковими умовами для організації процедури примирення є:
• факт визнання правопорушником вчинення ним суспільно небезпечного діяння;
• добровільна згода потерпілого та правопорушника брати участь у програмі примирення;
• збереження конфіденційності процесу. 

2. Підготовка умов для співпраці
БО «Український Центр Порозуміння» (надалі — Центр) взаємодіє з районним судом на підставі уго�

ди про спільну діяльність. У ній зазначається: обов’язки сторін, механізм спільної діяльності, його юри�
дичні межі та можливості використання результатів програм примирення у кримінальному провадженні
справи згідно чинного законодавства.

3. Механізм співпраці та організація програм примирення потерпілих та правопорушників
3.1. Інформування потенційних учасників програм примирення. 
3.1.1. Інформація про діяльність Центру і його можливості, права та обов’язки щодо організації про�

цедури примирення та контактна інформація розміщується в доступному для відвідувачів місці у при�
міщенні районного суду поряд з інформацією про розпорядок роботи суду. 

3.1.2. Суддя, під час інформування учасників кримінального процесу про можливості примирення та
його наслідки, надає особі, що вчинила суспільно небезпечне діяння, інформацію про можливість участі
у програмі примирення потерпілих та правопорушників та контакти Центру.

3.1.3. У випадку, коли особа, що вчинила суспільно небезпечне діяння, ініціює процедуру примирення,
суддя надає Центру інформацію про потерпілу особу (прізвище, ім’я, контактні дані).

3.1.4. Працівники Центру, згідно законодавства України, дають зобов’язання про нерозголошення от�
риманих даних. 

3.2. Організація програми примирення потерпілих та правопорушників. 
3.2.1. Після звернення особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння до Центру, його працівники, що

пройшли відповідне навчання, проводять окрему зустріч з правопорушником. Метою зустрічі є отриман�
ня інформації про особу правопорушника, його ставлення до вчиненого злочину, бажання здійснити кро�
ки щодо усунення завданої злочином шкоду. 

3.2.2. У випадку отримання добровільної згоди правопорушника брати участь у програмі примирення,
працівники Центру зв’язуються з потерпілим та проводять з ним окрему зустріч. Метою зустрічі є надан�
ня можливості потерпілому висловити свої почуття та переживання, проаналізувати те, що сталось, та
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щодо організації та впровадження програм примирення 
потерпілих та правопорушників1

ПРОЕКТ

1 Розроблено Українським Центром Порозуміння у 2005 році згідно експертного висновку, наданого Академією прокуратури України
при Генеральній прокуратурі України, щодо відповідності чинному законодавству України розроблених Центром механізмів
впровадження програм примирення потерпілих і правопорушників.



визначити шкоду, яку було нанесено злочином. 
3.2.3. Після отримання добровільної згоди як потерпілого, так і правопорушника, брати участь у про�

грамі примирення, організовується їх спільна зустріч. У процедурі примирення може брати участь будь�
яка особа, присутність якої потерпілим чи правопорушником визнано доцільною. Наприклад, особа, яка
є авторитетом для правопорушника і яка може позитивно впливати на його поведінку — батьки, друзі,
сусіди, тренер і т. д. Представники служби у справах неповнолітніх або соціальної служби для молоді та�
кож можуть бути залучені до спільної зустрічі у разі необхідності.

3.2.4. Результатом процедури примирення потерпілого та правопорушника є згода, до якої вони
дійшли. Ця згода оформлюється у вигляді договору примирення, типову форму якого буде погоджено з
районним судом у м. Києві. 

4. Долучення документів
Суддя може прийняти рішення про можливість долучення договору про примирення і документів, які

підтверджують його виконання, до матеріалів справи у випадку клопотання потерпілого чи підсудного
(обвинуваченого) або їх законних представників. 

5. Можливі юридичні наслідки доручення договору про примирення та документів, що підтверджуC
ють його виконання, до матеріалів справи 

Суддею, в кожному випадку у відповідності до норм Кримінального кодексу України, яка буде засто�
совуватись, для особи, яка вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, визначаються наслідки
примирення, дійового щирого каяття, відшкодування шкоди, або звільнення від кримінальної відпові�
дальності, або врахування обставин, що пом’якшують покарання.

Суд може використати результати примирення та закрити кримінальну справу у випадку вчинення не�
повнолітньою особою злочину невеликої тяжкості, звільнивши неповнолітнього підсудного від криміна�
льної відповідальності та застосувавши до нього примусові заходи виховного характеру (ст. 97 КК). Крім
цього, суд може звільнити неповнолітнього підсудного на підставі його дійового каяття (ст. 45 КК) або
примирення з потерпілим (ст. 46 КК). У випадку вчинення неповнолітнім підсудним злочину невеликої
або середньої тяжкості, суд може врахувати результати примирення та передати неповнолітнього на по�
руки колективу підприємства, установи чи організації (ст. 47 КК).

Суддя також може врахувати примирення сторін як обставину, що пом’якшує покарання, під час вине�
сення вироку (п. 2 ч. 1 та ч. 2 ст. 66 КК) або призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом
за вчинення особливо тяжкого, тяжкого або середньої тяжкості злочину (ст. 69 КК).

Суд може врахувати наслідки примирення та прийняти рішення про звільнення підсудного від пока�
рання із застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру в разі вчинення неповнолітнім
підсудним злочину невеликої або середньої тяжкості (ст. 105 КК). Крім цього, суд може прийняти рішен�
ня про звільнення підсудного від покарання з випробуванням у випадку його засудження до позбавлення
волі (ст. 104 КК).

Суд може врахувати наслідки медіації при призначенні покарання та прийняти рішення про звільнен�
ня підсудного від покарання з випробуванням, в залежності від призначеного покарання, особи підсудно�
го та тяжкості вчиненого ним злочину (ст. 75 КК)

Суддя може використати результати примирення для закриття кримінальної справи на підставі п. 1
ст. 27 КПК у випадку примирення винного та потерпілого в справах приватного обвинувачення.

Механізм співпраці між районним судом м. Києва...
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1. Предмет спільної діяльності
БО «Український Центр Порозуміння» та прокуратура м. Києва, районні і прирівняні до них прокура�

тури, що входять до структури прокуратури м. Києва (районними і прирівняними до них прокуратурами,
що входять до структури прокуратури області) здійснюють спільну діяльність щодо надання можливості
особам, які вчинили суспільно небезпечне діяння, та потерпілим від злочинів брати участь у програмі
примирення, яка сприяє прийняттю правопорушниками відповідальності за усунення завданої шкоди,
попередженню протиправної поведінки в майбутньому та забезпеченню прав потерпілих від злочину. Ек�
сперимент з впровадження програм примирення потерпілих та правопорушників відбувається за під�
тримки Верховного Суду України та Міністерства юстиції України. 

Взаємодія БО «Український Центр Порозуміння» та районної прокуратури у м. Києві відбувається в
межах чинного законодавства та за погодженим механізмом співпраці.

Організація програм примирення потерпілих та правопорушників можлива у справах будь�якої кате�
горії, де потерпілою виступає фізична особа (окрім випадків організованої злочинності). Додатковими
умовами для організації процедури примирення є:

• факт визнання правопорушником вчинення ним суспільно небезпечного діяння;
• добровільна згода потерпілого та правопорушника брати участь у програмі примирення;
• збереження конфіденційності процесу. 

2. Підготовка умов для співпраці
БО «Український Центр Порозуміння» (надалі — Центр) взаємодіє з районною прокуратурою на під�

ставі угоди про спільну діяльність. Вона визначає механізм спільної діяльності, його юридичні межі та
можливості використання результатів програм примирення у кримінальному провадженні справи згідно
чинного законодавства. 

3. Механізм співпраці та організація програм примирення потерпілих та правопорушників
3.1. Інформування потенційних учасників програм примирення. 
3.1.1. Інформація про діяльність Центру і його можливості, права та обв’язки щодо організації про�

цедури примирення, та контактна інформація розміщується в доступному для відвідувачів місці у при�
міщенні районної прокуратури у м. Києві поряд з розпорядком роботи.

3.1.2. Після пред’явлення обвинувачення і закінчення збору доказів по справі, прокурор надає особі,
що вчинила суспільно небезпечне діяння, інформацію про можливість участі у програмі примирення по�
терпілих та правопорушників та контакти Центру.

3.1.3. У випадку, коли особа, що вчинила суспільно небезпечне діяння, ініціює процедуру примирення,
прокурор надає Центру інформацію про потерпілу особу (прізвище, ім’я, контактні дані).

3.1.4. Працівники Центу, згідно ст. 121 КПК України, дають зобов’язання про нерозголошення отрима�
них даних. 

3.2. Організація програми примирення потерпілих та правопорушників. 
3.2.1. Після звернення особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння, до Центру, його працівники, що

пройшли відповідне навчання, проводять окрему зустріч з правопорушником. Метою зустрічі є отриман�
ня інформації про особу правопорушника, його ставлення до вчиненого злочину, бажання здійснити кро�
ки щодо усунення завданої злочином шкоду. 

3.2.2. У випадку отримання добровільної згоди правопорушника, брати участь у програмі примирення,
працівники Центру зв’язуються з потерпілим та проводять з ним окрему зустріч. Метою зустрічі є надан�
ня можливості потерпілому висловити свої почуття та переживання, проаналізувати те, що сталось, та
визначити шкоду, яку було нанесено злочином. 

ПОБУДОВА ПРАКТИКИ

112 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

1 Розроблено Українським Центром Порозуміння у 2005 році згідно експертного висновку, наданого Академією прокуратури України
при Генеральній прокуратурі України, щодо відповідності чинному законодавству України розроблених Центром механізмів впрова�
дження програм примирення потерпілих і правопорушників.

МЕХАНІЗМ СПІВПРАЦІ МІЖ ПРОКУРАТУРОЮ м. КИЄВА 
та БО ´УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОРОЗУМІННЯª 

щодо організації та впровадження програм примирення 
потерпілих та правопорушників1

ПРОЕКТ 



3.2.3. Після отримання добровільної згоди як потерпілого, так і правопорушника брати участь у про�
грамі примирення, організовується їх спільна зустріч. У процедурі примирення може брати участь будь�
яка особа, присутність якої потерпілим чи правопорушником визнано доцільною. Наприклад, особа, яка
є авторитетом для правопорушника і яка може позитивно вплинути на його поведінку — батьки, друзі,
сусіди, тренер і т. д. Представники служби у справах неповнолітніх або соціальної служби для молоді та�
кож можуть бути залучені до спільної зустрічі у разі необхідності.

3.2.4. Результатом процедури примирення потерпілого та правопорушника є згода, до якої вони
дійшли. Ця згода оформлюється у вигляді договору примирення, типову форму якого буде погоджено з
представниками районної прокуратури.

4. Долучення документів 
Прокурор може прийняти рішення про можливість долучення договору примирення і документів, які

підтверджують його виконання, до матеріалів справи у випадку клопотання однієї з сторін справи.

5. Наслідки долучення документів до справи
Прокурором, слідчим чи суддею, в кожному випадку у відповідності до норм Кримінального кодексу

України, яка буде застосовуватись, для особи, яка вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, виз�
начаються наслідки примирення, дійового щирого каяття, відшкодування шкоди, або звільнення від
кримінальної відповідальності, або врахування обставин, що пом’якшують покарання.

Прокурор або слідчий може використати результати примирення для винесення постанови про на�
правлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення підсудного від криміналь�
ної відповідальності на підставі пп. 1, 2, 3, 4 ст. 7�1 Кримінально�процесуального кодексу (КПК) України
(закриття кримінальної справи у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 Кримінального Кодексу (КК)), з при�
миренням підсудного з потерпілим (ст. 46 КК), із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів
виховного характеру в порядку, передбаченому ст. 447 КПК, з передачею особи на поруки колективу
підприємства, установи чи організації (ст. 47 КК).

Механізм співпраці між прокуратурою м. Києва...
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1. Предмет спільної діяльності
БО «Український Центр Порозуміння» та районний відділ УМВС України у м. Києві здійснюють

спільну діяльність щодо надання можливості особам, які вчинили суспільно небезпечне діяння, та по�
терпілим від злочинів брати участь у програмі примирення, яка сприяє прийняттю правопорушниками
відповідальності за усунення завданої шкоди, попередженню протиправної поведінки в майбутньому та
забезпеченню прав потерпілих від злочину. Експеримент з впровадження програм примирення по�
терпілих та правопорушників впроваджується за підтримки Верховного Суду України та Міністерства
юстиції України. 

Взаємодія БО «Український Центр Порозуміння» та районного відділу УМВС у м. Києві відбувається
в межах чинного законодавства та за погодженим механізмом співпраці.

Організація програм примирення потерпілих та правопорушників можлива у справах будь�якої кате�
горії, де потерпілою стороною є фізична особа (окрім випадків організованої злочинності). Додатковими
умовами для організації процедури примирення є:

• факт визнання правопорушником вчинення ним суспільно небезпечного діяння;
• добровільна згода потерпілого та правопорушника брати участь у програмі примирення;
• збереження конфіденційності процесу. 

2. Підготовка умов для співпраці
БО «Український Центр Порозуміння» (надалі — Центр) взаємодіє з районним відділом УМВС на

підставі угоди про спільну діяльність. У ній зазначається: обов’язки сторін, механізм спільної діяльності,
його юридичні межі та можливості використання результатів програм примирення у кримінальному про�
вадженні справи згідно чинного законодавства.

3. Механізм співпраці та організація програм примирення потерпілих та правопорушників
3.1. Інформування потенційних учасників програм примирення. 
3.1.1. Інформація про діяльність Центру і його можливості, права та обов’язки щодо організації про�

цедури примирення та контактна інформація розміщується у доступному для відвідувачів місці у примі�
щенні районного відділу УМВС України у м. Києві поряд з розпорядком роботи.

3.1.2. Після пред’явлення обвинувачення і закінчення збору доказів по справі, слідчий надає особі, що
вчинила суспільно небезпечне діяння, інформацію про можливість участі у програмі примирення по�
терпілих та правопорушників та контакти Центру.

3.1.3. У випадку, коли особа, що вчинила суспільно небезпечне діяння, ініціює процедуру примирення,
слідчий надає Центру інформацію про потерпілу особу (прізвище, ім’я, контактні дані).

3.1.4. Працівники Центру, згідно ст. 121 КПК України, дають зобов’язання про нерозголошення
отриманих даних. 

3.2. Організація програми примирення потерпілих та правопорушників. 
3.2.1. Після звернення особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння, до Центру, його працівники, що

пройшли відповідне навчання, проводять окрему зустріч з правопорушником. Метою зустрічі є отриман�
ня інформації про особу правопорушника, його ставлення до вчиненого злочину, бажання здійснити кро�
ки щодо усунення завданої злочином шкоди. 

3.2.2. У випадку отримання добровільної згоди правопорушника брати участь у програмі примирення,
працівники Центру зв’язуються з потерпілим та проводять з ним окрему зустріч. Метою зустрічі є надан�
ня можливості потерпілому висловити свої почуття та переживання, проаналізувати те, що сталось, та
визначити шкоду, яку було нанесено злочином.

ПОБУДОВА ПРАКТИКИ

114 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

1 Розроблено Українським Центром Порозуміння у 2005 році згідно експертного висновку, наданого Академією прокуратури України
при Генеральній прокуратурі України, щодо відповідності чинному законодавству України розроблених Центром механізмів впрова�
дження програм примирення потерпілих і правопорушників.

МЕХАНІЗМ СПІВПРАЦІ МІЖ РАЙОННИМ ВІДДІЛОМ УМВС УКРАЇНИ 
У м. КИЄВІ ТА БО ´УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОРОЗУМІННЯª 

щодо організації та впровадження програм примирення 
потерпілих та правопорушників1

ПРОЕКТ



3.2.3. Після отримання добровільної згоди як потерпілого, так і правопорушника, брати участь у про�
грамі примирення, організовується їх спільна зустріч. У процедурі примирення може брати участь будь�
яка особа, присутність якої потерпілим чи правопорушником визнано доцільною. Наприклад, особа, яка
є авторитетом для правопорушника і яка може позитивно впливати на його поведінку — батьки, друзі,
сусіди, тренер і т. д. Представники служби у справах неповнолітніх або соціальної служби для молоді та�
кож можуть бути залучені до спільної зустрічі у разі необхідності.

3.2.4. Результатом процедури примирення потерпілого та правопорушника є згода, до якої вони
дійшли. Ця згода оформлюється у вигляді договору примирення, типову форму якого буде погоджено з
представниками районного відділу УМВС. 

4. Долучення документів
Слідчий може прийняти рішення про можливість долучення договору примирення і документів, які

підтверджують його виконання, до матеріалів справи у випадку клопотання однієї з сторін справи.

5. Наслідки долучення документів до справи
Слідчим, прокурором чи суддею, в кожному випадку у відповідності до норм Кримінального кодексу

України, яка буде застосовуватись, для особи, яка вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, виз�
начаються наслідки примирення, дійового щирого каяття, відшкодування шкоди: або звільнення від
кримінальної відповідальності, або врахування обставин, що пом’якшують покарання.

Слідчий може використати результати примирення для винесення постанови про направлення
кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення підсудного від кримінальної
відповідальності на підставі пп.1, 2, 3, 4 ст. 7�1 Кримінально�процесуального кодексу (КПК) України (за�
криття кримінальної справи у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК), з примиренням підсудного з
потерпілим (ст. 46 КК), із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру в
порядку, передбаченому ст. 447 КПК, з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи
організації (ст. 47 КК).

Механізм співпраці між районним відділом УМВС України...
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«Український Центр Порозуміння» (надалі — Центр) взаємодіє з Службою у справах неповнолітніх
(надалі — Служба) на підставі угоди про співпрацю

Соціальна служба у справах неповнолітніх взаємодіє з громадською організацією «Український Центр
Порозуміння» в рамках програми примирення потерпілих та правопорушників з метою профілактики
злочинності серед неповнолітніх та застосування заходів виховного характеру до неповнолітніх, що
здійснили правопорушення.

Програма примирення потерпілих та правопорушників, або медіація в кримінальних справах — це про�
цес пошуку до або під час кримінального процесу взаємоприйнятного рішення щодо усунення завданої
правопорушенням шкоди між потерпілим та правопорушником за посередництва компетентної особи —
медіатора.

Взаємодія між Центром та Службою в рамках програми примирення потерпілих та правопорушників
передбачає:

1. Інформування координатора Служби розв’язання конфліктів Центру про наявні на обліку Служби
випадки вчинення правопорушення неповнолітніми, що включає інформацію про ім’я, контактні дані
правопорушника та суть справи.

2. Розміщення в приміщення Служби оголошення про можливість участі неповнолітніх правопоруш�
ників та їх батьків у програмі примирення потерпілих та правопорушників.

3. Залучення Центром неповнолітніх правопорушників до програми примирення, що здійснюється в
межах такої діяльності:

• Проведення спеціалістами Центру попередньої бесіді з правопорушником та його батьками з метою
інформування про програму, її можливості в конкретному випадку, сприяння усвідомленню правопоруш�
ником наслідків своїх вчинків та прийняттю на себе відповідальності по усуненню завданої правопору�
шенням шкоди.

• Проведення попередньої бесіди з потерпілим з метою інформування про програму, її можливості, та
сприяння зменшенню емоційної напруги потерпілого.

• Проведення спеціалістами Центру спільної зустрічі по усуненню нанесеної правопорушенням шко�
ди (медіації) між правопорушником та потерпілим у межах програми примирення.

• Звітування Службі у справах неповнолітніх координатором Служби розв’язання конфліктів Центру
про результати роботи щодо конкретного випадку, а саме:

— надання Службі копії Угоди потерпілого та правопорушника про наміри брати участь в програмі;
— надання Службі копії Угоди за результатами зустрічі по усуненню спричиненої шкоди (медіації); 
— надання Службі інформаційного листа про місце, час проведення медіації її учасників факт прими�

рення сторін кримінальної ситуації чи укладання ними угоди про відшкодування збитків;
— надання Службі інформаційного листа про факт виконання угоди учасниками зустрічі. 

4. Дотримання загальних принципів програми примирення та законності
Відповідно до Рекомендації № R (99)19, прийнятої Комітетом Міністрів Ради Європи 15 вересня 1999 р.,

основними принципами програм примирення (медіації в кримінальних справа) є:
• добровільність участі сторін — сторони мають право відмовитись від медіації на кожному її етапі;
• нейтральність медіатора — медіатор не повинен нав’язувати своєї думки сторонам, навіть тоді, коли

вважає, що знайшов найкращий спосіб вирішення проблеми;
• неупередженість медіатора — медіатор повинен однаково ставитися до сторін конфлікту та не мати

власної зацікавленості у розв’язанні проблеми;

ПОБУДОВА ПРАКТИКИ
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• конфіденційність медіації — як сторони, так і медіатор не можуть розголошувати, цитувати, перека�
зувати третім особам чи іншим чином використовувати інформацію (письмову, усну, пряму чи опосеред�
ковану), що стала їм відома під час процесу медіації за винятком випадків, коли на це отримана згода
сторін.

У практиці Українського Центру Порозуміння дотримання цих принципів забезпечується Етичним
кодексом медіатора. Медіатор є сертифікованим спеціалістом Українського Центру Порозуміння.

Дотримання законності передбачає відповідальність Центру за конфіденційність наданої інформації
про неповнолітніх, що стоять на обліку Служби, а також залучення неповнолітніх правопорушників до
програми примирення лише за їх добровільною згодою та за згодою їх батьків чи законних представників.

Механізм співпраці між Українським Центром Порозуміння
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Розроблена Українським Центром Порозуміння у 2003 р. базова модель програм примирення по�
терпілих та правопорушників з 2004 р. почала поширюватись у регіони України. Зараз відновне правосуд�
дя активно розвивається у АР Крим, містах Києві, Івано�Франківську, Львові, Харкові, Одесі та Лу�
ганську. Нещодавно також долучилися до роботи організації з Київщини, Сум та Чернівців.

Розвиток партнерських стосунків між організаціями, які проводять програми примирення, та інсти�
туціями системи правосуддя в регіонах проходить по�різному. Так, «Правозахисна організація сиріт «Віра
в майбутнє», яка діє в Івано�Франківську, з метою розвитку програм примирення в цьому регіоні співпра�
цює з Головою міського суду. Водночас, спроби встановити контакт з міською прокуратурою та уп�
равлінням внутрішніх справ поки не мали вагомих результатів. З іншого боку, зацікавлення у програмах
відновного правосуддя проявила міська служба у справах неповнолітніх, тож було досягнуто домовле�
ності про надання інформації щодо кримінальних ситуацій. Встановлюючи партнерські стосунки з право�
вою системою, «Віра в майбутнє» проводить також активну роботу по розвитку практики програм при�
мирення та поширенню ідеї відновного підходу в регіоні.

У 2004–2005 рр. Луганською обласною групою медіації за підтримки Служби у справах неповнолітніх
Луганської облдержадміністрації було організовано кілька семінарів, присвячених впровадженню віднов�
ного правосуддя в регіоні. Учасниками семінару були фахівці служб у справах неповнолітніх, криміна�
льної міліції у справах неповнолітніх, соціальних служб для молоді. Окрім того, у вересні 2004 р. спільно
з Управлінням кримінально�виконавчої інспекції у Луганській області було проведено семінар «Впрова�
дження програм примирення потерпілих та правопорушників у правову систему України» для інспек�
торів кримінально�виконавчої інспекції. Результатами проведення цих заходів стало підписання угоди
про співпрацю між Луганською обласною групою медіації та чотирма місцевими службами у справах не�
повнолітніх. 

У Харкові 2004 р. 50 суддів Харківського апеляційного суду та районних судів взяли участь у семінарі
«Відновне правосуддя: механізм співпраці між державою та громадськістю», який було проведено спільно
Українським Центром Порозуміння та Академією суддів України. Окрім того, партнерами Центру у Хар�
кові – громадською організацією «Молодь за демократію» – було організовано триденний семінар «Юве�
нальна юстиція: співпраця між державою та громадськістю задля захисту дітей». Зацікавлення у програ�
мах примирення потерпілих та правопорушників було проявлено з боку Дергачівського районного суду
м. Харкова, адміністрація якого налаштована на співпрацю з метою впровадження програм примирення
потерпілих та правопорушників. 

У Криму практика програм примирення потерпілих та правопорушників активно розвивається в
смт Червоногвардійському, де налагоджено співпрацю з місцевою держадміністрацією, районним судом
та службою у справах неповнолітніх. Варто зазначити, що саме там Агенцією міжрегіонального розвитку
«Гармонія» практично впроваджується найоптимальніший механізм програм примирення, який передба�
чає можливість для отримання інформації про справи безпосередньо від судді. Як свідчить практика, та�
кий механізм значною мірою позитивно впливає на розвиток програм відновного правосуддя. 

У Львові Українським Центром Порозуміння разом з міською адміністрацією та службою у справах
неповнолітніх було проведено всеукраїнську науково�практичну конференцію «Профілактика бездо�
глядності, жебрацтва та злочинності серед дітей. Нові підходи та перспективи» та семінар «Програми
відновного правосуддя як засіб попередження злочинності серед неповнолітніх». Водночас, партнерські
стосунки було налагоджено з НДО «Жіночі перспективи», Асоціацією посередників у справах родини та
кафедрою соціології та соціальної роботи університету «Львівська політехніка». 

В Одесі співробітниками Одеської регіональної групи медіації було розроблено модель співпраці з
місцевим відділенням Кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Тож, пропонуємо вашій увазі більш детальну інформацію про досвід з різних регіонів України, що був
представлений на міжнародній конференції «Формування української моделі відновного правосуддя» у
лютому 2005 року. З цьогорічними напрацюваннями ми познайомимо вас в одному з наступних випусків
бюлетеню.

Український Центр Порозуміння

ДОСВІД РЕГІОНІВ 
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Підстави взаємодії
БО «Український Центр Порозуміння» та Дар�

ницький районний суд м. Києва співпрацюють на
основі договору про співпрацю.

Вони визначають механізми спільної діяльності,
юридичні межі та форму договору примирення за
наслідками медіації між потерпілим та правопо�
рушником.

Переваги медіації для Дарницького районного
суду м. Києва

Застосування медіації у кримінальному судочин�
стві має багато переваг як для сторін, так і для суду.

Для суду медіація є перевагою, оскільки:
• частково звільняє суддів від справ невеликої

тяжкості і дає можливість зосередитись на більш
серйозних справах;

• звільняє суддів від роботи з емоціями сторін
та дозволяє сконцентруватись на розгляді справи;

• прискорює процес розгляду справи у суді та
економить час суддів;

• якщо сторони під час медіації уклали угоду
примирення між потерпілим та правопорушником,
цей документ, так само як і безпосереднє опитуван�
ня сторін, надає можливість судді краще оцінити
особистість правопорушника, щирість його каяття
та можливість застосування примусових заходів
виховного характеру (в разі неповноліття правопо�
рушника).

Надання інформації про кримінальні справи
Український Центр Порозуміння отримує

інформацію про кримінальні справи, які перебува�
ють на розгляді в Дарницькому районному суді, че�
рез кримінальну канцелярію суду. 

Учасники кримінально ситуації самі можуть
звернутись до Українського Центру Порозуміння:
інформацію про програму примирення та кон�
тактні дані вони можуть взяти з оголошення, яке
розміщено в приміщенні Дарницького районного
суду м. Києва.

Інформація, яку отримує Український Центр
Порозуміння через кримінальну канцелярію суду
містить імена та контакті дані потерпілого та пра�
вопорушника, статтю обвинувачення та коротко
суть справи.

Основною діючою моделлю (формою) віднов�
ного правосуддя є програма примирення потерпі�
лого та правопорушника.

Як основний елемент технології примирення у
таких програмах є посередництво (медіація).
Діяльність вказаних програм полягає в організації
зустрічей жертви і потерпілого у справах, які пере�
даються із слідчих та судових органів у разі, якщо
злочинець визнав факт вчинення ним злочину.

Підготовка та проведення зустрічі покладається
на спеціального посередника (медіатора). Вони є
ведучими цих зустрічей і представляють нейтраль�
ну сторону. Посередники — не судді, вони не мають
права нав’язувати сторонам своє бачення проблеми
чи варіанти рішення. Головна мета посередників —
допомогти сторонам дійти взаємопорозуміння.
Обом сторонам пропонується викласти свою вер�
сію події й те, як злочин далі вплинув на їх життя.
Кожна із сторін має можливість ставити питання.
Далі вони разом вирішують, що слід робити за
наслідками злочину. У разі згоди підписують угоду,
яка часто є рішенням про матеріальну компенсацію
шкоди.

Види кримінальних ситуацій, щодо яких застоC
совується програма примирення

У рамках програми примирення потерпілих та
правопорушників медіація проводиться виключно
у кримінальних справах.

Узагальнюючи практику Українського Центру
Порозуміння, для медіації обирались ситуації, де
було вчинено злочини, що кваліфікуються за на�
ступними статтями Кримінального кодексу Ук�
раїни: 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій),
190 (шахрайство), 286 (порушення правил безпеки
дорожнього руху), 289 (незаконне заволодіння
транспортним засобом) та 296 (хуліганство).

Робота над справами
Після надходження інформації про криміналь�

ну ситуацію до Координатора служби розв’язання
конфліктів, дані про кожну справу заносяться до
реєстраційної картки, а потім ці справи розподіля�
ються між волонтерами�медіаторами.

Взаємодія Дарницького районного суду м. Києва та Українського Центру Порозуміння...
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ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ТА ПРОГРАМИ ПРИМИРЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ
ТА ПРАВОПОРУШНИКІВ

Л. К. ЛЕОНТЮК 
заступник Голови Дарницького 
районного суду м. Києва



Як правило, по кожній справі працюють два
медіатори, але це не усталена форма — швидше за�
лежить від конкретної ситуації. 

Перший крок у роботі над справою — встанов�
лення контакту з правопорушником (по телефону)
для того, щоб запропонувати індивідуальну попе�
редню зустріч. Паралельно з цим у кожному випад�
ку правопорушнику надсилається інформаційний
лист з коротким описом суті програми, а також
контактні дані Центру.

На попередній зустрічі, якщо правопорушник
на неї погодився, медіатори разом з стороною все�
бічно аналізують ситуацію, що склалась, інформу�
ють про можливості програми примирення в кон�
кретному випадку, і тоді правопорушник сам прий�
має рішення чи брати йому участь у програмі. Як
правило, медіатори пропонують сторонам прихо�
дити на попередню зустріч разом з особами, які мо�
жуть надати підтримку та корисну пораду. У випад�
ку з неповнолітніми правопорушниками обов’язко�
во залучаються батьки чи особи, що їх заміняють. 

Якщо після попередньої зустрічі правопоруш�
ник дає згоду на медіацію, ведучі програми прими�
рення контактують з потерпілою стороною для то�
го, щоб запропонувати попередню зустріч. На ній,
так само, як і у випадку з правопорушником, ме�
діатори разом з потерпілим аналізують ситуацію,
дають змогу висловити свої почуття та переживан�
ня, усвідомити свої інтереси та інформують про
можливість програми примирення у конкретному
випадку. По закінченню попередньої зустрічі, по�
терпілий сам приймає рішення чи брати йому
участь у програмі. Наявність попередньої згоди
правопорушника на медіацію не може бути підста�
вою впливу на рішення потерпілого стосовно
участі у медіації — ми забезпечуємо можливість
учасникам кримінальної ситуації самим добро�
вільно та зважено прийняти рішення щодо участі у
програмі.

Попередні зустрічі здебільшого проходять у
приміщенні Українського Центру Порозуміння.
З кожним із учасників кримінальної ситуації (з по�
терпілим та правопорушником), як правило, про�
водиться по одній попередній зустрічі. Якщо сто�
рони бажають, щоб на медіації були присутні їхні
близькі — то з ними проводяться окремі індивіду�
альні зустрічі (у випадку, коли вони не були при�
сутні на попередній зустрічі разом з правопоруш�
ником чи потерпілим). У середньому тривалість
попередньої зустрічі становить від 1 до 2 годин, за�
лежно від потреби сторони висловитись та поділи�
тись своїми переживаннями. 

Коли внаслідок попередніх зустрічей як право�
порушник, так і потерпілий дають свою згоду на

спільну зустріч — час проведення медіації узго�
джується між усіма потенційними учасниками.

Медіація проводиться у приміщенні Україн�
ського Центру Порозуміння і, зазвичай, триває від
1,5 до 2,5 годин. На медіації присутні медіатори, що
працюють у цій справі, правопорушник, потерпіла
сторона, а також близькі люди чи родичі учасників
кримінальної ситуації, які можуть надати їм під�
тримку чи пораду. 

Під час зустрічі медіація починається з вступно�
го слова медіатора, де учасникам нагадуються ос�
новні правила та принципи зустрічі, після чого всі
учасники зустрічі підписують Угоду про намір бра�
ти участь у медіації та дотримуватись встановле�
них правил та принципів. Далі, після розповідей
кожного учасника про те, що трапилось, про їхнє
ставлення до цієї події та після обговорення спри�
чиненої шкоди та можливих шляхів її усунення,
потерпілий та правопорушник можуть підписати
Угоду за результатами медіації, яка зазвичай фік�
сує досягнуті між сторонами домовленості про усу�
нення завданої шкоди. У подальшому, ця угода, за
поданням сторін, може бути долучена до матеріалів
кримінальної справи.

Протягом місяця по закінченню медіації, ведучі
програми примирення, що працювали по цій спра�
ві, проводять моніторинг виконання сторонами ук�
ладеної угоди. Моніторинг проводиться по телефо�
ну у вигляді бесіди, спочатку з потерпілим, а потім
з правопорушником, під час якої сторони мають
змогу висловитись щодо того, як проходить вико�
нання угоди, чи задоволені вони наслідками меді�
ації, як розвиваються їхні стосунки. За бажанням
сторін, може бути призначено ще одну спільну
зустріч, для обговорення поточних питань чи без�
посереднього відшкодування завданих збитків. 

По закінченню роботи по справі, координатор
Служби розв’язання конфліктів, згідно інформації,
яку було отримано від медіаторів, приймає рішен�
ня про закриття справи, про що робиться відповід�
ний запис у реєстраційній картці.

У випадку, коли медіацію було проведено і сто�
рони підписали угоду за результатами зустрічі, до
суду (а саме судді, що розглядає дану справу), за
згодою учасників медіації, передається інформа�
ційний лист про проведену медіацію та її учасни�
ків, до якого також додаються копії Угоди про намі�
ри брати участь у медіації та Угоди за результатами
програми по усуненню завданої шкоди. Оригінали
цих документів можуть бути приєднані правопо�
рушником (підсудним) чи потерпілим під час судо�
вого розгляду справи та враховуватись суддею при
постановленні рішення.
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Юридичні наслідки медіації по різних категоC
ріях справ та долучення документів до матеріалів
справи

У випадку клопотання однією із сторін про до�
лучення договору примирення і документів, які
підтверджують його виконання, до матеріалів спра�
ви, суддя може прийняти рішення про можливість
їх долучення до матеріалів справи. 

Суд може використати результати примирення
для звільнення підсудного від кримінальної відпо�
відальності на підставі пп. 1, 2, 3, 4 ст. 7�1 Кримі�
нально�процесуального кодексу України (КПК)
(Закриття кримінальної справи у зв’язку з дійовим
каяттям (ст. 45 КК України), з примиренням під�
судного з потерпілим (ст. 46 КК України) із засто�
суванням до неповнолітнього примусових заходів
виховного характеру у порядку, передбаченому
ст. 447 КПК, з передачею особи на поруки колекти�
ву підприємства, установи чи організації (ст. 47 КК).

Суддя може використати результати примирен�
ня для закриття справи на підставі п. 1 ст. 27 КПК
у випадку примирення потерпілого і підсудного у
справах приватного обвинувачення.

Суддя також може врахувати примирення сто�
рін як обставину, що пом’якшує покарання під час
винесення вироку (п. 2 ч. 1 та ч. 2 ст. 66 КК), або
призначити більш м’яке покарання, ніж передбаче�
но законом за вчинення особливо тяжкого, тяжко�
го або середньої тяжкості злочину (ст. 69 КК Ук�
раїни).

Суд може врахувати наслідки медіації при при�
значенні покарання та прийняти рішення про
звільнення підсудного від покарання з випробуван�
ням, в залежності від призначеного покарання, осо�
би підсудного та тяжкості вчиненого злочину
(ст. 75 КК України).

Юридичні наслідки медіації у справах щодо
вчинення злочину неповнолітніми особами

Суд може використати результати примирення і
закрити кримінальну справу у випадку вчинення
неповнолітньою особою злочину невеликої тяж�
кості, звільнивши неповнолітнього підсудного від
кримінальної відповідальності та застосувавши до
нього примусові заходи виховного характеру
(ст. 97 КК).

Крім цього, суд може звільнити неповнолітнього
підсудного на підставі його дійового каяття (ст. 45
КК) або примирення з потерпілим (ст. 46 КК).

У випадку вчинення неповнолітнім злочину не�
великої або середньої тяжкості, суд може врахува�
ти результати медіації та передати неповнолітнього
на поруки колективу підприємства, установи чи
організації (ст. 47 КК).

Суддя також може врахувати примирення сто�
рін як обставину, що пом’якшує покарання під час

винесення вироку (п. 2 ч. 1 та ч. 2 ст. 66 КК) або
призначити більш м’яке покарання ніж передбаче�
но законом за вчинення особливо тяжкого, тяжко�
го або середньої тяжкості злочину (ст. 69 КК).

Суд може врахувати наслідки медіації та прий�
няти рішення про звільнення підсудного від пока�
рання із застосуванням до нього примусових за�
ходів виховного характеру в разі вчинення непо�
внолітнім підсудним злочину невеликої або серед�
ньої тяжкості (ст. 105 КК).

Крім цього, суд може прийняти рішення про
звільнення підсудного від покарання з випробуван�
ням у випадку його засудження до позбавлення
волі (ст. 104 КК).

Психологічний аспект дії програми примиренC
ня потерпілих та правопорушників

Такі зустрічі можуть стати вирішальною подією
у житті обох сторін.

Жертва має право ставити усі хвилюючі запи�
тання, вона може виказати свої почуття та дати
зрозуміти злочинцю, що вона пережила внаслідок
злочину, як це змінило її життя. Крім цього, жертва
має можливість зрозуміти: що значить злочин для
того, хто його вчинив. Оскільки жертва зустріча�
ється безпосередньо, її пануючі стереотипи пере�
глядаються, а страх зменшується.

У потерпілого з’являється можливість не тільки
одержати компенсацію, а й безпосередньо взяти
участь у вирішенні щодо її характеру. Таким чином,
програма примирення жертви і правопорушника
створює умови для виявлення почуттів, обміну
інформацією та відшкодування збитків, повертаю�
чи при цьому жертвам злочину почуття впевне�
ності і відчуття контролю над ситуацією. 

Водночас, злочинці мають можливість побачити
у жертвах реальних людей. Вони дізнаються про
наслідки свого злочину з перших рук, що призво�
дить до нового погляду на попередні стереотипи і
спроби самовиправлення. Таким чином, злочинцям
надається шанс конкретними діями поновити спра�
ведливість, а також, якщо будуть до цього готові,
висловити розкаяння і просити вибачення. 

Статистика
Станом на 01.01.05. Українським Центром Поро�

зуміння з Дарницького районного суду у м. Києві
було отримано інформацію про 175 кримінальні
справи, з яких у 59 випадках працювали спеціалісти
Українського Центру Порозуміння. За результата�
ми їхньої роботи було надано 102 консультації по�
терпілим, правопорушникам та їхнім представни�
кам щодо можливостей програми примирення по�
терпілих та правопорушників у конкретному ви�
падку. 

Взаємодія Дарницького районного суду м. Києва та Українського Центру Порозуміння...
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У 8 випадках, завдяки участі потерпілих та пра�
вопорушників у програмі примирення, правопо�
рушниками було відшкодовано завдану потерпі�
лим шкоду. При цьому, підписання угоди про усу�
нення завданих збитків між потерпілим та право�
порушником відбулось у трьох випадках. 

Можливості програми примирення у рамках
судового процесу:

1. Результативна учать потерпілого та правопо�
рушника у програмі примирення може зменшити
час розгляду справ, в яких заявлено цивільний по�

зов чи клопотання про відшкодування моральних
збитків. 

2. Дає змогу судді оцінити особистість правопо�
рушника та його дійсне, а не деклароване, ставлен�
ня до вчиненого злочину. 

3. Справляє виховний вплив на неповнолітніх
правопорушників та надає судді можливість засто�
сування ширшого кола альтернативних видів пока�
рання. 

4. Дає змогу значною мірою реалізувати права
потерпілих.



Основной проблемой криминальной юстиции
является ее направленность наказания виновного.

Классическая схема реакции государства на де�
яние, подпадающее под уголовно�правовой запрет,
в большинстве стран она сводится к выбору между
двумя возможностями:

• обнаружение преступления — уголовное пре�
следование в рамках уголовно�процессуальной де�
ятельности — наказанием — исполнение наказа�
ния;

• определение наказания и отказ от уголовного
преследования по мотивам его нецелесообразности
без каких�либо дополнительных условий.

Современное украинское уголовное судопроиз�
водство является в своей основе карательным: дей�
ствует принцип неотвратимости уголовного нака�
зания независимо от того, признал ли свою вину
обвиняемый, раскаялся в совершении противо�
правного деяния, загладил причиненный вред, при�
нес извинения потерпевшему, примирился с ним, в
действующей в Украине системе правосудия. Ин�
тересы же потерпевшего при этом практически не
принимаются во внимание.

В 1999 г. Комитет Министров Совета Европы
принял Рекомендации «О медиации в уголовных
делах», согласно которым использование медиа�
ции в уголовных делах является гибким, нацелен�
ным на разрешение проблем дополнением или как
альтернатива традиционному судебному разбира�
тельству.

Медиация определяется как совокупность лю�
бых процессуальных мер, позволяющих потерпев�
шему и лицу, подлежащему уголовному преследо�
ванию, активно участвовать в преодолении трудно�
стей, вытекающих из факта совершения преступле�
ния, при непосредственном участии независимого
третьего лица и при условии, что стороны кон�
фликта добровольно соглашаются с применением
этих мер. 

Поскольку процесс медиации или примирение
жертвы и правонарушителя в установленном зако�
ном порядке не регламентирован действующим за�

конодательством Украины, но, по нашему мнению,
самой более оптимальной и приемлемой для Укра�
ины моделью является медиационное производ�
ство в Польше.

В 2003 г. после внесения в Польское уголовное и
уголовно�процессуальное законодательство нов�
шеств, а именно статей, согласно которым, проку�
рор, орган дознания, а так же суд по инициативе
или с согласия обвиняемого, а также потерпевшего
может направить дело медиатору с целью его ме�
диационного рассмотрения. Соответствующее про�
цессуальное решение оформляется в виде поста�
новления.

Уголовно�процессуальным кодексом Польши
предусмотрен срок проведения медиации, который
составляет один месяц, при этом указанный срок
не включается в срок предварительного следствия.
Этим же кодексом предусмотрена категория дел,
по которым возможна медиация — по делам — по
жалобам частного обвинения, а также делам, по ко�
торым санкция статьи предусматривает наказание
на срок не более 5 лет.

Данные по применению этих норм в Польше сви�
детельствуют об уменьшении количества преступ�
лений, совершенных несовершеннолетними повтор�
но. Усилена защита потерпевших и оперативное
взыскание ущерба, причиненного потерпевшему.
Кроме этого, появилась возможность реального
примирения правонарушителя и потерпевшего.

Как уже отмечалось, в нашем законодательстве
прямо не предусмотрены способы внесудебного
разрешения споров. Действующее законодательст�
во Украины, кроме общих оснований возможного
использования медиации в уголовном процессе, а
именно ст. ст. 45, 46 УК Украины, содержит и до�
полнительные основания для применения медиа�
ции в отношении несовершеннолетних.

Так, Уголовный кодекс Украины, предусматри�
вает, что несовершеннолетнего, который совершил
преступление впервые и совершил преступление
небольшой тяжести, можно освободить от уголов�
ной ответственности, если его исправление воз�
можно без применения наказания, что предусмот�
рено ст. 87 УК Украины, однако при решении дан�
ного вопроса мнение потерпевшего, как правило,
не принимается во внимание.

Также ст. 105 УК Украины регламентирует ос�
вобождение несовершеннолетнего, который совер�
шил преступление небольшой или средней тяжес�
ти от наказания, если будет установлено, что вслед�
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ствие чистосердечного раскаяния и последующего
безупречного поведения, он на момент провозгла�
шения приговора не требует применения наказа�
ния. Исходя из того, что в настоящее время, отсут�
ствует нормативная база по данной проблеме, по
нашему мнению, самый актуальный вопрос — про�
цесс передачи дела на медиацию.

В литературе и научных работах содержится
или раскрывается процедура медиации, началом
которой является отбор дела, с учетом наличия по�
терпевшей стороны, признания правонарушителем
своей вины, а также возраста правонарушителя, но
нигде не раскрывается сам механизм передачи де�
ла, а именно, кто должен отслеживать и решать ме�
диабельно дело или нет.

Так, в США дело медиатору передает судья, в
Бельгии прокурор.

Восстановительное правосудие действительно
пока работает не столько в юридической сфере,
сколько в социально�психологической. Следова�
тельно, нужно изменить ситуацию. Важно найти
формы деятельности этого института в условиях
правосудия, органически вписать его в уголовный
процесс.

В мае 2004 г. Дергачевский районный суд Харь�
ковской области включился в региональный про�
ект «Модельний ювенальний суд — крок до вдоско�
налення ювенальної юстиції в Україні», иницииро�
ванный Харьковским общественным центром
«Молодежь за демократию», целью которого явля�
ется:

• создание на базе Дергаческого районного суда
модельного ювенального суда;

• разработка механизмов применения принци�
пов восстановительного правосудия в системе уго�
ловного правосудия по отношению к несовершен�
нолетним;

• введение специалистов пробации в украин�
ское ювенальное судопроизводство.

Модельный ювенальный суд на базе Дергачев�
ского районного суда, — это суд, в котором внедре�
на специализация двух судей на рассмотрение дел,
касающихся прав и законных интересов несовер�
шеннолетних, и введена должность судебного вос�
питателя — специалиста пробации, который отве�
чает за тщательный сбор информации по конкрет�
ному несовершеннолетнему и его окружению,
оценку возможности досудебного разрешения кон�
фликта (медиации), организацию и осуществление
контроля за исполнением наказания в обществе,
превентивного контроля. 

Основная концепция созданной модели состоит
в том, что способом реагирования на правонаруша�
ющее поведение несовершеннолетних является ре�
социализация — возвращение подростка в обще�
ство в качестве полноценного его члена. 

Выбранная модель позволяет, во�первых, осу�

ществить гуманитарный поворот целевых устано�
вок правосудия для несовершеннолетних и, во�вто�
рых, дает возможность суду привлекать различные
способы работы с ребенком: социальную работу,
психологическую и психотерапевтическую и, нако�
нец, программы восстановительного правосудия
(медиацию).

Учитывая все тот же вопрос — отсутствия нор�
мативной базы и для того, чтобы ни у кого из уча�
стников процесса не возникло вопросов к заинте�
ресованности судьи, решили опробовать следую�
щий порядок передачи дел на медиацию.

Судебный воспитатель, специалист пробации,
самостоятельно просматривает все уголовные дела,
поступившие в суд в отношении несовершеннолет�
него, для того, чтобы определить подходит для ме�
диации дело или нет.

При этом судебный воспитатель не может раз�
глашать ту информацию, которую он почерпнул из
уголовного дела, о чем он предупреждается судом.
Выписав анкетные данные потерпевшего и подсу�
димого, судебный воспитатель встречается со сто�
ронами и выясняет их мнение о согласии участия в
медиации, а также собирает социально�психологи�
ческие данные о подсудимом.

Кроме того, судебный воспитатель может полу�
чить дополнительную информацию о подсудимом
в районной службе по делам несовершеннолетних,
поскольку указанная служба принимает участие по
всем уголовным делам, в отношении несовершен�
нолетних и обладает данными, которые всегда име�
ются в материалах уголовного дела.

Обобщив все вышесказанное, хотелось отме�
тить, что внедрение медиации требует нормативно�
го закрепления и при рассмотрении этих вопросов
должно быть четко определено:

1. Категория дел, которую можно передавать на
медиацию.

2. Процессуально закрепленный срок медиации.
3. Определение формы отчета о медиации, а так�

же форма соглашения между правонарушителем и
потерпевшим, в котором указывается срок и меха�
низм его исполнения.

4. Порядок передачи на медиацию, кто должен
передавать и на какой стадии.

При проведении медиации с несовершеннолет�
ними, по нашему мнению, необходимо предусмот�
реть обязательность привлечения к процедуре ме�
диации педагога или психолога, а также родителей
несовершеннолетнего.

Поскольку определенная часть действий восста�
новительного характера может дать сведения о
фактах, используемых в качестве доказательств,
часто встает вопрос об источнике, относимости, до�
пустимости и достоверности доказательств, полу�
ченных в рамках восстановительного правосудия.
Однако процедура медиации не допускает возмож�
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ности разглашения сведений ставших известными
в ходе медиации ни ведущим встречи (посредни�
ком) ни сторонами, поскольку в противном случае
будет потеряна атмосфера доверия к медиатору и
настрой сторон на покаяние и примирение. Поэто�
му на процесс медиации отбираются только те де�
ла, где правонарушитель признает свою вину и го�
тов нести ответственность за исправление нанесен�
ного вреда, сама же процедура медиации носит
конфиденциальный характер. В случае достиже�
ния сторонами соглашения о заглаживании вреда,
оно может быть приобщено к делу по ходатайству
любой из сторон. 

Процедура восстановления в делах несовершен�
нолетних сталкивается с другими сторонами уго�
ловного процесса, имеющими самостоятельное
значение. Речь идет о прекращении уголовного де�
ла в отношении несовершеннолетнего по основа�
ниям, указанным в ст. 87 УК Украины (освобожде�
ние от уголовной ответственности) и ст. 105 УК
Украины (освобождение от наказания), с примене�
нием к несовершеннолетнему принудительных мер

воспитательного воздействия. Отметим, что и при�
мирение потерпевшего с обвиняемым (подозревае�
мым), и освобождение от уголовной ответственно�
сти несовершеннолетнего, касаются одного и того
же круга правонарушений — небольшой и средней
тяжести. Применение принудительных мер воспи�
тательного воздействия не создает судимости, а в
перечне этих мер большинство может быть отнесе�
но к воспитательному надзору, который за многие
годы его использования в разных странах доказал
свою эффективность в ресоциализации личности
правонарушителей. Именно наличие воспитатель�
ного надзора позволяет проверить результатив�
ность решения суда о применении к несовершенно�
летнему мер воспитательного воздействия, а не на�
казания. Этот вариант важен и для оценки резуль�
тативности примирения: конечно, раскаяние долж�
но быть искренним, а примирение добровольным,
но подобные действия призваны не исключать, а
дополнять воспитательный надзор.



Процедура примирения потерпевших и право�
нарушителей в Красногвардейском районе прово�
дится на стадии судебного рассмотрения.

Необходимость и возможность проведения про�
цедуры примирения соответствует предусмотрен�
ной ст. 50 ч. 2 УК Украины цели наказания — ис�
правление осужденных. Законодательной базой
для проведения данной процедуры полагаем нали�
чие в УК Украины таких ст. ст. 45 и 46.

В Красногвардейском районе создана обще�
ственная организация «Агентство регионального
развития «Гармония», одним из направлений дея�
тельности которого являются примирительные
процедуры по уголовным делам (или медиация).

Общая схема процедуры не отличается от дей�
ствующей украинской модели.

При поступлении в суд уголовного дела по об�
винению несовершеннолетнего лица в корыстном
преступлении информация об этом предоставляет�
ся агентству.

Следует отметить, что в Красногвардейском су�
де осуществлена специализация по рассмотрению
дел по преступлениям, совершенных несовершен�
нолетними, поэтому задача отбора дел, по которым
возможно проведение медиативной процедуры не�
сколько упрощается. По всем делам в отношении
несовершеннолетних лиц, возможность проведе�
ния этой процедуры изучается как судьей, так и ме�
диатором, который извещается о поступлении в
суд дел, отвечающим необходимым условиям про�
ведения медиации (наличие потерпевшего и право�
нарушителя, признание им своей вины). Таким об�
разом, судья и медиатор имеют свою точку зрения
о возможности проведения примирительной про�
цедуры. Необходимо отметить, что в двух случаях
судья, хотя и предлагал дело для проведения ме�
диативной процедуры, сомневался в достижения
положительного результата, с учетом тех данных,
имеющихся в деле, о личности несовершеннолет�
него лица и его родителей, их имущественного по�
ложения. На самом деле, по каждому делу было до�
стигнуто соглашение по результатам встречи по ус�
транению причиненного вреда.

Представителю агентства предоставляется ин�
формация о сторонах по делу, законных представи�
телях, их адреса, фабула предъявленного обвине�
ния. Материалы дела ввиду запрещения разгла�
шать информации по делу, необходимости соблю�
дения тайны следствия, не выдаются. В принципе,
медиатору достаточно тех данных, предоставление
которых укладывается в рамки существующего
уголовного процесса.

Фактически проведено несколько примири�
тельных процедур, их схема не отличается от дей�
ствующей украинской модели — встреча с правона�
рушителем и его родителями, затем встреча с по�
терпевшим, и заключительная общая встреча — то
есть непосредственно медиация. 

При проведении процедуры примирения при�
глашаются не только потерпевшие и правонаруши�
тели, но также другие лица — родители, учителя,
представители службы по делам несовершеннолет�
них. Необходимость приглашения тех или иных
лиц определяется медиатором, в зависимости от
обстоятельств дела, личности правонарушителя.
Место проведения процедуры — нейтральная тер�
ритория, но в большей степени учитываются поже�
лания потерпевшей стороны. Так, в одном случае,
процедура проведена в здании сельсовета, в другом
— в зале совещаний одного из предприятий райо�
на). Длительность процедуры примирения от одно�
го до полутора часов. За это время получают воз�
можность высказаться все участники. Важным мо�
ментом является то, что за весь период следствия
по делу именно эта встреча впервые в полной мере
дает возможность сторонам, прежде всего, потер�
певшим, высказать свои эмоции, внутренние пере�
живания, и таким образом, в определенной степени
снять напряжение. Эти моменты не слишком вол�
нуют дознавателя, следователя, задача которых —
расследование дела, установление виновных лиц и
т. п., поэтому потерпевший остается наедине со
своими негативными эмоциями, и возможно, что
постоянное напряжение может выразиться в том,
что он будет предъявлять к виновному лицу завы�
шенные требования, требовать от суда наказания,
неадекватного содеянному. Правонарушитель, ко�
торый возможно в силу объективных причин, не в
состоянии немедленно и в полном объеме устра�
нить причиненный им вред, откажется от возмеще�
ния вреда, считая, что от наказания ему все равно
не уйти и поэтому прилагать усилия хотя бы к
частичному возмещению ущерба, нет смысла. Про�
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цедура примирения, проводимая нейтральной сто�
роной, дает возможность и потерпевшему и винов�
ному, выступить как бы партнерами по ликвидации
последствий правонарушения. В подавляющем
большинстве, потерпевший и правонарушитель —
это односельчане, и примирительная процедура да�
ет им возможность в будущем строить свои взаи�
моотношения нормально, на принципах добросо�
седства. 

Так, по одному из дел, потерпевшая, получив
предложение медиатора о проведении процедуры
примирения, заявила о том, что она не только не
желает примиряться, но даже слышать и видеть не
желает виновных. Тем не менее, после того, как ей
была разъяснена суть процедуры, она согласилась
на её проведение. В результате встречи эта женщи�
на, материально неплохо обеспеченная, ужасну�
лась тем условиям, в которых живут и воспитыва�
ются подростки, похитившие у её дочери мобиль�
ный телефон, и поинтересовалась у медиатора, чем
она могла бы помочь им. В то же время, эти под�
ростки, видя доброе отношение к себе со стороны
потерпевшей, нашли возможность заработать сред�
ства на возмещение ущерба, и к моменту рассмотре�

ния дела в суде ущерб практически полностью был
возмещен. В свою очередь, возмещение ущерба,
свидетельствующее о деятельном раскаянии подсу�
димых, дало возможность суду избрать им меру на�
казания, не связанную с лишением свободы.

Проведение процедуры примирения именно об�
щественной организацией полагаю более приемле�
мым, поскольку государство в уголовном процессе
представлено органами дознания, следствия, про�
куратуры, суда. Общественная организация как
нейтральная, независимая сторона, не должна быть
связана ни со стороной обвинения, ни со стороной
защиты, ни с судом. Наличие соглашения, состав�
ленного органом, не осуществляющим ни одну из
функций, выше указанных, дает лишнюю возмож�
ность удостовериться в непредвзятости примири�
тельной процедуры.

Программу медиации необходимо развивать,
поскольку проведение примирительной процеду�
ры дает возможность учитывать интересы как по�
терпевшего, так и правонарушителя.



Як констатує Національна програма «Діти Ук�
раїни»: «Захист людини в дитячі роки, коли відбу�
вається духовне, моральне, фізичне становлення
особистості, засвоєння національних та загально�
людських культурних цінностей і коли навіть тим�
часові нестатки й помилки дорослих здатні за�
подіяти шкоду і деформувати її розвиток, має бути
одним з головних завдань при формуванні стратегії
розвитку нашої держави» [1]. На відміну від інших
функцій соціальної держави, спрямованих на су�
часність (захист прав трудящих, соціальна допомо�
га інвалідам та безробітним), або на минуле (заслу�
жена винагорода за колишню працю), захист ди�
тинства — це інвестування національного майбут�
нього: суспільства, держави, громадян. 

Сучасне становище дітей в Україні набуває ха�
рактеру одного з факторів загрози національній
безпеці, по�перше, через зниження народжува�
ності, по�друге, через неспроможність суспільства
та держави забезпечити виживання та повноцін�
ний розвиток дитини, по�третє, через зберігання
стабільно високої підліткової злочинності. 

Залишається досить гострою і проблема адек�
ватного реагування на злочинність неповнолітніх.
На нашу думку, значною мірою ця проблематика
викликана недосконалістю національного криміна�
льного законодавства, яке є, з одного боку, більш
репресивним щодо дітей, ніж щодо дорослих, на що
неодноразово звертали увагу дослідники [2], а з
другого — нерідко призводить до невиправданого
звільнення від відповідальності. Українська судова
практика свідчить, що більшість неповнолітніх, які
скоїли злочин, звільняються від покарання з випро�
буванням (67,2% від усіх засуджених), а приблизно
чверть засуджується до позбавлення волі [3]. Та�
ка ж статистика спостерігається і в Росії, де до біль�
шості неповнолітніх, які вчинили злочин, реальна
відповідальність не застосовується, а до позбавлен�
ня волі засуджуються 24% неповнолітніх [4]. В обох
випадках вкрай рідко досягається мета криміна�
льної відповідальності: в першому — неповнолітній
відчуває себе безкарним, його жертва — незадово�
леною, а спільнота — менш безпечною; в другому —
жертва теж не отримує відшкодування, неповно�

літній, який потрапляє в кримінальне середовище,
швидко прилучається до кримінальної практики, а
громада отримує замість ресоціалізованої особи
криміналізовану.

Попри негативну роль покарання у вигляді поз�
бавлення волі, яке нерідко стає «кримінальним уні�
верситетом» для неповнолітнього, сама система су�
часного карального за своєю суттю кримінального
судочинства об’єктивно сприяє криміналізації осо�
бистості [5]. 

Слід погодитись з вітчизняними та зарубіжни�
ми авторами, які констатують кризу карального
правосуддя (Н. Крісті, Л. М. Карнозова та інші ав�
тори Центру «Судово�правова реформа», І. А. Вой�
тюк, В. Землянська) і особливо це стосується пра�
восуддя щодо неповнолітніх. Більш перспектив�
ним видається підхід, який отримав назву віднов�
лювального правосуддя (restorative justice). З точ�
ки зору Г. Бейзмора та М. Амбрейта, яку ми повніс�
тю поділяємо, застосування такого підходу до де�
лінквентної дитини дає можливість досягти трьох
цілей, недосяжних у каральному правосудді: жерт�
ва отримує реальне відшкодування нанесеної їй ма�
теріальної або моральної шкоди; правопорушник
виходить з примирної процедури більш придатним
до суспільного життя, оскільки він не тільки усві�
домлює і переживає своє діяння, але й намагається
ліквідувати його наслідки; громада є більш безпеч�
ною [6]. Різні варіанти відновлювальних практик, в
тому числі в ювенальній юстиції, відомі багатьом
країнам світу. 

Разом з тим хотілось би застерегти проти погля�
ду на відновлювальне правосуддя як виключно за�
кордонне, а тому й малоприйнятне для української
правосвідомості та практики явище. Принципи від�
новлювального правосуддя були відомі вже в часи
Руської правди, про що недвозначно говорить сис�
тема викупів (композиції) за злочини про особи,
зафіксована в цьому найдавнішому зводі правових
норм східних слов’ян. 

Погляд на суд як на посередника, спрямованість
на примирення сторін є традицією (хоча, можливо,
призабутою) національної правової культури, про
свідчить хоча б існування та високий авторитет тре�
тейських і полюбовних судів на українських землях
у складі Великого князівства Литовського [7]. Суд
по цивільним і дрібним кримінальним справам у
запорізьких козаків, за свідоцтвом столітнього ко�
зака М. Коржа, записаного Д. Яворницьким, теж
носив відновлювально�примирний характер [8].
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Слід зазначити, що і сучасне національне кримі�
нальне та кримінально�процесуальне законодав�
ство створюють певні (хоча й не зовсім досконалі)
засади для застосування практики відновлюваль�
ного правосуддя щодо неповнолітніх. Причому іні�
ціаторами та учасниками таких практик можуть
бути не тільки судові, але й правоохоронні органи
за обов’язковою участю неурядових організацій,
оскільки державного інституту медіації поки що
немає. 

Авторами пропонується наступна модель засто�
сування практики відновлювального правосуддя у
формі медіації в діяльності КМСН у справах про
суспільно небезпечні діяння, вчинені малоліт�
німи/неповнолітніми. 

В ідеальному вимірі вона має включати декілька
етапів, що проходять паралельно стадіям дізнання
та досудового слідства. Отже, практика відновлю�
вального правосуддя не підміняє собою діяльність
правоохоронних органів та судів. 

На першому етапі працівники КМСН райвід�
ділів ОВС інформують малолітніх/неповнолітніх,
які вчинили суспільно небезпечне діяння, та їх за�
конних представників про можливість та переваги
застосування примирної процедури. Окремо про це
інформується також жертва. Такий первісний етап
видається досить важливим, оскільки правосві�
домість пересічного громадянина України поки що
далека від ідей та практики відновлювального пра�
восуддя. Паралельно (безвідносно до конкретної
справи) доцільно проведення соціальної реклами у
вигляді пізнавальних радіо� та телепередач, розпо�
всюдження буклетів.

На другому етапі правоохоронний орган, який
здійснює провадження у справі, дає юридичну
кваліфікацію діяння, виявляючи при цьому норма�
тивні перспективи винесення справи на примирну
процедуру, і про результати повідомляє координа�
тора (представника громадської організації). 

На третьому етапі координатор призначає посе�
редника (медіатора) у примирній процедурі з�

поміж осіб, які мають відповідні професійні знання
та уміння. Посередник проводить попередні зуст�
річі з правопорушником та його сім’єю, потім з
жертвою, виявляючи можливості для застосування
медіації, організує та проводить примирну зустріч.
Результатом примирної зустрічі може бути:

• примирення потерпілого та малолітньої/непо�
внолітньої особи, яка вчинила суспільно небезпеч�
не діяння, без відшкодування шкоди;

• примирення потерпілого та малолітньої/не�
повнолітньої особи, яка вчинила суспільно небез�
печне діяння з подальшим відшкодуванням шкоди;

• недосягнення примирення з одночасним дійо�
вим каяттям малолітньої/неповнолітньої особи,
яка вчинила суспільно небезпечне діяння;

• недосягнення примирення.
В перших двох випадках матеріальним та доку�

ментальним результатом примирної процедури є
примирна угода сторін.

Зрозуміло, що сторони можуть відмовитись від
примирної процедури або не досягти згоди на при�
мирній зустрічі. В будь�якому випадку посередник
оформляє свої дії як звіт, який передається органу,
який здійснює провадження у справі. У випадку
позитивного результату примирної зустрічі до
звіту додається також примирний договір, типова
форма якого узгоджується з судовими органами.

І, нарешті, неповнолітній правопорушник шля�
хом власних дій відшкодовує моральну або матері�
альну шкоду, нанесену жертві, що оформляється
заявою жертви. 

Всі матеріали примирної процедури передають�
ся до правоохоронних та судових органів і стають
підставою для винесення рішення у справі. 

На наш погляд, пропонована форма примирної
процедури у справах про суспільно небезпечні
діяння, вчинені неповнолітніми, може сприяти
просуванню ідей та практики відновлювального
правосуддя в Україні.
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Програми відновного правосуддя впроваджу�
ються у різних країнах світу починаючи з

середини 70�х років минулого сторіччя. Форми ре�
алізації програм та моделі їх функціонування є
різними. Наразі наша країна знаходиться на етапі
формування вітчизняної моделі відновного право�
суддя. Власне тому, доцільним є огляд існуючих
програм в інших країнах. Для ознайомлення були
обрані: Франція, Нідерланди, Норвегія, Нова Зе�
ландія та Канада. Інформація, подана у цій статті,
базується на даних роботи «Міжнародний огляд
програм відновного правосуддя», Д. Маерса та
дослідження моделей відновного правосуддя, про�
веденого Українським Центром Порозуміння
влітку 2004 р. 

Ф р а н ц і я

Починаючи з середини 80�х у Франції за
ініціативою прокурорів починають реалізовува�
тися пілотні проекти, спрямовані на розв’язання
кримінальних конфліктів шляхом медіації.
Юридичним підґрунтям для розвитку даної
практики стали ст. ст. 40, 41 Кримінально�проце�
суального кодексу (статті прийняті в 1993 р.),
згідно з якими прокурор має право «вирішувати,
які кроки застосувати» щодо конкретної справи.
Повноваженнями прокурора також є «до почат�
ку судового провадження по справі, за згодою
сторін, удатися до застосування процедури ме�
діації, якщо, на думку прокурора, це допоможе
забезпечити відшкодування збитків потерпіло�
му; усунути перешкоди, пов’язані з порушенням
закону; реабілітувати індивіда». 

Послуга медіації у Франції доступна як для
неповнолітніх, так і для повнолітніх правопо�

рушників. Законодавством дозволяється пряма і
непряма медіації. Бажаним результатом є дося�
гнення угоди, згідно якої правопорушник визнає
свою вину та матеріально відшкодовує завдані
збитки. Яким би не був результат процедури, про
нього повідомляють прокурора, який і приймає
рішення щодо відкриття чи закриття криміна�
льної справи. 

Послугу примирення надають асоціації суп�
роводу потерпілих та приватні медіатори, які ак�
редитовані місцевим прокурором і мають конт�
ракт з Мін’юстом. Питання спільної взаємодії та
специфіки проведення програм примирення уз�
годжуються між надавачами послуги примирен�
ня та прокурорами на місцевому рівні. Робота
асоціацій та приватних медіаторів оплачується з
центральних фондів (державний, місцевий бюд�
жети). Послуга медіації надається учасникам
безкоштовно. Варто зауважити, що більшість ме�
діаторів (70%) є волонтерами. Навчання ме�
діаторів — не є обов’язковим. Однак, більшість
медіаторів, що працюють в асоціаціях (81%)
пройшли ґрунтовну підготовку, оскільки від
рівня якості надання послуги примирення зале�
жить акредитація асоціації, а отже і її фінансу�
вання. 

Теоретичною підтримкою розвитку медіації у
Франції займається Національний інститут ме�
діації та допомоги потерпілим. Інститут коорди�
нує роботу 160 служб, надає допомогу потерпі�
лим, допомагає розробляти місцеві програми,
співпрацює з місцевими органами управління,
проводить дослідження. Ним також був розроб�
лений етичний кодекс, який регулює різні аспек�
ти медіації. 

Медіація у Франції включає чотири основні
етапи: 

• підготовчий — обмін інформацією між
прокурором і асоціацією, аналіз конфлікту, попе�
редня робота з сторонами;

• медіація — містить два етапи: безпосеред�
ньо процедура примирення та укладання угоди;

• закриття справи та її оцінка — асоціація
або приватний медіатор передають прокурору
офіційний звіт про процедуру медіації та її ре�
зультати.

У 1995 р. було проведено близько 33 600 ме�
діацій. З них 60% провели асоціації, 40% — при�
ватні медіатори. Трохи більше половини — це
злочини проти особи, третина — злочини проти
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власності. Близько 55% переданих справ закін�
чилися укладанням угоди між сторонами, 30% —
медіація була неуспішною, тобто, угоду не було
укладено.

Н і д е р л а н д и

Законодавство Нідерландів передбачає мож�
ливість застосування медіації у випадках скоєн�
ня злочинів неповнолітніми (ст. 77а Криміналь�
ного кодексу, 1994 р.) та повнолітніми (Директи�
ва про опіку потерпілих, 1995 р.). Однак, кон�
кретні механізми провадження програми прими�
рення у законодавстві не визначені.

Нині в Нідерландах діє 4 програми відновно�
го правосуддя. Перша з них — орієнтована на не�
повнолітніх правопорушників і є альтернативою
кримінальному розгляду справи. Зазвичай, спра�
ви передає поліція. За результатами цього виду
медіації може бути прийняте рішення про вико�
нання правопорушником громадських робіт,
участь в освітньому проекті та матеріальну ком�
пенсацію збитків, завданих потерпілому. Програ�
ма для неповнолітніх поширюється на нетяжкі
та середнього рівня тяжкості злочини, участь у
медіації обов’язково узгоджується з прокурором.
У разі укладання угоди, судове провадження
припиняється. Служба медіації слідкує за вико�
нанням угоди.

Три інші програми стосуються повнолітніх
правопорушників. Медіація між сусідами —
функціонує на рівні офісів прокурорів, орієнто�
вана на врегулювання незначних правопорушень
у соціально неблагополучних районах. Медіація
за вимогою, перш за все, орієнтована на потер�
пілих і може застосовуватися на будь�якій стадії
кримінального провадження у справах будь�якої
складності. Якщо правопорушення не дуже
серйозне, успішна медіація з відшкодуванням
збитків призводить до закриття справи. В інших
випадках, результат медіації впливає на рішення
суду. Третій різновид програм — відновна меді�
ація, яка проводиться за проханням однієї із
сторін кримінального конфлікту за умови згоди
іншої сторони. Дана процедура проводиться піс�
ля винесення вироку, орієнтована на потерпілого
та правопорушника і передбачає тільки немате�
ріальну компенсацію. Відновна медіація не
змінює вироку для правопорушника.

За реалізацію та фінансування програм ме�
діації відповідає Мін’юст, МВС та муніципаліте�
ти. Більшість програм медіації мають центральні
офіси, що займаються адмініструванням і осві�
тою, та місцеві представництва, які безпосеред�
ньо надають послуги. Програму відновної меді�

ації реалізовують дві організації підтримки по�
терпілих, які фінансуються Мін’юстом. Усі ме�
діатори мають пройти спеціальну підготовку, за�
звичай в Інституті медіації Нідерландів, після
чого їх можуть наймати місцеві служби. 

За даними 1998 р. було проведено 22 000 ме�
діацій для неповнолітніх. В 2000 р. вдалося про�
вести 5 000 медіацій за вимогою. З 1997 р. до
2000 р. на проведення відновної медіації наді�
йшло 121 заявка і 58 випадків можна вважати
успішними.

Н о р в е г і я

Медіація між потерпілим і правопорушником
у Норвегії почалася з  двох  подій  середини
1970�х рр.: лекції Н. Крісті «Конфлікти як влас�
ність» та звіту уряду щодо неповнолітніх право�
порушників і системи кримінального правосуд�
дя. Наслідком цього стало впровадження першо�
го експериментального проекту з медіації для не�
повнолітніх правопорушників уже в 1981 р. Про�
ект був успішним, подібний досвід поширювався
на усю країну і, наприклад, у 1989 р. 81 з 435 нор�
везьких муніципалітетів підтримували надання
послуг медіації у своєму районі. З 1991 р. послу�
га медіації стає доступною і для повнолітніх пра�
вопорушників. 

Законодавство, що регулює медіацію між по�
терпілим і правопорушником включає Акт про
муніципальні ради медіації, 1991 р., Постанови
1992 р., Циркуляр 1993 р., розділи 71а та 72 Кри�
мінально�процесуального кодексу 1998 р. наді�
ляють прокурора повноваженнями направлять
підходящі судові справи на медіацію та припиня�
ти подальші дії проти правопорушника. Уся ме�
діація в Норвегії знаходиться під юрисдикцією
муніципальних рад медіації, діяльність яких по�
ширюється на цивільні та кримінальні конф�
лікти. 

Медіація в Норвегії — це, перш за все, міра ви�
правлення. Медіація є альтернативною по відно�
шенню до офіційного кримінального пересліду�
вання. Її основна мета — попередити повторне
правопорушення. На медіацію передаються
справи, де чітко визначена фігура потерпілого,
після завершення поліцейського розслідування.
Згідно чинного законодавства передача справ
відбувається у тих випадках, коли влада виріши�
ла припинити судове переслідування, або коли
правопорушення є незначним, вина правопо�
рушника має бути доведена. Медіація відбува�
ється за умови, коли обидва учасники криміна�
льної ситуації погодилася на медіацію і поліція
або влада дали згоду на проведення процедури.
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Успішна медіація закінчується медіаційною уго�
дою — це означає закриття кримінальної справи.
У іншому випадку, влада має право поновити су�
дову справу. 

Чинним законодавством передбачено наяв�
ність рад медіації при кожному муніципалітеті.
Діяльність рад базується на однакових принци�
пах. Фінансування та адміністрування програм
медіації здійснюється Міністерством соціальних
справ та Міністерством юстиції, місцеві органи
розподіляють кошти та контролюють діяльність
рад медіації. 

Ради медіації здебільшого мають у своєму
штаті оплачувані посади координатора, декіль�
кох адміністративних працівників та волонтерів�
медіаторів, які отримують невелику погодинну
винагороду за свою працю. Для учасників ме�
діація є безплатною. На сьогодні в Норвегії пра�
цюють близько 700 медіаторів, яких признача�
ють на 4 роки. Медіатори не мають спеціальної
освіти. Однак, обов’язковими умовами для робо�
ти медіатором є вік (старше 18 років), наявність
виборчого права, відсутність судимості і прохо�
дження підготовчого тренінгу. 

Рішення щодо передачі справи на медіацію
приймають органи влади, у разі позитивного рі�
шення, справа передається на термінове поліцей�
ське дорозслідування і тільки після цього — на
медіацію. Сам процес медіації, включаючи конт�
роль над виконанням рішення належить радам
медіації. Законодавством передбачені загальні
параметри проведення медіації, строки прове�
дення процедури можуть варіювати у залежності
від складності справи. У Норвегії передбачено
проведення тільки прямої медіації. Метою
медіації є досягнення та виконання угоди. Угоду
підписують усі учасники процедури, копія дода�
ється до матеріалів справи. 

У період з 1995 р. до 1998 р. на медіацію було
направлено 3 000 кримінальних справ. 65% — це
правопорушення неповнолітніх. Найбільш по�
ширені категорії справ, що передавалися на
медіацію — магазинні крадіжки (26%), крадіжки
(16%), хуліганство (19%). Укладання угоди
відбулося у 93% випадків, у 94% досягнуті угоди
виконувалися. Більшість угод передбачали гро�
шову компенсацію (41%), або компенсацію у
вигляді робіт на користь потерпілого (24%).

Н о в а  З е л а н д і я 

Ініціатива впровадження програм відновного
правосуддя у Новій Зеландії ґрунтується на
спробі передати контроль над правопорушення�
ми неповнолітніх з сфери кримінального право�

суддя до громади. Відновне правосуддя в Новій
Зеландії має форму сімейної конференції, на що
суттєво вплинули традиції корінного населення —
маорі. Застосування відновного правосуддя, зок�
рема, сімейних конференцій, у випадках скоєння
правопорушень неповнолітніми дозволяється
Законом про неповнолітніх та їх сім’ї від 1989 р.
Кримінальний кодекс 1985 р. передбачає обо�
в’язкове відшкодування збитків або іншу ком�
пенсацію потерпілому у випадках скоєння зло�
чинів повнолітніми. 

Проведення конференцій покладається на
Департамент соціального забезпечення, до участі
також запрошуються інші офіційні особи, зокре�
ма, поліція. Згідно новозеландської моделі, на
конференції присутні не тільки потерпілий і пра�
вопорушник, а й члени родини правопорушника.
Під час процедури усі учасники обговорюють си�
туацію, що склалася. Після чого правопорушник
та його родина залишають кімнату для прийнят�
тя рішення стосовно подальших дій правопо�
рушника для відшкодування завданих збитків. 

На конференціях розглядаються тяжкі та се�
реднього ступеня тяжкості злочини, вчинені не�
повнолітніми. Метою конференцій є сприяння
тому, щоб правопорушник прийняв відповідаль�
ність та відшкодував збитки. За результатами сі�
мейних конференцій готуються рекомендації
для ювенальних судів стосовно рішення щодо
неповнолітнього правопорушника. Сімейні кон�
ференції проводяться і у випадках нетяжких зло�
чинів. Так, близько 20–30% правопорушень, вчи�
нених неповнолітніми, відразу направляються
поліцією на сімейні конференції. Мета таких
конференцій — знайти альтернативні міри пока�
рання. Укладання угоди між потерпілим і право�
порушником у випадках нетяжких злочинів оз�
начає закриття кримінальної справи. Щодо рі�
шень, які приймаються на сімейних конферен�
ціях для неповнолітніх, то це, зазвичай, вибачен�
ня, громадські роботи, участь у спеціальних про�
грамах для неповнолітніх правопорушників та
матеріальне відшкодування (відшкодування від�
бувається дуже рідко через обмежені матеріальні
ресурси неповнолітніх правопорушників). 

Застосування програм відновного правосуддя
для повнолітніх в Новій Зеландії є частковим че�
рез існування ряду інших програм на стадії
кримінального провадження до винесення виро�
ку. Конференції мають місце у випадку скоєння
тяжких злочинів повнолітніми правопорушни�
ками, зазвичай, якщо суд передає справу на ме�
діацію для досягнення угоди чи підготовки реко�
мендації. Замість родини на таких конференціях
присутні члени місцевої громади. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
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Треба зазначити, що новозеландським законо�
давством передбачені конференції, метою яких є
захист та підтримка неповнолітніх, що постраж�
дали від злочинів. 

Реалізація програм відновного правосуддя
для неповнолітніх покладена на Департамент у
справах дітей, сім’ї і молоді. Щороку у Новій Зе�
ландії проводиться приблизно 5 000 сімейних
конференцій для неповнолітніх. 

К а н а д а

Перша програма примирення відбулася в Ка�
нада в м. Кітченері, штат Онтарії у 1974 р. Вже до
1997 р. в країні реалізовувалися понад 100 про�
ектів з відновного правосуддя. Функціонування
програм відновного правосуддя в Канаді регу�
люється низкою нормативно�правових докумен�
тів (Кримінальний кодекс, Постанова про непов�
нолітніх правопорушників). Законодавство
країни декларує індивідуальний підхід по відно�
шенню до кожної справи, що розглядається.
Особлива увага приділяється правопорушенням,
які вчинені представниками корінного населен�
ня. Відновне правосуддя в Канаді застосовується
на різних стадіях процесу правосуддя. Суд прий�
має до уваги рішення, прийняте на медіації, од�
нак він може зобов’язати правопорушника ком�
пенсувати більшу суму, ніж було домовлено на
процедурі примирення. 

В Канаді діють різні форми відновного право�
суддя, які різняться між собою критеріями відбо�

ру справ, процедурою слухання справи, дося�
гнення рішень і введенням санкцій. Вони від�
різняються задачами, повноваженнями і стосун�
ками з формальним правосуддям, роллю учас�
ників програми. Найбільш поширеними є фору�
ми громадського правосуддя або кола правосуд�
дя. Здебільшого, такі програми передбачають
участь неповнолітніх, рідше повнолітніх, право�
порушників і потерпілих, де вони мають змогу
обговорити кримінальну ситуацію та прийняти
задовільне рішення. До участі також запрошу�
ються родичі сторін та офіцер поліції. Ведучими
програми є підготовлені медіатори. Рішення, які
приймаються на подібних конференціях — це
публічне вибачення або виконання встановле�
них зобов’язань на користь громади чи по�
терпілого. Діяльність конференцій передбачає
співпрацю з громадської виправною програмою
та поліцією.

Іще однією формою відновного правосуддя в
Канаді є медіація між потерпілим і правопоруш�
ником. Медіація може застосовуватися і на досу�
довому етапі, і за рішенням суду. Зазвичай, за
наслідками такої процедури, правопорушники
приносять вибачення потерпілій стороні та від�
шкодовують завдані збитки. Програма також мо�
же передбачати інші види діяльності, орієнтовані
на правопорушника: навчання, тренінги, ліку�
вання тощо.

Приклади існуючих програм відновного правосуддя в інших країнах



1. Аргументи на користь альтернативних 
видів покарань 

Вивчення досвіду використання нев’язнич�
них санкцій у багатьох країнах розвиненої демо�
кратії засвідчує їх високу попереджувальну
ефективність. 

Сьогодні на пошуки нев’язничних різновидів
покарання й шляхів пом’якшення становища за�
суджених спрямована значна кількість дослі�
джень, ухвалена низка законодавчих актів як на�
ціональних, так і міжнародних.

Так, II Міжнародний симпозіум «Майбутнє
покарання» (1993) на підставі міжнародних
стандартів, норм, правил поводження з ув’язне�
ними розробив перспективну концепцію розвит�
ку системи кримінальних покарань, яку було ух�
валено ООН і рекомендовано країнам — членам
ООН для використання при формуванні націо�
нальних кримінально�правових і пенітенціарних
систем. Було відзначено, що застосування ув’яз�
нення справляє вельми незначний уплив на три�
валий захист суспільства від злочинності. До то�
го ж цей різновид покарання є найдорожчим. То�
му застосовувати його рекомендовано лише до
тих злочинців, котрі становлять значну небезпе�
ку для суспільства. В решті ж випадків слід звер�
татися до вже апробованих упродовж двох деся�
тиліть нев’язничних санкцій і проведення ефек�
тивних соціально контрольованих програм.

Рішення, що були ухвалені міжнародною
спільнотою, та дослідження, проведені в галузі
кримінального права, дозволили на IX Конгресі
ООН (1995) зробити порівняльний аналіз і дати
всебічну характеристику в’язничних і нев’язнич�
них санкцій, наслідків застосування альтерна�
тивних ув’язненню покарань для процесу дек�

риміналізації суспільства, зменшення кількості
ув’язнених і рецидивізму, економічних, людсь�
ких і соціальних витрат для контролю над зло�
чинністю. Конгрес схвалив поширення в бага�
тьох країнах світу таких санкцій, як штраф, гро�
мадські роботи, умовне засудження, обмеження
волі, пробація, спеціальна опіка чи нагляд та
інших традиційних і нововведених санкцій,
пов’язаних із різним ступенем і формою нагляду
за засудженими, які впродовж двох десятиріч до�
вели свою високу запобіжну ефективність.

У більшості сучасних кримінально�правових
систем світу розглядають ув’язнення як найсуво�
ріший різновид покарання. Проте немає єдності
в поглядах, за які злочини слід накладати пока�
рання у вигляді ув’язнення. Цю санкцію вважа�
ють адекватною, коли йдеться про особливо не�
безпечні злочини, які становлять загрозу життю
і здоров’ю людини, національній безпеці, за збут
наркотиків, крадіжки, шахрайство, а також за
серйозні економічні злочини або злочини проти
навколишнього середовища.

Застосування ув’язнення вважають правомір�
ним і стосовно певної категорії правопорушни�
ків: садистів, маніяків, насильників, наркоділь�
ців, рецидивістів та інших особливо небезпечних
для суспільства осіб.

За менш серйозні злочини і до менш небез�
печних осіб може бути застосоване покарання у
вигляді короткотермінового ув’язнення.

Обмеження сфери покарання переважно
ув’язненням довело неефективність цієї санкції:
покращення в поведінці значної більшості засу�
джених і соціальній адаптації їх після визволен�
ня не виявлено. Якщо взяти до уваги й такі
гострі проблеми, як переповнення в’язниць, чи�
малий кошторис утримання в’язничної системи,
значні витрати людських і матеріальних ре�
сурсів, негативні наслідки для засуджених, вик�
ликані їхньою десоціалізацією, стає дедалі оче�
виднішою неефективність цієї системи. Водно�
час у найближчому майбутньому ми об’єктивно
не зможемо відмовитися від в’язниці. Але вона
не повинна залишатися переважним засобом
кримінального покарання.

Аргументи на користь нев’язничних санкцій є
дзеркальним відбиттям аргументів проти ув’яз�
нення. По�перше, ці санкції вважають більшою
мірою адекватними певним різновидам злочинів
(переважно незначним), а також певним кате�
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горіям злочинців. По�друге, вони сприяють ре�
абілітації злочинця і його інтеграції в суспіль�
ство. По�третє, реалізація цих санкцій потребує
менших витрат, ніж ув’язнення. По�четверте, во�
ни ведуть до зменшення кількості ув’язнених і
сприяють таким чином посиленню виправного
впливу на засуджених.

Широкий перелік незначних злочинів не
викликає жодних сумнівів щодо непотрібності
застосування в’язничного покарання. Більше то�
го, в’язничні санкції будуть прийнятнішими для
тих правопорушників, котрі скоїли злочин упер�
ше (якщо вірогідність повторення його мала), й
їхня поведінка в минулому, репутація, статус у
суспільстві, соціальна збереженість тощо дозво�
ляють сподіватися, що скоєні злочини є для них
нетиповими. Оцінка відповідності нев’язничних
санкцій тяжкості злочину й особистості право�
порушника також пов’язана з його бажанням
брати участь у соціально контрольованій програ�
мі, контактами з суспільством (наприклад, ро�
динні стосунки, наявність роботи, корисних ін�
тересів тощо), а також з наявністю необхідних
ресурсів для реалізації програм (тобто офіцерів
пробації, технологічної інфраструктури, центрів
реабілітації).

Важливим доводом на користь нев’язничних
санкцій є можливість проведення значно більшої
кількості реабілітаційних програм, аніж це мож�
ливо в закритих закладах. У цьому випадку мож�
на говорити про справжню індивідуалізацію по�
карання й поводження.

Як один із головних аргументів на захист не�
в’язничних санкцій прихильники їх наводять те,
що вони не лише не перешкоджають реадаптації
особи до суспільства, а й можуть реально сприя�
ти прискоренню цього процесу. Відомо, що у
в’язниці підготувати засудженого до життя на
волі дуже складно через ізольованість закладу
від суспільства. Єдиним методом оцінки успіху в
реабілітації злочинця є вивчення рівня повтор�
ної злочинності. Припускають, що широке засто�
сування нев’язничних санкцій знизить рівень ре�
цидивізму. Проте існують труднощі у визначенні
й вимірюванні зв’язку між рецидивізмом і різно�
видом засудження. Єдиним засобом, який вия�
вився більш�менш ефективним, була монетарна
санкція (штрафи, компенсаційні вироки). Тому
до рецидивізму як до заходу виявлення ефектив�
ності санкції слід ставитися обережно. Вивчення
рівнів повторної злочинності через два роки
після завершення дії нев’язничних санкцій
свідчить про те, що така міра не веде до зростан�
ня рецидивізму, а, навпаки, сприяє його знижен�

ню в порівнянні з проявами його в тих, хто
відбув в’язничне покарання. 

Ще одним способом виміру ефективності не�
в’язничних санкцій вважають рівень «успішного
проходження програми». Таке твердження ґрун�
тується на припущенні, що успішне виконання
корекційної програми свідчить про досягнення її
цілей, в тому числі й реабілітації. Так, у США де�
які програми, які реалізують за допомогою елек�
тронного моніторингу, виявилися досить успіш�
ними. В Австралії домашній арешт мав успішний
результат у 85% випадків.

Третій аргумент на підтримку наведених
санкцій полягає в їх відносній дешевизні по�
рівняно з в’язничним утриманням засудженого.
Звичайно, витрати можна визначати по�різному:
безпосередні фінансові витрати, пов’язані із
слідством, судом і виконанням покарання, з рос�
том або зниженням рівня злочинності; компен�
сації жертвам, соціальні витрати тощо.

Припускають, що широке застосування не�
в’язничних санкцій у державі скоротить витрати
на утримання системи виконання покарань. При
цьому слід мати на увазі, що це не одразу ж при�
веде до бажаних результатів. Якщо, скажімо,
штраф і примусові запобіжні заходи є найменш
витратними (штраф навіть приносить прибу�
ток), то пробація і громадські роботи спочатку
потребуватимуть витрат, пов’язаних із підготов�
кою професійних офіцерів пробації, організа�
цією роботи центрів реабілітації й ресоціалізації.
Незначне зменшення кількості осіб, котрих ут�
римують у в’язницях, майже не скоротить вит�
рат. Суттєво змінити становище можна лише за
широкого застосування альтернативних різно�
видів покарання. Наведемо приклади. У Велико�
британії на кінець 90�х років середній кошторис
утримання одного засудженого складав:

— у в’язниці — 2 190 фунтів стерлінгів на
місяць (1 фунт — 1,7 долара США);

— у денному центрі для осіб до 21 року —
120 фунтів;

— при здійсненні пробації — 105 фунтів;
— на громадських роботах — 100 фунтів;
— при здійсненні нагляду — 80 фунтів.
У Швеції, в’язнична система якої визнана

найдосконалішою в Європі (через комфорта�
бельність умов утримання засуджених і різно�
манітні зручності), витрати на утримання одного
ув’язненого в день складають:

— у закритій в’язниці — 180 доларів США;
— у відкритій — 120;
— у слідчому ізоляторі — 235;
— при здійсненні пробації — 12.
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Проте для оцінки переваг нев’язничних санк�
цій було б нерозумним зосереджуватися лише на
фінансових показниках. Необхідно також брати
до уваги соціальні, людські та етичні чинники
(або цінності). Наприклад, підхід до ув’язнення
як до «нормального» покарання передбачає роз�
рахунок (крім витрат на утримання засуджених,
підтримку життєздатності закладу, його інфраст�
руктуру, оплату праці персоналу й витрат на до�
тримання прав людини) соціальної й етичної
вартості ув’язнення людини. Зазначимо, що до�
машнє ув’язнення або електронний моніторинг
головний тягар накладає на найближче соціаль�
не оточення злочинця, його сім’ю; і тут може
йтися лише про соціальні витрати.

Широке застосування нев’язничних санкцій
скоротить кількість осіб, котрі відбувають пока�
рання в закритих закладах. Проте ще більшого
ефекту ми чекаємо у стримуванні злочинності, в
профілактиці повторних злочинів. Загальновідо�
мо, що ув’язнення негативно впливає на засу�
дженого, руйнує його психіку і, як наслідок, уск�
ладнює подальшу адаптацію до суспільства. Як
свідчить багаторічний досвід закордонних кри�
мінально�правових систем, більшість злочинців
можуть відбувати громадські різновиди пока�
рання без ізоляції від суспільства чи під нагля�
дом служби пробації, що не так руйнує їхню осо�
бистість і полегшує ресоціалізацію.

Проведені наукові дослідження свідчать, що
ступінь застосування в’язничних санкцій не зав�
жди відбиває загальний рівень злочинності в
країні. Водночас немає жодних очевидних емпі�
ричних доказів того, що санкції нев’язничні при�
зводять до збільшення злочинності. Важливіши�
ми є проміжні чинники, а саме: загроза затри�
мання й покарання. Беручи до уваги всі нега�
тивні наслідки ув’язнення й відсутність перекон�
ливих шляхів їх пом’якшення, слід усе ж таки
визнати необхідність широкого впровадження
альтернативних санкцій, які, за належного пла�
нування й утілення, не призводять до зростання
злочинності.

2. Кримінальні покарання, які не передбачають
нагляд за злочинцем

У практиці зарубіжних судово�правових сис�
тем широко застосовують великий перелік санк�
цій, які мають характер попередження. До них
належать: застереження, повне звільнення, умов�
не звільнення, умовне засудження з наглядом,
відстрочка від виконання вироку. Суд виносить
одне з названих рішень за умови, що скоєний

злочин є нетяжким і правопорушника раніше ха�
рактеризували позитивно.

Найтиповішим карним попередженням є виз�
нання особи винною без накладання будь�якої
санкції або застосування умовного засудження.
У низці країн судове застереження правопоруш�
нику лише публікують у місцевій пресі.

Рішення про повне звільнення виносить суд
переважно стосовно неповнолітніх. Застосову�
ють це рідко і лише за незначні протиправні
вчинки.

Умовне звільнення. Суд може звільнити звину�
вачуваного в скоєнні незначного злочину за умо�
ви, що той не вчинить повторних протиправних
дій упродовж певного періоду, наприклад, у Ве�
ликобританії від шести до трьох років. Умовне
звільнення не є покаранням, це — попереджу�
вальна санкція. Практика свідчить, що лише
близько 10% осіб не витримують визначеного
терміну.

Підписка щодо законослухняної поведінки.
Найчастіше її застосовують до неповнолітніх.
Суд може вимагати від звинувачуваного зо�
бов’язання зразково поводитися й не порушува�
ти порядок. У випадку невиконання зобов’язан�
ня впродовж трьох років правопорушника штра�
фують.

Відстрочка виконання вироку в багатьох
юрисдикціях уведена в кримінальні кодекси що�
до статей, за яких передбачено в’язничне пока�
рання на термін до двох років. Ця санкція має су�
то попереджувальний характер. 

Умовне засудження, подібно до умовного
звільнення, призначають правопорушникам,
стосовно котрих є підстави, що вони не здійсню�
ватимуть злочинів упродовж двох років. У ви�
падку порушення цієї умови суд застосовує іншу
санкцію, беручи до уваги й те правопорушення,
за яке особу було засуджено умовно.

3. Кримінальні покарання, що передбачають 
нагляд і контроль

До таких санкцій належать: умовне засуджен�
ня з наглядом, пробація (випробування), громад�
ські роботи, спеціальні різновиди поводження,
спеціальна опіка, домашній арешт.

Пробація як альтернативна ув’язненню санк�
ція полягає у встановленні нагляду за злочин�
цем, котрий залишається в суспільстві, але судом
на нього накладені певні зобов’язання й обме�
ження. Правила вимагають від нього відвідувати
денні центри пробації, періодично зустрічатися з
наглядовим офіцером, брати участь у певних
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різновидах діяльності, передбачених положен�
ням про пробацію, дотримуватися законослух�
няної поведінки.

Цю санкцію виконує служба пробації, головна
мета якої полягає в захисті суспільства, попере�
дженні повторних злочинів, сприянні реінтег�
рації правопорушника в суспільство.

Залежно від складу злочину та характеристи�
ки особи суд може додатково встановити про�
бацію з обов’язковим проживанням у спеціаль�
них гуртожитках, психіатричне лікування, а та�
кож лікування від алкоголізму й наркотичної за�
лежності. Нагляд варіюється від інтенсивного до
помірного й мінімального. Здійснюють його як
професіональні офіцери пробації, так і волонте�
ри та особи з оточення правопорушника.

Ця санкція має реабілітаційний характер.
Мінімальний період пробації — шість місяців,
максимальний — три роки. Суд зобов’язаний по�
яснити злочинцю мету пробації, отримати його
згоду на виконання умов й ознайомити з наслід�
ками їх порушення.

Особа, котра перебуває під пробацією, повин�
на дотримуватися таких умов:

— проживати у вказаному офіцером пробації
місці або у виправному гуртожитку пробації;

— бути під наглядом закріпленого офіцера
пробації;

— утримуватися від будь�яких сумнівних дій;
— займатися продуктивною працею;
— підтримувати постійний контакт з офіце�

ром пробації, інформувати його про всі зміни, що
стосуються місця проживання та роботи.

У багатьох країнах Європи, наприклад, існу�
ють різноманітні програми інтенсивної пробації:
для водіїв, котрі скоїли злочини в нетверезому
стані; соціально�психологічний тренінг сексу�
альних злочинців; програма утримання від ужи�
вання алкоголю, наркотиків; навчання контролю
своїх емоцій; програма профілактики злочинної
поведінки тощо. Реалізують ці програми праців�
ники служби пробації, інших агентств, зокрема,
тих, що спеціалізуються на антиалкогольному
лікуванні, працевлаштуванні, розв’язанні соці�
альних проблем, а також помічники�волонтери з
недержавних організацій та члени сімей і друзі
правопорушника.

Кожна особа, котра перебуває під пробацією,
підлягає індивідуальному обстеженню, за ре�
зультатами якого складається програма нагляду
за нею.

Офіцер пробації, закріплений за засудженим,
занотовує проведені бесіди, відзначає зрушення
в поведінці клієнта, раз на місяць складає його

характеристику, яка, за наявності гарної по�
ведінки й усунення його небезпеки для суспіль�
ства, може бути направлена в суд для достроко�
вого звільнення.

Якщо засуджений порушує порядок відбуван�
ня покарання, його викликають до суду, який ви�
носить попередження або штрафує на суму 1 000
фунтів стерлінгів (Велика Британія), або при�
значає 60 годин громадських робіт з обов’язко�
вим відвідуванням денного центру. В крайньому
випадку суд припиняє період пробації й вино�
сить інше покарання, аж до ув’язнення.

У деяких юрисдикціях за порушення пробації
накладають публічне покарання, штраф, по�
жорсткішання нагляду, короткотермінове ув’яз�
нення і, в найгіршому випадку, відправлення у
в’язницю на період покарання, що залишився.

У Швеції пробацію призначають за правопо�
рушення, стосовно яких штрафні санкції вияв�
ляються недостатніми. Її можуть поєднувати з
200�денним штрафом чи ув’язненням від 4 днів
до 3 місяців. Період пробації розрахований на
три роки, проте нагляд знімають через рік. Умо�
ви й зобов’язання проходження пробації іден�
тичні тим, що властиві умовному звільненню з
в’язниці. Якщо особа, котра перебуває під про�
бацією, ухиляється від контактів із наглядаючим
за нею офіцером, бюро нагляду (головою бюро
завжди призначають суддю) звертається в полі�
цію для її затримання. Поліція має право затри�
мати цю особу на один тиждень (у виняткових
випадках — на два), доки справу розслідує місце�
ве бюро нагляду.

В останні роки в Швеції введена спеціальна
форма пробації, так зване звернення по контрак�
ту. Її може призначити суд замість ув’язнення,
якщо правопорушник погоджується пройти спе�
ціальне лікування за заздалегідь розробленим
детальним планом. Такий план готує служба
пробації, вона також визначає прийнятний за�
клад для лікування засудженого (від алкоголіз�
му, наркоманії, психічних розладів тощо). Якщо
суд погоджується з думкою служби пробації на
користь «контрактного звернення», засудженого
направляють у лікувальний заклад (або він
лікується амбулаторно). В такій формі період
пробації також триває три роки, але час нагляду
визначають у кожному конкретному випадку.
Зазвичай, після закінчення стаціонарного ліку�
вання він складає шість місяців.

Отже, з особами, котрі перебувають під проба�
цією, проводять різнопланову соціальну роботу:
консультування, тренінги з формування навичок
стримування емоцій і вміння спілкуватися з
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людьми, розвитку гігієнічних навичок і потреби
піклуватися про своє здоров’я, а також роз’ясню�
ють шкоду, яку нанесено постраждалому, навча�
ють жити самостійним життям, готують до зако�
нослухняної поведінки на волі.

Служба пробації прагне переконати правопо�
рушника стосовно скоєного злочину, спонукати
його зрозуміти всі негативні наслідки, показати,
як у подальшому можна уникнути протиправних
дій.

У більшості країн Європи для виконання ба�
гатьох альтернативних видів покарань створені
спеціалізовані органи — служба пробації. Це дер�
жавна служба, яка заходиться поза поліцією та
в’язницею, отримала свою назву від одного з
найбільш поширених за кордоном видів альтер�
нативних покарань — пробації, тобто випробу�
вання умовним засудженням та відстрочкою від
виконання вироку.

На перший погляд кримінально�виконавчу
інспекцію в Україні можна вважати аналогом
служби пробації, адже інспекція, за вітчизняним
законодавством, виконує покарання, що не
пов’язані з позбавленням волі.

Проте служба пробації за кордоном (не лише
в країнах розвиненої демократії, але й у Польщі,
Чехії, Словакії та інших країнах Центральної та
Східної Європи) істотно відрізняється від кри�
мінально�виконавчої інспекції за своїми функ�
ціями, організацією діяльності, кадровим забез�
печенням та методами роботи.

Однією з найважливіших функцій, яку вико�
нує служба пробації, є досудова; вона здійсню�
ється на стадії розслідування злочину, одночасо�
во з проведенням інших слідчих дій, покладених
на органи дізнання та слідства. У ході виконання
досудової функції забезпечується збір інфор�
мації про правопорушника з метою надання до�
помоги суду у визначенні найбільш ефективного
для даної особи виду покарання (позбавлення
волі чи іншого альтернативного покарання) на
основі прогнозу подальшої поведінки особи та
можливостей її ресоціалізації у в’язниці чи на
волі.

Ця функція отримала назву «соціальне дослі�
дження особистості підсудного»; вона має вели�
ке значення не лише тому, що її здійснення дає
суду можливість отримати додаткову інформа�
цію про злочинця, яка не завжди може бути от�
римана в ході слідства та судового засідання
(приклад діяльності органів слідства та суду Ук�
раїни засвідчує відсутність у кримінальних спра�
вах бодай якоїсь інформації про можливість
соціального збереження злочинця). Ця інфор�

мація потрібна також працівникам служби про�
бації для розробки програми ресоціалізації зло�
чинця, якщо йому судом буде призначено аль�
тернативний вид кримінального покарання.
У випадку ж призначення підсудному позбав�
лення волі, дані про нього стануть основою про�
грами виховного впливу на нього у в’язниці.

Досудова функція містить власне соціальне
дослідження особистості злочинця, складання
попереднього соціального повідомлення (допо�
віді) про нього, присутність на засіданнях суду.

Соціальне дослідження проходить в чотири
етапи. Спочатку офіцер пробації встановлює по�
передні судимості затриманої особи на основі
офіційних даних поліції. Потім у ході бесід з пра�
вопорушником дається його «соціальна характе�
ристика», тобто біографія, умови життя, які
сприяли формуванню особистості. Далі прово�
диться його медичне обстеження, встановлення
його фізичного та психічного стану. І, наприкін�
ці, здійснюється перевірка та уточнення соціаль�
них відомостей про злочинця, ставлення його до
навчання та праці, до оточуючих, соціальні кон�
такти тощо.

Таким чином, соціальне дослідження особис�
тості є специфічним видом діяльності криміно�
логічного та соціально�психологічного характе�
ру; воно не має нічого спільного з процесом по�
шуку та оцінки доказів, встановлення вини пра�
вопорушника, які здійснюють органи дізнання та
слідства.

Значне місце в соціальному дослідженні осо�
бистості займають різного роду бесіди з правопо�
рушником, його близькими, рідними, колегами,
друзями. Тому виконання цієї функції вимагає
від співробітників пробації певних знань у галузі
психології та педагогіки. Крім того, співробітник
має володіти рядом особистісних характеристик,
які дозволяли б йому долати психологічні
бар’єри між ним та правопорушником, встанов�
лювати атмосферу взаєморозуміння, довіри та
співробітництва.

Соціальне дослідження особистості завершу�
ється написанням попередньої соціальної до�
повіді, мета якої полягає у відповіді на запитан�
ня: «Чи зможе нагляд у суспільстві допомогти
злочинцю в його виправленні та чи буде його
звільнення під нагляд служби пробації безпеч�
ним для суспільства?»

Тому у доповіді необхідно дати відповіді на
наступні основні питанння:

Чи є злочинець небезпечним?
Чи допоможе в’язниця в його виправленні?
Чи виграє у підсумку суспільство, якщо
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злочинцю буде призначено альтернативне пока�
рання?

Чи виграє від цього сам злочинець?
Підготовлена службою пробації доповідь по�

винна допомогти суду винести правильний ви�
рок, а потім сприяти офіцерові пробації у його
роботі з ресоціалізації злочинця. Таким чином,
доповідь зосереджує увагу на особистості зло�
чинця, його проблемах та потребах, розкриває
фактори, що обумовили вчинення ним даного
злочину та його поведінку в цілому, пропонує
можливі варіанти програми його перевиховання.

У доповіді подаються відомості про вчинений
злочин, історію протиправної поведінки обвину�
вачуваного, ставлення жертви до злочинця та
вчиненого діяння, детальна біографія обвинува�
чуваного, результати медичного обстеження,
дані про сім’ю та друзів, аналіз ситуації в даному
населеному пункті та ставлення його мешканців
до вчиненого злочину. Доповідь закінчується ре�
комендацією суду щодо можливого вироку, про�
те вона не повинна тиснути на суд, який вільний
у виборі рішення: позбавлення волі чи альтерна�
тивне покарання.

У рамках виконання досудової функції до
обов’язків співробітника служби пробації вхо�
дить присутність на засіданні суду, надання
роз’яснень стосовно змісту соціальної доповіді,
оскільки офіцер пробації є фігурою процесуаль�
ною, учасником судового процесу. Він підтвер�
джує зроблені у доповіді висновки й фактично
бере на себе відповідальність за підсудного у ви�
падку призначення останньому альтернативного
покарання.

Другою основною функцією співробітників
служби пробації є післясудова, виконання аль�
тернативних видів покарань, нагляд за засудже�
ною особою та його ресоціалізація на основі спе�
ціальної програми, запропонованої в соціальній
доповіді. Офіцер пробації здійснює соціально�
психологічне поводження із засудженим, у ході
якого він прагне психологічно впливати на осо�
бу, зняти напругу, страх, розчарування, агресію,
невдоволення. Значне місце тут займають тема�
тичні бесіди з піднаглядним засудженим, відві�
дування його вдома.

За умови правильної побудови нагляду спів�
робітник служби пробації повинен знати усі сто�
рони життя свого підопічного, слідкувати за йо�
го фізичним, психічним та моральним станом, за
тим, чим він займає свій вільний час, виявляти
його професійні нахили, прагнення підвищити
загальноосвітній рівень тощо.

Таким чином, нагляд за засудженим та його
ресоціалізація ґрунтуються на встановленні до�
вірчих стосунків між офіцером пробації та засу�
дженою особою, при цьому співробітник служби
не лише наглядає за її життям, ходом виправлен�
ня, але й активно впливає на цей процес.

При цьому необхідною умовою ефективного
виконання покарання співробітником пробації є
вироблення у засудженого позитивного ставлен�
ня до роботи, яка з ним проводиться, що вира�
жається в його особистісних змінах та доб�
ровільній реалізації програми ресоціалізації.

4. Нев’язничні санкції для неповнолітніх

У більшості європейських країн суди стрима�
но ставляться до застосування ув’язнення для
неповнолітніх і осіб до 21 року. Перелік нев’яз�
ничних санкцій стосовно них досить широкий:
судове попередження; абсолютне звільнення від
покарання; зобов’язання законослухняно пово�
дитися; штраф; умовне звільнення; компен�
саційний вирок; відвідування центру порядку;
нагляд і виконання певного різновиду діяль�
ності; громадські роботи; повна або часткова від�
строчка від виконання вироку; нагляд із тримі�
сячною ізоляцією в спеціальному інтернаті, ком�
біновані покарання тощо. Найтиповішою санк�
цією є відвідування центру порядку. Такі центри
працюють по суботах під егідою служби проба�
ції. Суд при винесенні вироку встановлює кіль�
кість годин для відвідування центру: для під�
літків 12–16 років максимальна кількість скла�
дає 24 години; для осіб 16–21 року — 36. Три�
валість одного заняття — дві�три години. Тут
правопорушники беруть участь в обов’язкових
різновидах діяльності: фізичні вправи, надання
першої допомоги, вивчення правил дорожнього
руху, структурування дозвілля, обробка дерева,
металу, ремонт техніки тощо. Широкого поши�
рення набули центри пробації та виправні гурто�
житки, які доводять свою високу запобіжну
ефективність.

5. Ключові завдання служби пробації

Служба пробації країн Східної та Центральної
Європи, які нещодавно вступили до Європей�
ського Союзу, виконує такі ключові завдання:

• надає органам судової влади й іншим
структурам високоякісну інформацію (досудові
доповіді і доповіді про соціальне обстеження
правопорушників) й оцінки, з метою допомогти
їм при призначені покарання і прийнятті інших
рішень;
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• розробляє, організовує і здійснює нагляд
за санкціями та заходами в громаді, а також за�
безпечує їхнє ефективне виконання;

• забезпечує практичну, фінансову, соці�
альну і психологічну допомогу та опіку, а також
проводить роботу з правопорушниками після
звільнення, на основі методів соціальної роботи,
на будь�якому етапі протягом контактування
правопорушника з системою кримінального су�
дочинства; 

• сприяє, забезпечує й просуває розвиток
схем виведення обвинувачуваних з судового пе�
реслідування:

• здійснює контроль та нагляд за правопо�
рушниками, які знаходяться під пробаційним на�
глядом;

• вживає відповідних заходів для того, щоб
правопорушники не вкоренилися в своїх злочин�
них звичках, в найширшому розумінні, шляхом
зміцнення їхньої впевненості в собі та вироблен�
ня самодисципліни, а також шляхом підсилення
їхньої здатності діяти в соціальному контексті;

• робить свій внесок в безпеку суспільства
шляхом заохочення правопорушників ставати
законослухняними членами суспільства, шля�
хом ефективного моніторингу і нагляду за пра�
вопорушниками з метою зменшення рівня по�
вторної злочинності, а також шляхом розвитку
тих навичок, які сприяють веденню позитивного
способу життя та соціальній інтеграції/ реінтег�
рації;

• виявляє та розвиває особисті риси
клієнта і соціальні ресурси, які допоможуть йому
успішно повернутись в суспільство і вести зако�
нослухняний спосіб життя завдяки створенню
позитивної життєвої стратегії;

• підтримує осіб, яких тримають під вар�
тою, допомагає їм готуватися до звільнення;

• надає допомогу правопорушникам після
їхнього звільнення з в’язниці;

• співпрацює з центрами соціальної ре�
абілітації для правопорушників;

• привертає цікавість громадськості, залу�
чає урядові й неурядові організації, комерційні
структури�резиденти й місцевих жителів до пла�
нування і менеджменту пробаційних проектів і
установ з метою підсилення функціонування
санкцій і заходів в громаді;

• надає допомогу сім’ям правопорушників
з метою підтримки і покращення сімейних сто�
сунків правопорушників, а також зменшувати
перешкоди соціальній інтеграції;

• організовує медіацію між правопорушни�
ком та потерпілим від злочину;

• здійснює нагляд за виконанням вимог пе�
редання на поруки;

• захищає суспільство шляхом ефективно�
го розв’язання конфліктів і зменшення ризику,
пов’язаного з кримінальним процесом.

Але кожна зі служб пробації застосовує різну
комбінацію цих обов’язків. Тільки в деяких краї�
нах служба пробації бере участь в роботі з ув’яз�
неними, в організації медіації між правопоруш�
никами і потерпілими від злочинів, в нагляді за
виконанням вимог передання на поруки, в підго�
товці звітів про соціальне обстеження правопо�
рушників або в програмах досудового виведення
обвинувачуваних з юрисдикції кримінальних су�
дів. Інколи це пояснюється тим фактом, що пра�
вова структура деяких країн не визнає ці завдан�
ня, або тим, що правову чи організаційну струк�
туру ще не розроблено. Фактично майже всі
служби пробації надають першочергового зна�
чення наступним завданням, які вважаються
найважливішими:

— здійснення нагляду за правопорушниками,
яким призначено нагляд служби пробації,

— підготовка досудових доповідей для проку�
рора і суду,

розробка, організація і нагляд за санкціями та
заходами в громаді.

Тільки в небагатьох країнах, таких як Чеська
Республіка і Словенія, служба пробації справді
відіграє активну роль в програмах виведення об�
винувачуваних з юрисдикції кримінальних су�
дів, а також в медіації між правопорушниками та
потерпілими від злочинів на досудовому етапі.
У деяких інших країнах ця діяльність обмежу�
ється виключно неповнолітніми правопорушни�
ками. Наведемо приклади про діяльність служби
пробації ряду європейських країн.

6. Пробаційна робота з неповнолітніми 
в Болгарії

Соціальна робота з неповнолітніми правопо�
рушниками і нагляд за ними є обов’язком інспек�
торів Управління з попередження злочинності
неповнолітніх (УПЗН), соціальних працівників
і громадських наглядачів. Управління і контроль
за роботою УПЗН здійснюється національною
поліцією. Відповідно до закону, ці управління
створюються в структурі місцевих органів влади
за пропозицією національної поліції і за ухвален�
ням Міністра внутрішніх справ. Інспектори
УПЗН призначаються безпосередньо Міністром
внутрішніх справ; вони є офіцерами національ�
ної поліції і повинні мати педагогічну підготовку.
Функції УПЗН наступні:
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— знаходити, наглядати та відстежувати непо�
внолітніх, які вчинили правопорушення, або що�
до яких існує високий ризик вчинення ними пра�
вопорушення;

— знаходити, наглядати та відстежувати непо�
внолітніх, які є потерпілими від злочинів, на�
сильства або поганого поводження.

Інспектори УПЗН також розглядають обста�
вини, за яких неповнолітні вчинили правопору�
шення, і подають доповіді про це до відповідних
органів, таких як суди, прокуратура, поліція то�
що. Прокуратура здійснює нагляд за роботою
УПЗН.

У спеціальних муніципальних центрах соці�
ального обслуговування призначаються соці�
альні працівники для наступних цілей:

— надавати допомогу та соціальну підтримку
неповнолітнім, які вчинили кримінальні злочи�
ни, а також їхнім сім’ям;

— надавати підтримку молодим особам, яких
звільнено з визначених судом шкіл або спеціалі�
зованих шкіл�інтернатів, в пошуках роботи,
місця проживання тощо;

— забезпечувати соціальну підготовку дітей,
які перебувають в спеціалізованих школах�
інтернатах.

Громадські наглядачі також працюють з непо�
внолітніми правопорушниками та їхніми сім’ями
з метою перевиховання молодого правопоруш�
ника. Вони входять до структури Місцевих
Комісій з попередження злочинності неповно�
літніх (МКПЗН) і щомісяця отримують за свою
роботу заробітну платню в розмірі приблизно
40 Євро, яка виплачується з муніципального
бюджету. 

МКПЗН створюються в структурі місцевого
уряду, їх персонал налічує від 7 до 15 осіб. Місце�
ву комісію очолює мер муніципалітету, до її скла�
ду можуть входити співробітники місцевого уря�

ду, які займаються питаннями освіти та охорони
здоров’я, а також офіцери поліції, співробітники
соціальних служб, представники неурядових ор�
ганізацій, юристи, лікарі, громадські діячі. На
засіданнях комісії присутній представник район�
ного прокурора. Місцеві Комісії з попередження
злочинності неповнолітніх (МКПЗН), спільно з
управліннями з попередження злочинності не�
повнолітніх (УПЗН), школами, неурядовими
організаціями та іншими представниками грома�
ди, здійснюють наступні види діяльності: попе�
редження злочинності; пробаційний нагляд; ро�
бота з правопорушниками, які закінчили визна�
чені судом школи; рекомендації щодо достроко�
вого звільнення з місць тримання під вартою; на�
дання допомоги сім’ям у вихованні дітей; засто�
сування виправних заходів до молодих правопо�
рушників; вивчення причин і обставин, пов’яза�
них зі злочином, вчиненим неповнолітнім право�
порушником; рекомендації відповідним держав�
ним органам і громадським організаціям. Вони
також подають щорічні доповіді про свою роботу
в Центральну Комісію з попередження злочин�
ності неповнолітніх (ЦКПЗН). Ця Комісія коор�
динує роботу всіх відповідних установ, які зай�
маються злочинністю неповнолітніх, проводить
наукові дослідження в цій галузі, подає рекомен�
дації щодо внесення змін в законодавство і щодо
збільшення поінформованості громадськості.
ЦКПЗН також здійснює нагляд за роботою
Місцевих Комісій з попередження злочинності
неповнолітніх. 

Кримінальні санкції, які застосовуються до
різних вікових груп (особи віком від 14 до 16 ро�
ків, від 16 до 18 років) встановлюються на корот�
ші строки, ніж відповідні санкції для повноліт�
ніх. Для неповнолітніх, які не досягли 16 років,
пробація замінюється громадським осудом.

Досудові заходи та умови (неповнолітні)

Заходи

Нагляд батьків або опікуна
Поміщення в визначену судом школу�інтернат
Нагляд, здійснюваний офіцером з попередження
злочинності неповнолітніх 
або членом Місцевої Комісії з попередження злочинності
неповнолітніх
Попереднє ув’язнення

Умови
Виправні заходи, які призначаються відповідно до Закону
про запобігання злочинності неповнолітніх 



7. Робота служби пробації з неповнолітніми 
в Латвії

Протягом останніх п’яти років рівень злочин�
ності серед неповнолітніх в Латвії залишався без
змін. Неповнолітні скоюють 20% всіх правопору�
шень. Дві третини правопорушень чиняться гру�
пами, і більше половини з них — неповнолітніми,
які не навчаються і не працюють. Крадіжки ста�
новлять 70% правопорушень, скоєних непо�
внолітніми. Правопорушник, якому виповнило�
ся 14 років, може бути притягнений до криміна�
льної відповідальності. До неповнолітніх, які
знаходяться в юрисдикції системи судочинства,

застосовуються положення Кримінального ко�
дексу та Закону про освітні та виправні заходи.

Освітні та виправні заходи

Освітні та виправні заходи можуть бути за�
стосовані до неповнолітніх віком від 11 до 18 ро�
ків. Такі заходи передбачені для неповнолітніх,
які скоїли: 1) кримінальне правопорушення, при
чому суд відмінив їхній вирок за для проведення
освітніх та виправних заходів; 2) кримінальне
правопорушення, при чому суд призначив умов�
не покарання та видав ордер на освітні/виховні
заходи; 3) правопорушення, передбачене Кримі�
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Санкції на судовому етапі (неповнолітні)

Післясудові умови (неповнолітні)

Основні міри покарання
Покарання, пов’язані з позбавленням волі
Покарання, не пов’язані з позбавленням волі 

Додаткові

Позбавлення волі
Пробаційний нагляд і підтримка для
неповнолітніх осіб віком від 16 до 18 років
Громадський осуд
Позбавлення права займатися певними
професіями або діяльністю 

Заходи
Пов’язані з позбавленням волі
Не пов’язані з позбавленням волі

Немає
Виправний нагляд, здійснюваний
громадським наглядачем
Осуд
Примусове вибачення перед потерпілим
Повідомлення�застереження
Виправний нагляд, здійснюваний
громадським наглядачем (спеціальний захід,
запроваджений згідно з тим самим законом)
Примусове усунення шкоди, заподіяної
правопорушником
Громадські роботи
Визначена судом школа або спеціальна
школа�інтернат
Повідомлення�застереження про поміщення
до спеціальної школи�інтернату з
пробаційним періодом тривалістю 6 місяців

Умови Заміна міри покарання виправним заходом

Умови 

Умовне звільнення з місця позбавлення 
волі з пробаційним наглядом
В’язничні програми
Помилування/ амністія



нальним кодексом, при чому прокурор, та, за йо�
го згодою, поліцейський слідчий, вирішили не
пред’являти йому обвинувачення в скоєнні зло�
чину або припинити справу, направивши мате�
ріали до суду з метою застосування освітніх та
виправних заходів. У чинному законодавстві пе�
редбачено ряд заходів, наприклад, попереджен�
ня, компенсація потерпілому, якщо правопоруш�
ник має прибуток, та якщо така сума не переви�
щує половини мінімальної місячної зарплати (з
15 років). Серед інших можливих заходів можна
навести постанову про відпрацювання правопо�
рушником заподіяної ним шкоди з метою її репа�
рації (починаючи з 15 років), передання під на�
гляд батьків або осіб чи установ, що їх заміняють,
та поміщення у виправний освітній заклад.

У 2003 р. Парламент прийняв Закон про ос�
вітні та виправні заходи для неповнолітніх. За�
пропонований закон створює підстави для про�
ведення виправних та освітніх заходів, які при�
значаються за адміністративні порушення. Та�
кож, згідно з ним, органи, уповноважені розгля�
дати справи про адміністративні порушення,
вправі приймати рішення про передачу справи
до комісії при місцевих органах влади для засто�
сування освітніх та виправних заходів. У кри�
мінальних справах такі заходи може призначати
лише суд, але у справах про адміністративні по�
рушення їх можуть призначати муніципальні
адміністративні комісії. Крім того, у проекті за�
кону передбачена більша кількість умов різного
типу. Серед запропонованих заходів у законі на
додаток до вже існуючих запроваджено нові: ви�
бачення перед потерпілим, якщо останній пого�
джується на таке врегулювання, встановлення
спеціальних обмежень щодо поведінки (на пе�
ріод від 30 днів до 12 місяців) та виконання гро�
мадських робіт протягом 10–40 годин.

Відповідно до закону на період від 30 днів до
12 місяців можуть бути встановлені наступні об�
меження: 1) не відвідувати спеціально визначені
місця; 2) не спілкуватися зі спеціально визначе�
ними особами; 3) не залишати свого помешкання
у спеціально визначені години; 4) з’являтися до
спеціально визначеної установи 1–4 рази на мі�
сяць; 5) бути присутнім на заняттях, які прово�
дяться в рамках певної програми; 6) відвідувати
освітні заклади або продовжувати працювати;
7) звернутися до психолога, лікаря або іншого
спеціаліста.

Окрім основних заходів, закон надає судам
повноваження в якості додаткового заходу вста�
новлювати вимогу про проходження лікування
від алкоголізму, наркотичної, токсичної та інших

видів залежності. Згідно зі статтею 30 закону
завдання проводити роботу з дітьми, до яких бу�
ло застосовано виправні та освітні заходи, буде
доручено наглядовим органам. Такий наглядо�
вий орган, призначений муніципалітетом, разом
з Національною Службою Пробації, батьками
дитини, закладами освіти, національною полі�
цією, благодійними організаціями та іншими ус�
тановами буде нести відповідальність за впрова�
дження всіх виправних та освітніх заходів, за ви�
нятком ситуації, коли неповнолітнього поміща�
ють до соціального або виправного закладу.

До теперішнього часу до неповнолітніх най�
частіше застосовувались такі заходи, як попере�
дження та поміщення до освітнього або виправ�
ного закладу. Частково такий стан справ можна
пояснити браком ефективних механізмів для ре�
алізації інших освітніх та виправних заходів. По�
чинаючи з квітня 2000 р., місцеві органи влади
зобов’язані виконувати головну роль у впрова�
дженні ініціатив, спрямованих на попередження
злочинності серед молоді в цілому. Також, на них
покладається відповідальність за програми ре�
абілітації та соціальної реінтеграції неповно�
літніх правопорушників. Більша частина органів
влади наполегливо працює над виконанням цих
нових завдань, не отримуючи належної фінансо�
вої підтримки.

Положення щодо неповнолітніх 
у Кримінальному кодексі

У Кримінальному кодексі міститься спеціаль�
ний розділ (ст. 66), який регламентує порядок
застосування покарань до неповнолітніх. Їм мо�
жуть бути призначені такі основні покарання, що
і повнолітнім, тобто штраф, громадські роботи,
попереднє ув’язнення та позбавлення волі.
Строк позбавлення волі для неповнолітніх не
може перевищувати десять років, але за правопо�
рушення особливо великої тяжкості може бути
встановлений період позбавлення волі до п’ят�
надцяти років. Неповнолітній може бути умовно
звільнений від покарання, якщо він відбув що�
найменше половину призначеного вироку.
Штраф застосовується лише до тих неповноліт�
ніх, які мають свій власний прибуток. У справах
неповнолітніх сума штрафу може коливатися від
однієї до п’ятдесяти мінімальних місячних зарп�
лат. Також суд має право призначити непо�
внолітньому в якості покарання умовне позбав�
лення волі, громадські роботи та штраф.
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8. Система кримінального судочинства 
і процедура щодо неповнолітніх у Румунії

Спеціальні положення щодо неповнолітніх

Згідно з Кримінально�процесуальним кодек�
сом, процедура розслідування і судового розгля�
ду у випадках, коли обвинувачуваний є непо�
внолітнім, є такою ж, як і для повнолітніх, за де�
якими винятками. Відповідно до ст. 99 КК «не�
повнолітній, якому ще не виповнилось 14 років,
кримінальній відповідальності не підлягає. Не�
повнолітній віком від 14 до 16 років підлягає
притягненню до кримінальної відповідальності
тільки в тому випадку, якщо доведено, що діяння
було вчинене ним навмисно. Неповнолітній,
якому виповнилось 16 років, підлягає кримі�
нальній відповідальності».

У випадку, якщо молодій особі ще не випов�
нилось 16 років, і якщо орган, який проводить
слідство, вважає це за необхідне, на слухання
справи або для бесіди можуть бути викликані
представники органу опіки або батьки. Крім то�
го, орган опіки має підготувати доповідь про
соціальне обстеження неповнолітнього. Справи
неповнолітніх слухаються в закритому засіданні,
для розгляду таких справ президент суду при�
значає спеціальних суддів. 

Щодо неповнолітніх можуть бути призначені
покарання і заходи виховного характеру. Пока�
раннями є тюремне ув’язнення і штрафи. Єдина
відмінність полягає в тому, що за злочин, вчине�
ний дитиною, строки ув’язнення скорочуються
наполовину в порівнянні з строками за такі ж
злочини, вчинені повнолітніми. Заходами вихов�
ного характеру є попередження, ордери на на�

гляд, ордери на відвідання навчального центру і
тримання в спеціальній лікарні.

Ордер на нагляд призначається строком на
один рік, під наглядом батьків дитини, прийом�
них батьків або вчителя, в залежності від обста�
вин. Якщо такі особи не можуть забезпечити за�
довільний нагляд, суд може вимагати тимчасово�
го призначення надійної особи, краще за все —
близького родича, на прохання родича, або орга�
на, який за законом має право на здійснення на�
гляду за дітьми. Суд може постановити, щоб ди�
тина виконувала одну або декілька з наступних
вимог:

не наближатись до певних місць;
не спілкуватись з певними особами;
пройти від 50 до 200 годин громадських робіт,

не більше 3 годин на день, після школи, на вихід�
них та в святкові дні.

З метою перевиховання дитини може бути
призначений ордер на відвідання навчального
центру — дитині надається можливість навча�
тись і отримати професійну підготовку відпо�
відно до її здібностей. Тримання в навчальному
центрі застосовується у випадку, коли інші ви�
ховні заходи виявляються недостатніми. 

Роль пробації

У випадках, які стосуються неповнолітніх,
служби пробації мають обов’язок написання
оціночних доповідей і здійснення нагляду за осо�
бами, яким призначені ордери на нагляд. Іншою
важливою частиною роботи з дітьми є надання
допомоги. Служба пробації розглядає неповно�
літніх як пріоритетну групу.

Роль пробації щодо неповнолітніх правопорушників

Етап Орган кримінальної юстиції Роль пробації 

Досудовий Поліція
Прокуратура Оцінка ризику, допомога прокуратурі при

прийнятті рішення про превентивний арешт

Судовий Суд
Оцінка з метою допомогти суду при індивіду�

алізації покарання

Післясудовий Суд

В’язниця

Нагляд за виконанням правопорушниками
встановлених вимог
Допомога клієнтам на їхнє прохання
Доповіді про перебіг роботи для суду
Спеціальні програми у в’язницях
Програми роботи з ув’язненими перед
звільненням



9. Санкції і заходи для неповнолітніх у Словенії

Словенія не має ні окремої судової системи у
справах неповнолітніх, ні спеціального криміна�
льного чи кримінально�процесуального кодексу
для неповнолітніх; але обидва Кодекси містять
розділи, які стосуються неповнолітніх, а в зви�
чайних судах є суддівські колегії у справах не�
повнолітніх і судді у справах неповнолітніх.
Провадження у кримінальних справах проти не�
повнолітніх трохи відрізняється від проваджен�
ня для дорослих. Особлива увага приділяється
особистості, фізичному і психічному розвитку,
освіті, поведінці, а також сімейним і побутовим
обставинам неповнолітнього. Ця інформація є
надзвичайно важливою при прийнятті рішення
про порушення справи проти неповнолітнього, а
також при винесені вироку; вона має таку ж вагу,
як і факт вчинення неповнолітнім кримінально�
го злочину. В порівнянні з провадженням у кри�
мінальних справах проти повнолітніх можна
відзначити, що суддівська колегія у справах не�
повнолітніх відіграє дуже важливу і активну
роль також під час виконання виховних заходів,
при прийнятті рішення про припинення вико�
нання або зміну виховного заходу, і при умовно�
му звільненні неповнолітнього правопорушника. 

Суд може призначити неповнолітнім виховні
заходи, штрафи, позбавлення волі з відбуттям у
в’язниці для неповнолітніх, позбавлення права
керувати транспортними засобами, депортацію
іноземних громадян, а також всі запобіжні захо�
ди, за винятком заборони займатись певною про�
фесією.

Кримінальний кодекс поділяє неповнолітніх
на дві групи за віком і часом вчинення злочину:

— молодші неповнолітні віком від чотирнад�
цяти до шістнадцяти років;

— старші неповнолітні віком від шістнадцяти
до вісімнадцяти років.

Кримінальні санкції не можуть бути застосо�
вані до дітей, яким на момент вчинення злочину
ще не виповнилось чотирнадцяти років. Виховні
й запобіжні заходи можуть бути призначені і мо�
лодшим, і старшим неповнолітнім, але покаран�
ня (штраф, позбавлення волі у в’язниці для не�
повнолітніх, позбавлення права керувати транс�
портними засобами, депортація іноземних гро�
мадян) можуть застосовуватись тільки для стар�
ших неповнолітніх і призначатись тільки у ви�
няткових випадках.

Неповнолітні віком до 16 років

Система кримінального судочинства розріз�
няє неповнолітніх віком до 16 років і неповно�

літніх віком від 16 до 18 років. Для молодшої
групи передбачені такі варіанти закінчення розг�
ляду справи:

Догани (ст. 76 КК). При оголошенні догани
суд повинен пояснити неповнолітньому право�
порушнику, чому його поведінка є неправиль�
ною, і попередити його, що у випадку вчинення
ним повторного злочину йому буде призначено
більш суворе покарання.

Інструкції і заборони (ст. 77 КК). Суд може
видати одну або більше інструкцій або заборон
для неповнолітнього правопорушника, а саме:

особисто вибачитись перед постраждалою
особою (потерпілим);

*досягти примирення з постраждалою особою
шляхом сплати грошей, виконання певної робо�
ти, або іншим чином, з метою відшкодування
збитків, завданих в ході вчинення злочину (при
цьому суд визначає розмір, тип і метод відшкоду�
вання збитків, а виконувана правопорушником
робота за три місяці не може займати більше
шістдесяти годин);

регулярно відвідувати школу;
розпочати професійно�технічне навчання або

влаштуватись на роботу відповідно до знань, на�
вичок і здібностей правопорушника;

*проживати з вказаною сім’єю або у вказаній
установі тощо;

пройти громадські роботи або виконати робо�
ту на користь благодійних організацій (не біль�
ше 120 годин за шість місяців);

пройти лікування у відповідній медичній ус�
танові;

отримати консультації з навчання, про�
фесійно�технічної підготовки, консультації пси�
холога;

*пройти курс соціальної підготовки (не мен�
ше чотирьох годин на тиждень);

скласти іспит з правил дорожнього руху;
може бути призначене позбавлення права ке�

рувати транспортними засобами, на умовах, які
застосовуються до повнолітніх правопоруш�
ників.

Нагляд соціальних служб (ст. 78 КК). Якщо
неповнолітній правопорушник потребує про�
фесійної допомоги і нагляду щодо його освіти,
підготовки і належного розвитку, суд поміщує
його під нагляд соціальних служб. Нагляд може
встановлюватись на будь�який період часу, від
одного року (мінімум) до трьох років (макси�
мум). В ході цього нагляду неповнолітній право�
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порушник продовжує проживати за своєю адре�
сою або адресою своїх батьків чи інших осіб, які
його утримують, а призначений соціальними
службами радник здійснює відповідний нагляд.

Передання до виховної установи (ст. 79 КК)
на період не менше шести місяців і не більше
трьох років.

Передання до виправного будинку для непо�
внолітніх правопорушників (ст. 80 КК) не менше
одного року і не більше трьох років.

Передання до установи для психічно чи розу�
мово неповноцінних молодих осіб (ст. 81 КК)
для неповнолітнього правопорушника, який мав
порушення психічного чи розумового розвитку.
Правопорушник повинен перебувати в такій ус�
танові стільки часу, скільки необхідно для його
підготовки, лікування або тримання під вартою,
але не більше трьох років.

Неповнолітні віком від 16 до 18 років

Виховні і запобіжні заходи (які є такими же,
як і для молодших неповнолітніх) та, у винят�
кових випадках, штраф або позбавлення волі з
відбуттям у в’язниці для неповнолітніх, можуть
бути призначені неповнолітній особі, яку визна�
но такою, що підлягає кримінальній відповідаль�
ності. Крім цього, як додаткові покарання мо�
жуть призначатись позбавлення права керувати
транспортними засобами і депортація:

Штрафи для старших неповнолітніх (ст. 88
КК) можуть призначатись за вчинення правопо�
рушення, яке карається позбавленням волі стро�
ком не більше п‘яти років або штрафом. При
призначені штрафу суд повинен взяти до уваги
фінансові обставини особи і те, чи здатна вона
сплатити штраф.

В’язниця для неповнолітніх правопоруш�
ників (ст. 89 КК). Неповнолітню особу може бу�
ти відправлено до в’язниці для неповнолітніх
на строк не менше шести місяців і не більше
п’яти років (а у виключних випадках — до деся�
ти років).

Умовне звільнення з установи. Після того, як
неповнолітній правопорушник, якого було помі�
щено до виховної установи або до виправного

будинку для неповнолітніх правопорушників,
відбув в такій установі один рік, суд може звіль�
нити його умовно�достроково. Суд може прий�
няти рішення про те, що протягом періоду умов�
но�дострокового звільнення за таким правопо�
рушником має здійснюватись нагляд соціальних
служб.

Умовне звільнення старших правопоруш�
ників. Старший неповнолітній правопорушник,
який відбуває покарання у в’язниці для непо�
внолітніх, може бути звільнений умовно�достро�
ково після відбуття ним однієї третини призна�
ченого покарання, але не раніше ніж через шість
місяців. На період умовно�дострокового звіль�
нення суд може призначити нагляд соціальних
служб.

Сьогодні в Україні розпочато ряд пілотних
проектів з відпрацювання елементів пробації у
роботі з неповнолітніми злочинцями та запрова�
дження ювенальної юстиції у кримінальних
справах. Запропонований матеріал дозволить
підвищити обізнаність суддів, працівників кри�
мінально�виконавчої інспекції та служб у спра�
вах неповнолітніх про підходи до здійснення
правосуддя щодо неповнолітніх у країнах Схід�
ної Європи, започаткування діяльності служби
пробації, яка дозволяю ефективно втілювати мо�
делі правового захисту неповнолітніх та програ�
ми їх ресоціалізації.

Публікація видана в рамках Угоди 
про співробітництво

між Харківським громадським центром 
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та Представництвом Дитячого Фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

за проектом «Розробка та законодавча 
підтримка системи пробації
у сфері ювенальної юстиції»

(№ NGO/2005/016) 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД



Суспільні процеси як дзеркало відобража�
ються на дітях, зокрема на їх злочинності.

На жаль, суспільство починає звертати увагу
на проблеми дітей тільки тоді, коли процеси ста�
ють незворотними.

Для судової системи України випала важка
роль оцінювати вчинки дітей і виносити рішен�
ня, призначаючи різні види та міри кримінально�
го покарання відповідно до чинного законодав�
ства, яке на даний час не відрізняється гу�
манністю по відношенню до дітей.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про су�
доустрій» завданням суду є здійснення право�
суддя, на засадах верховенства права забезпечу�
ючи захист гарантованих Конституцією України
та законами прав і свобод людини і громадянина,
прав і законних інтересів юридичних осіб, інте�
ресів суспільства та держави.

У Главі 2 щодо Засад здійснення правосуддя в
Україні, п. 3 ст. 5 передбачена участь народу у
здійсненні правосуддя через народних засіда�
телів і присяжних.

Законом України «Про судоустрій» не перед�
бачені суди по розгляду справ, які стосуються
неповнолітніх, таких судів, які б не тільки забез�
печували захист прав дитини у кримінальному
процесі як підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного, засудженого, але що не менш важли�
во, захист його цивільних прав.

Набуття чинності новим Кримінальним ко�
дексом України і практика його застосування
призвели до того, що суспільство стало більш

жорстоко оцінювати не тільки злочини, вчинені
неповнолітнім, але й більшість правопорушень.
Навіть за злочини, за які суспільство повинно
вибачати дитину та надавати можливість вип�
равлення, суди призначають позбавлення волі
більше 10 років.

Що таке дитина? Це маленька людина, осо�
бистість, яка виховується суспільством і вирос�
тає в оточенні в першу чергу дорослих людей.
Тобто будь�який негативний з точки зору дорос�
лої людини вчинок дитини — це результат впли�
ву оточення, суспільства в цілому. І тому причи�
на має бути саме у суспільстві. А у тому разі, ко�
ли вчинок негативний це означає, що оточення
було негативне, чи супутніми були негативні
процеси. І якщо більшість злочинів, правопору�
шень вчиняється дітьми, які виховувалися у
сім’ях, де тільки один із батьків бере участь у ви�
хованні, це свідчить або про відсутність часу на
виховання і спілкування з дитиною або небажан�
ня займатися вихованням дитини. Тобто роль
сім’ї була і залишається головною у вихованні
здорового, освіченого, законослухняного поко�
ління. І у цьому випадку суспільство більше ува�
ги повинно приділяти саме таким сім’ям.

Якщо злочин вчинено дитиною, яка вихо�
вується у повній сім’ї, де нормальні працьовиті
батьки, причинами можуть бути і брак часу, який
вони не приділяли дитині і вона попала під нега�
тивний вплив друзів; чи занадто сильне опікуван�
ня дитиною, ставлення її вище за інших із�за чого
у неї з’явилася зоряна хвороба і незначна супер�
ечка з однолітками призвела до злочину. Непо�
одинокі випадки, коли виявляється, що злочин
вчинений дитиною, яка виховувалася у дуже за�
можній сім’ї, де батьки дозволяли їй усе, що вона
тільки забажає, тільки вона б вчилася та слухала
їх. Але задоволення усіх бажань без будь�яких зу�
силь та праці призводить до того, що дитина нічо�
го не хоче робити, кидає навчання і, як результат,
порушує закон. Тобто і у цьому випадку роль
батьків на першому місці і неправильне вихован�
ня стає причиною вчинення злочину. 

Що таке злочин, вчинений дитиною? Це — ре�
зультат відсутності позитивного впливу сім’ї,
школи, суспільства, або взагалі, їх негативний
вплив. Це можуть бути і розмови у сім’ї про ней�
мовірну «силу грошей» і їх владу над усім і грубе
ставлення батьків один до одного і постійний пе�
регляд фільмів, які пропагують силу, секс, усе�
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дозволеність. Це може бути і вплив однолітків у
школі, які схильні до правопорушень, які вихва�
ляються своїми негативними вчинками. На жаль,
причиною можуть бути і приклади вчителів, які
вимагають гроші за гарні оцінки і таким чином
виховують у дитини приклади того, що шанта�
жем, залякуванням та вимаганням можливо за�
робити гроші. Це приклади деградації суспіль�
ства, знецінення моральних якостей.

Більш відомими прикладами, що призводять
до правопорушень та злочинів є брак грошей у
сім’ї, постійне недоїдання, а це спонукає дитину
красти гроші, щоб купити собі їжу. Спочатку во�
на це робить у однолітків, однокласників, у тих, з
ким навчається в одній школі, залізши до роздя�
гальні, гаманців, кишені, потім у крамниці і ро�
бить це до тих пір, поки її не помітять на місці
вчинення злочину. 

Як повинно діяти суспільство, коли дитина
скоює злочин? Кожна дитина — це цілий світ, зі
своєї душею, таємницями, бажаннями і, відпо�
відно у кожної дитини свій шлях до вчинення
злочину і тому суспільство дуже обережно по�
винно підходити до неї. Порушуючи криміналь�
ну справу та притягуючи до кримінальної відпо�
відальності суспільство тим самим відразу зара�
ховує її до іншої групи людей — до вигнанців, на
яких завжди буде висіти клеймо злочинця. Чи є
вихід? Так! Стати на бік дитини, подивитися на
світ її очима, зрозуміти, чого їй бракує — і нама�
гатися допомогти. 

Повільний перехідний період нашої країни до
ринкової економіки призвів до руйнування по�
зитивних надбань Радянського Союзу, таких як
патріотичне виховання молоді на прикладах ви�
ховної роботи комсомолу та піонерської ор�
ганізації, шефської допомоги старших, принци�
пами роботи яких були і повага до старшого по�
коління, вчителів, батьків, жінки�матері й напо�
леглива праця; зруйновані соціальні програми,
що включали обов’язковий моніторинг усіх сі�
мей з дітьми від народження і до закінчення
школи, надання допомоги на кожну дитину, у то�
му разі, коли середній прибуток на члена сім’ї
був менше прожиткового мінімуму; забезпечен�
ня житлом, безпроцентні кредити; можливість
безкоштовно оздоровити дитину у санаторії чи у
піонерському таборі, причому сім’ї з дітьми мали
можливість отримати таку путівку як у школі,
так і за місцем роботи. 

Звернемося до статистики, яку маємо за роки
незалежності. Якщо у 1992 р. було засуджено до
різних видів та строків кримінального покаран�
ня 11 629 неповнолітніх і позбавлення волі було

застосовано до 2 951 дитини, то у 2004 р. 21 806
неповнолітніх були засуджені до різних видів та
строків покарання, причому до позбавлення волі
засуджені 4 384 неповнолітніх; до 4 947 — засто�
совані примусові заходи виховного характеру.

Що було зроблено не так державою відносно
сім’ї і дитини? І кого держава захищає, признача�
ючи дітям позбавлення волі? Свою власність, се�
бе, чи своє майбутнє? Держава руйнує себе, своє
майбутнє, калічить долю дітей. 

Чи правильно вчиняє держава, позбавляючи
дитину свободи? Чи виправиться дитина? Чи
прийде до неї усвідомлення того, що злочин це
зло, це погано, це гріх проти іншої людини і су�
спільства взагалі? Чи отримає суспільство пози�
тивний результат від того, що дитина перебуває
визначений строк у виправній установі? А що от�
римає потерпілий від того, що неповнолітнього
засуджено, чи буде відшкодувано матеріальні та
моральні збитки, чи зможе він простити свого
кривдника і не помститися у майбутньому?

Це не повне коло питань, на які мають бути
відповіді для попередження рецидиву з боку тих,
до яких суспільство поставилося як до дорослих
і позбавило їх свободи та можливості спілкува�
тися з батьками, рідними, близькими, друзями,
відібрало найголовніше — дитинство.

Відбувши покарання, діти виходять на свобо�
ду, із них більше 50% (як свідчить статистика)
просто на вулицю, оскільки від них відмовля�
ються батьки, або вони вже вийшли із віку і не
можуть повернутися до дитячого будинку, або їх
квартиру «приватизувала держава», або «люб�
лячі» родичі, або родичі такі, що раніше тільки
знущалися над дитиною, і держава позбавляючи
таких батьків батьківства забула про цивільні
права дитини — її право на житло, і не захистила
у судовому порядку конституційне право дити�
ни, а дитина боїться повертатися до таких
батьків і не знає ні своїх прав, ні куди їй зверну�
тися за захистом, за допомогою.

Крім дітей, яких суспільство позбавляє свобо�
ди на строк до 15 років, ще існують діти, до яких
держава, як єдиний можливий вид виховання за�
стосовує примусові заходи виховного характеру
з направленням до школи чи училища соціальної
реабілітації. У 2004 р. таких дітей було 535. Хто
ці діти? Значна їх частина це ті, які не досягли
віку кримінальної відповідальності, тобто від 11
до 14 років, причому серед них є й такі, що вихо�
вуються і у повних сім’ях, і у сім’ї з одним із бать�
ків, у дитячих будинках, у небезпечному оточен�
ні наркоманів, алкоголіків, жебракують. І після
виходу цих дітей із школи чи училища соціаль�
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ної реабілітації також виникає житлова пробле�
ма, діти або знову потрапляють у сім’ю нарко�
манів чи алкоголіків чи у дитячий будинок з яко�
го знову тікають, чи виявляється, що батьки
виїхали невідомо куди, а квартиру продали, чи
відмовилися від дитини і не пускають її додому.
Як результат, неповнолітній на вулиці. І знову у
цьому випадку, суд у особі держави, приймаючи
рішення про направлення дитини у школу чи в
училище соціальної реабілітації повинен в
обов’язковому порядку розглянути питання за�
безпечення цивільних прав дитини — його право
на житло при поверненні із школи чи училища
соціальної реабілітації. Судовим рішенням має
бути накладено заборону на продаж, обмін квар�
тири, коли з’ясовано, що сім’я нормальна і у су�
довому порядку розділено квартиру (примусо�
вий обмін), у тому разі, коли виявлено, що сім’я
алкоголіків чи наркоманів, веде аморальне жит�
тя і є необхідність виділити житло для дитини.
У тому разі, коли поділити квартиру неможливо
(одна кімната), у судовому порядку має вирішу�
ватися питання забезпечення неповнолітнього
соціальним житлом. І такою квартирою має за�
безпечуватися кожний неповнолітній, який опи�
нився у скрутному становищі і виходить із шко�
ли чи училища соціальної реабілітації.

У тому разі, коли відомо, що у звичайному ди�
тячому будинку неповнолітній не може знаходи�
тися і постійно з нього тікає, суд має розглянути
питання щодо направлення неповнолітнього
(після закінчення школи соціальної реабілітації
до досягнення 16�ти років) у дитячий будинок
іншого району (області), тобто більше координу�
вати діяльність дитячих будинків різних рай�
онів, щоб уникнути, якщо такий існує негативно�
го впливу близьких та родичів. Суспільство мо�
же подолати цю проблему й виправити станови�
ще, зокрема значно знизити рівень злочинності
та її попередити, якщо комплексно підійти до по�
долання цього явища. Але це має бути комплекс�
ний підхід, який охопить і реформування судової
системи і, в першу чергу, держава повинна біль�
ше приділяти уваги дитячим проблемам. Нині на
Україні майже 100 000 дітей без опіки та піклу�
вання і починати треба саме з цих дітей. Найкра�
ще середовище для їх виховання це сім’я і тому,
пропаганда усиновлення, — кожній дитині сім’я
може бути одним із можливих шляхів попере�
дження злочинності і забезпечення дитинства
дітям, які обділені любов’ю батьків. 

Життя показує, що дитячі будинки не заміню�
ють і ніколи не зможуть замінити сімейного за�
тишку та тепла, і ця ідея має розвиватися, пропа�

гуватися і запроваджуватися у реальне життя, як
самий надійний спосіб виховання повноцінних
дітей. Тобто одним із напрямків державної по�
літики має бути запровадження у життя ідеї уси�
новлення як ідеального мікросередовища для
дитини.

Що ж стосується реформування судової сис�
теми, то мають бути утворені спеціалізовані суди
по розгляду справ відносно неповнолітніх, які
також будуть розглядати і цивільні справи і ті,
що стосуються сім’ї, якщо якимось чином зачіпа�
ються інтереси дитини.

Як один із елементів ювенальної юстиції є від�
новне правосуддя. Воно на сьогодні є найкра�
щим виховним фактором, а також таким, що по�
переджає рецидив. Ідея відновлювального пра�
восуддя полягає у поверненні до давно забутих
методів виховання таких як примирення потер�
пілого та правопорушника (злочинця) шляхом
залучення посередників, які б допомогли зроби�
ти двом сторонам кроки до примирення. При
цьому процес примирення з боку злочинця та�
кож має супроводжуватися відшкодуванням ма�
теріальних і моральних збитків у максимально�
му обсязі.

Роль держави у цьому процесі полягає у тому,
щоб на законодавчому рівні закріпити можли�
вість примирення для усіх без виключення не�
повнолітніх незалежно від тяжкості вчиненого
злочину.

Якщо результатом такого примирення буде
повне відшкодування завданих збитків, повне
усвідомлення вчиненого та щире каяття повинно
ставитися питання про закриття кримінальної
справи і звільнення від кримінальної відпові�
дальності. Винятком має бути тільки злочин
проти життя і здоров’я, у результаті яких особа
була позбавлена життя. Але і в цьому випадку
обставини справи, спілкування з потерпілими,
родичами, примирення з ними та відшкодування
збитків нададуть можливість зменшити страж�
дання потерпілим з одного боку, а з другого —
усвідомлення вчиненого може бути запорукою у
майбутньому попередити з боку цього неповно�
літнього наступного злочину. І тому оцінюючи
результати такого примирення, суддя має також
продумати і ставити питання можливого засто�
сування виду покарання не пов’язаного з позбав�
ленням волі.

Яка ж користь такого підходу?
Знову повернемося до загрозливої статистики

злочинності серед неповнолітніх. Щороку майже
до 5�ти тис. неповнолітніх застосовують приму�
сові заходи виховного характеру і засуджують
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більше 21 тис. неповнолітніх. Якщо порахувати,
то за останні п’ять років було засуджено до різ�
них строків та мір покарання 102 778 непов�
нолітніх. Примусові заходи виховного характеру
застосовано до 23 616 неповнолітніх; 2 626 непо�
внолітніх направлені до школи чи училища
соціальної реабілітації. Тобто, за вищевказаний
період судом до 126 394 неповнолітніх було за�
стосовано або примусові заходи виховного ха�
рактеру або засуджено до різних строків та видів
кримінального покарання.

Через кілька років ці діти виростуть і стануть
дорослими. І як ви думаєте вони будуть відноси�
тися до тих, хто за банку огірків позбавив їх сво�
боди? Як може ставитися до суспільства хлопець
якому за те, що він покатався на тракторі призна�
чили 12 років позбавлення волі, або той, який
бравуючи перед друзями намагався відчинити
чийсь Мерседес і йому також призначили більше
10 років позбавлення волі. Чи коштує таке пока�
рання за такий злочин зламаної на все життя
долі дитини? Чи можливо знайти інший підхід
до оцінки вчинків дітей, які суспільство назвало
злочином, готуванням до злочину, замахом на
злочин, але воно суспільство передбачило навіть
за останні названі дії позбавлення волі? Чи гу�
манні наші закони до дитини, до нашого з вами

майбутнього? Чи може існують інші спеціальні
закони, саме для неповнолітніх, інші методи пе�
ревиховання, впливу, навчання, реабілітації?

Ця конференція — великий крок на шляху до
запровадження відновного правосуддя як систе�
ми, яка будується на моральності, людяності,
усвідомленні неповнолітнім злочинцем вчине�
ного як небезпечного явища, яке спричинило
страждання потерпілій стороні, біль, каліцтво,
смерть; усвідомлення того, що тільки каяттям
перед потерпілим, відшкодуванням завданих
збитків можливо досягти примирення, прощен�
ня, душевного спокою.

Ця конференція — важливий етап запрова�
дження системи ювенальної юстиції в Україні,
метою і завданням існування якої мають бути за�
безпечення прав дитини, в цілому її цивільних
(сімейних, житлових) і її захист від криміна�
льного переслідування, у кримінальному про�
цесі, керуючись принципом верховенства права,
застосовуючи реституційний підхід та відновне
правосуддя.

Думаємо, що наші ідеї і думки сприятимуть
тому, що суспільство по�іншому буде дивитися
на наше майбутнє.



№ 1–2, вересень, 2005 151

Забезпечення прав дитини і ювенальна юстиція 

З
ас

уд
ж

ен
о 

ос
іб

, я
кі

 с
ко

їл
и 

зл
оч

ин
 у

 в
іц

і 
із

 ч
ис

ла
 з

ас
уд

ж
ен

их
 

 

у 
то

м
у 

чи
сл

і  
у 

ві
ці

: 
як

і в
их

ов
ув

ал
ис

ь 
ос

іб
, я

кі
 с

ко
їл

и 
зл

оч
ин

 
по

зб
ав

ле
ні

 в
ол

і н
а 

ст
ро

к 

Р
ок

и 

усього; динаміка 
(«+», «C») у % 
відношенні до 
минулого року 

14C15 років 
(абс. кіль�ть, )

1 

16C17 років 
(абс.кіль�ть, 

%)
1 

дівчат, (абс./%)
1
 

в сім’ї з одним 
із батьків 
(абс./%)

1 

поза сім’єю (в 
інтернаті, 

дитбудинку) 
(абс./%)

1
 

не працювали, не 
вчились (абс./%)

1
 

в стані алк. 
сп’яніння 
(абс./%)

1
 

в стані нарк. 
сп’яніння 
(абс./%)

1
 

в 
групі(абс./%)

1
 

у т.ч. з участю 
дорослих 
(абс.%)

1
 

до 1 року 
включно 
(абс.%)

1
 

понад 1 рік до 2 
років 

включно(абс.%) 

понад 2 роки до 
3 років 

включно(абс.%) 

понад 3 роки до 
5 років 

включно(абс.%) 

понад 5 р. до  
10 р. включно 

(абс.%)
1
 

понад 10 р. до 
15 р. включно 

(абс.%)
1
 

усього (абс.%)
1
 

умовне засудження 
(абс.%)

1
 

відстрочка 
виконання вироку 

(абс.%)
1
 

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

18
 

19
 

19
92

 
11

62
9 

19
27

 
16

,6
%

 
97

02
 

83
,4

%
 

61
0 

5,
3%

 
44

28
 

38
,1

%
 

55
8 

4,
8%

 
29

32
 

25
,2

%
 

26
87

 
23

,1
%

 
18

 
0,

2%
 

89
50

 
77

,0
%

 
29

52
 

25
,4

%
 

11
9 

1,
0%

 
45

6 
3,

9%
 

85
1 

7,
3%

 
10

55
 

9,
1%

 
37

0 
3,

2%
 

� 
28

51
 

24
,5

%
 

12
10

 
10

,4
%

 
60

41
 

52
,0

%
 

19
93

 
 

14
58

8 
+

25
,5

 
27

22
 

18
,7

%
 

11
86

6 
81

,3
%

 
84

1 
5,

8%
 

54
81

 
37

,6
%

 
61

6 
4,

2%
 

42
95

 
29

,4
%

 
31

69
 

21
,7

%
 

35
7 

2,
5%

 
11

05
1 

75
,8

%
 

40
86

 
28

,0
%

 
21

1 
1,

5%
 

58
1 

4,
0%

 
12

09
 

8,
3%

 
12

10
 

8,
3%

 
47

6 
3,

3%
 

� 
36

87
 

25
,3

%
 

20
50

 
14

,1
%

 
78

31
 

53
,7

%
 

19
94

 
16

90
1 

+
15

,9
 

35
41

 
21

,0
%

 
13

35
0 

79
,0

%
 

11
57

 
6,

9%
 

63
16

 
37

,4
%

 
68

3 
4,

0%
 

53
85

 
31

,9
%

 
33

86
 

20
,0

%
 

24
8 

1,
5%

 
13

15
1 

77
,8

%
 

51
09

 
30

,2
%

 
23

6 
1,

4%
 

59
8 

3,
5%

 
12

02
 

7,
1%

 
17

16
 

10
,2

%
 

60
8 

3,
6%

 
� 

44
60

 
26

,4
%

 
22

95
 

13
,6

%
 

75
33

 
44

,6
%

 

19
95

 
16

74
5 

�0
,9

 
37

65
 

22
,5

%
 

12
98

0 
77

,5
%

 
11

88
 

7,
1%

 
66

14
 

39
,5

%
 

76
1 

4,
6%

 
57

82
 

34
,5

%
 

34
68

 
20

,7
%

 
43

8 
2,

6%
 

12
77

4 
76

,3
%

 
53

89
 

32
,2

%
 

32
1 

1,
9%

 
74

9 
4,

5%
 

12
79

 
7,

6%
 

17
81

 
10

,6
%

 
79

7 
4,

8%
 

� 
49

27
 

29
,4

%
 

25
93

 
15

,5
%

 
70

13
 

41
,9

%
 

19
96

 
19

04
3 

+
13

,7
 

41
35

 
21

,7
%

 
14

90
8 

78
,3

%
 

14
25

 
7,

5%
 

76
58

 
40

,2
%

 
83

3 
4,

4%
 

71
42

 
37

,5
%

 
36

75
 

19
,3

%
 

74
7 

3,
9%

 
14

32
5 

75
,2

%
 

62
08

 
32

,6
%

 
35

4 
1,

9%
 

90
4 

4,
8%

 
14

81
 

7,
8%

 
18

96
 

10
,0

%
 

88
9 

4,
7%

 
� 

55
24

 
29

,0
%

 
32

31
 

17
,0

%
 

88
98

 
46

,3
%

 

19
97

 
18

36
3 

�3
,6

 
38

24
 

20
,8

%
 

14
53

9 
79

,2
%

 
13

39
 

7,
3%

 
76

42
 

41
,6

%
 

87
6 

4,
8%

 
73

41
 

40
,0

%
 

37
71

 
20

,5
%

 
49

3 
2,

7%
 

13
91

3 
75

,8
%

 
61

96
 

33
,7

%
 

33
3 

1,
8%

 
76

1 
4,

1%
 

13
77

 
7,

5%
 

17
79

 
9,

7%
 

74
9 

4,
1%

 
� 

49
99

 
27

,2
%

 
38

05
 

20
,7

%
 

82
13

 
44

,7
%

 

19
98

 
18

16
5 

�1
,1

 
40

94
 

22
,5

%
 

14
07

1 
77

,4
%

 
13

06
 

7,
2%

 
76

16
 

41
,9

%
 

94
9 

5,
2%

 
72

70
 

40
,0

%
 

34
06

 
18

,8
%

 
58

4 
3,

2%
 

13
62

2 
74

,9
%

 
63

05
 

34
,7

%
 

40
1 

2,
2%

 
78

1 
4,

3%
 

13
12

 
7,

2%
 

17
35

 
9,

6%
 

71
6 

3,
9%

 
� 

49
45

 
27

,2
%

 
40

19
 

22
,1

%
 

79
50

 
43

,8
%

 

19
99

 
17

65
2 

�2
,8

 
39

42
 

22
,3

%
 

13
71

0 
77

,7
%

 
11

79
 

6,
7%

 
74

56
 

42
,3

%
 

94
3 

5,
3%

 
69

20
 

39
,2

%
 

29
69

 
16

,9
%

 
58

6 
3,

3%
 

13
15

8 
74

,5
%

 
61

53
 

34
,9

%
 

41
2 

2,
3%

 
71

2 
4,

0%
 

12
48

 
7,

1%
 

14
05

 
8,

0%
 

58
7 

3,
3%

 
� 

44
44

 
25

,2
%

 
42

24
 

24
,0

%
 

77
76

 
44

,1
%

 

20
00

 
20

01
6 

+
13

,4
 

43
32

 
21

,6
%

 
15

68
4 

78
,4

%
 

12
16

 
6,

1%
 

86
55

 
43

,2
%

 
10

16
 

5,
1%

 
78

87
 

39
,4

%
 

32
22

 
16

,1
%

 
49

2 
2,

5%
 

15
19

1 
75

,9
%

 
70

37
 

35
,2

%
 

27
9 

1,
4%

 
75

4 
3,

8%
 

13
50

 
6,

7%
 

16
41

 
8,

2%
 

68
6 

3,
4%

 
� 

48
10

 
24

,0
%

 
51

12
 

25
,5

%
 

80
59

 
40

,3
%

 

20
01

 
19

74
1 

�1
,4

 
48

10
 

24
,3

%
 

14
93

1 
75

,6
%

 
12

46
 

6,
3%

 
85

91
 

43
,5

%
 

11
90

 
6,

0%
 

69
53

 
35

,2
%

 
30

46
 

15
,4

%
 

41
0 

2,
1%

 
14

87
0 

75
,3

%
 

71
06

 
36

,0
%

 
35

3 
1,

8%
 

79
6 

4,
0%

 
13

05
 

6,
6%

 
16

92
 

8,
6%

 
59

7 
3,

0%
 

� 
47

43
 

24
,1

%
 

44
64

 
28

,0
%

 
59

04
 

37
,1

%
 

20
02

 
20

10
4 

+
1,

8 
57

41
 

28
,6

%
 

14
36

3 
71

,4
%

 
12

33
 

6,
1%

 
91

16
 

45
,3

%
 

12
33

 
6,

1%
 

81
19

 
40

,4
%

 
33

96
 

16
,9

%
 

12
6 

0,
6%

 
13

14
9 

65
,4

%
 

64
89

 
32

,3
%

 
13

0 
0,

7%
 

66
0 

3,
3%

 
12

03
 

6,
0%

 
18

48
 

9,
2%

 
70

1 
3,

9%
 

27
 

0,
1%

 
45

69
 

22
,7

%
 

24
5 

1,
2%

 
10

5 
0,

5%
 

20
03

  
21

11
1 

+
5,

0 
61

09
 

28
,9

%
+

6,
4 

15
00

2 
71

,1
%

 
+

4,
4 

13
00

 
6,

2%
 

+
5,

4 

96
94

 
45

,9
%

+
6,

3 

15
06

 7
,1

%
 

+
22

,1
 

78
38

 
37

,1
%

–
3,

5 

35
63

 
16

,9
%

 
+

4,
9 

57
 0

,3
%

 
�5

4,
8 

15
01

6 
71

,1
%

 
+

14
,2

 

65
32

 
30

,9
%

 
+

0,
7 

11
1 

0,
5%

 C
14

,6
 

63
8 

3,
0%

 �
3,

3 

11
81

 
5,

6%
 �

1,
8 

19
71

 
9,

3%
 

+
6,

7 

65
6 

3,
1%

 �
6,

6 

75
 

0,
4%

 
46

32
 

21
,9

%
 

+
1,

4 

66
 

0,
3%

 �
73

,1
 

24
 

0,
1%

 
�7

7,
1 

20
04

 
ди

на
м

ік
а 

(%
%

)2  

 2
18

06
 

 +
3,

3 
64

78
 

29
,7

%
 

+
6,

1%
 

15
32

8 
70

,3
%

 
+

2,
2 

13
99

 
6,

4%
 

+
7,

7 

95
17

 
43

,6
%

 
�1

,8
 

16
61

 
7,

6%
 

+
10

,3
 

73
94

 
33

,9
%

 
�5

,7
 

40
94

 
18

,8
%

 
+

14
,9

 

37
 

0,
2%

 
�4

3,
1 

15
07

1 
69

,1
%

 
+

0,
4 

66
15

 
30

,3
%

 
+

2,
9 

19
4 

0,
9%

 
+

74
,8

 

42
7 

2,
0%

 
�3

3,
1 

11
06

 
5,

1%
 

�6
,4

 

20
09

 
9,

2%
 

+
1,

9 

60
9 

2,
8%

 
�7

,2
 

39
 

0,
2%

 
�4

8,
0 

43
84

 
20

,1
%

 
�5

,7
 

C 
C 

Та
бл

иц
я 

1.
 П

ор
ів

ня
ль

ні
 с

та
ти

ст
ич

ні
 д

ан
і з

а 
19

92
–

20
04

 р
р.

 щ
од

о 
за

су
дж

ен
их

 н
еп

ов
но

лі
тн

іх
 

і м
ір

и 
кр

им
ін

ал
ьн

ог
о 

по
ка

ра
нн

я,
 п

ри
зн

ач
ен

і з
ас

уд
ж

ен
им

 н
еп

ов
но

лі
тн

ім

1
—

 %
 р

оз
ра

хо
ву

ва
ли

сь
 п

о 
ві

дн
ош

ен
ню

 д
о 

за
га

ль
но

ї к
іл

ьк
ос

ті
 з

ас
уд

ж
ен

их
 н

еп
ов

но
лі

тн
іх

 з
а 

за
зн

ач
ен

ий
 п

ер
іо

д 
ча

су
2

—
 д

ин
ам

ік
а 

—
 з

бі
ль

ш
ен

ня
 (

«+
»)

 а
бо

 з
м

ен
ш

ен
ня

 (
«�

»)
 в

ід
со

тк
ів

 р
оз

ра
хо

ву
ва

ли
сь

 у
 в

ід
но

ш
ен

ні
 і 

у 
по

рі
вн

ян
ні

 д
о 

по
ка

зн
ик

ів
 п

оп
ер

ед
нь

ог
о 

ро
ку



ДОСЛІДЖЕННЯ 

152 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

Та
бл

иц
я 

2.
 П

ор
ів

ня
ль

ні
 с

та
ти

ст
ич

ні
 д

ан
і з

ас
то

су
ва

нн
я 

до
 н

еп
ов

но
лі

тн
іх

 п
ри

м
ус

ов
их

 з
ах

од
ів

 в
их

ов
но

го
 х

ар
ак

те
ру

 з
а 

19
94

–
20

04
 р

ок
и

1
—

 %
 р

оз
ра

хо
ву

ва
ли

сь
 п

о 
ві

дн
ош

ен
ню

 д
о 

за
га

ль
но

ї к
іл

ьк
ос

ті
 н

еп
ов

но
лі

тн
іх

 д
о 

як
их

 з
ас

то
со

ва
ні

 п
ри

м
ус

ов
і з

ах
од

и 
ви

хо
вн

ог
о 

ха
ра

кт
ер

у 
за

 з
аз

на
че

ни
й 

пе
рі

од
 ч

ас
у

2
—

 д
ин

ам
ік

а 
—

 з
бі

ль
ш

ен
ня

 (
«+

»)
 а

бо
 з

м
ен

ш
ен

ня
 (

«–
»)

 в
ід

со
тк

ів
 р

оз
ра

хо
ву

ва
ли

сь
 у

 в
ід

но
ш

ен
ні

 і 
у 

по
рі

вн
ян

ні
 д

о 
по

ка
зн

ик
ів

 п
оп

ер
ед

нь
ог

о 
ро

ку
 

К
іл

ь
к

іс
ть

 о
с

іб
, 

д
о

 я
к

и
х

 з
а

с
то

с
о

в
а

н
о

 п
р

и
м

у
с

о
в

і 
з

а
х

о
д

и
 в

и
х

о
в

н
о

го
 х

а
р

а
к

те
р

у
 

ви
хо

ву
ва

ли
сь

 
ви

ди
 п

ри
м

ус
ов

их
 з

ах
од

ів
 

у 
то

м
у 

чи
сл

і у
 в

іц
і:

 
на

пр
ав

ле
но

 д
о 

сп
ец

іа
ль

но
ї 

на
вч

ал
ьн

оC
ви

хо
вн

ої
 у

ст
ан

ов
и

 
Р

О
К

И
 

усього; динаміка («+», «C») 
у % відношенні до 
попереднього року 

з 11 до 14 
років 
(абс.%)

1
 

з 14 до 16 
років 
(абс.%)

1 

з 16 до 18 
років 
(абс.%)

1 

в сім’ї з одним із 
батьків (абс.%)

1 

поза сім’єю (в 
інтернаті, дитбудинку) 
(абс.%) 

дівчата (абс.%)
1 

не працювали, не вчились 
(абс.%)

1 

злочин вчинено в групі 
(абс.%)

1 

у т.ч. з участю дорослих 
(абс.,%)

1 

були на обліку в органах 
внутрішніх справ 
(абс.,%)

1 

зобов’язано попросити 
вибачення у 
потерпілого (абс.,%)

1 

зроблено застереження 
(абс.,%)

1 

передано під нагляд 
(абс.,%)

1 

зобов’язано 
відшкодувати заподіяні 
збитки 
(абс.,%) 

обмежено дозвілля і 
встановлено особливих 
вимог 
(абс.,%)

1 

у 
спецшколи 
(абс.,%)

1 

у спец ПТУ 
(абс.,%)

1 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

  
17

 
18

 
19

 

19
94

 
36

08
 

15
51

 
43

,0
%

 
10

12
 

28
,1

%
 

10
45

 
29

,0
%

 
13

48
 

37
,4

%
 

10
1 

2,
8%

 
28

9 
8,

0%
 

64
8 

18
,8

%
 

16
48

 
45

,7
%

 
25

9 
7,

2%
 

57
9 

16
,1

%
 

47
 

1,
3%

 
43

2 
12

,0
%

 
27

58
 

76
,4

%
 

58
 

1,
6%

 
C 

25
0 

6,
9%

 
63

 
1,

8%
 

19
95

 
62

36
 

+
72

,8
 

34
32

 
55

,0
%

 
18

35
 

29
,4

%
 

96
9 

15
,5

%
 

26
27

 
42

,1
%

 
20

3 
3,

3%
 

43
5 

7,
0%

 
87

3 
14

,0
%

 
28

93
 

46
,4

%
 

36
4 

5,
8%

 
89

8 
14

,4
%

 
56

 
0,

9%
 

58
1 

9,
3%

 
48

63
 

78
,0

%
 

71
 

1,
1%

 
C 

57
7 

9,
3%

 
88

 
1,

4%
 

19
96

 
68

25
 

+
9,

5 
39

65
 

58
,1

%
 

20
24

 
29

,7
%

 
83

6 
12

,3
%

 
29

01
 

42
,5

%
 

18
4 

2,
7%

 
48

1 
7,

1%
 

97
5 

14
,3

%
 

36
29

 
53

,2
%

 
52

3 
7,

7%
 

69
7 

10
,2

%
 

63
 

0,
9%

 
54

8 
8,

0%
 

55
51

 
81

,3
%

 
71

 
1,

0%
 

C 
50

2 
7,

4%
 

90
 

1,
3%

 

19
97

 
66

02
 

�3
,3

 
33

89
 

51
,3

%
 

20
90

 
31

,7
%

 
11

23
 

17
,0

%
 

28
89

 
43

,8
%

 
23

7 
3,

6%
 

41
9 

6,
4%

 
10

55
 

15
,9

%
 

35
27

 
53

,4
%

 
66

5 
10

,1
%

 
67

7 
10

,3
%

 
28

 
0,

4%
 

48
9 

7,
4%

 
53

79
 

81
,5

%
 

30
 

0,
5%

 
C 

52
9 

8,
0%

 
14

7 
2,

2%
 

19
98

 
62

59
 

�5
,2

 
32

32
 

51
,6

%
 

21
03

 
33

,6
%

 
92

4 
14

,8
%

 
27

75
 

44
,3

%
 

27
0 

4,
3%

 
40

8 
6,

5%
 

86
9 

13
,9

%
 

33
42

 
53

,4
%

 
78

8 
12

,6
%

 
56

9 
9,

1%
 

21
 

0,
3%

 
49

1 
7,

8%
 

50
57

 
80

,8
%

 
33

 
0,

5%
 

C 
56

4 
9,

0%
 

93
 

1,
5%

 

19
99

 
51

55
 

�1
7,

6 
29

00
 

56
,3

%
 

16
44

 
31

,9
%

 
61

1 
11

,9
%

 
23

32
 

45
,2

%
 

20
4 

3,
9%

 
39

5 
7,

7%
 

67
2 

13
,0

%
 

28
97

 
56

,2
%

 
80

7 
15

,6
%

 
41

0 
7,

9%
 

3 
0,

1%
 

37
5 

7,
3%

 
42

66
 

82
,8

%
 

3 
0,

1%
 

C 
43

5 
8,

4%
 

74
 

1,
4%

 

20
00

 
51

50
 

�0
,5

 
29

14
 

56
,6

%
 

17
27

 
33

,5
%

 
50

9 
9,

9%
 

23
40

 
45

,4
%

 
16

0 
3,

1%
 

36
1 

7,
0%

 
58

6 
11

,4
%

 
29

01
 

56
,3

%
 

86
8 

16
,9

%
 

40
5 

7,
9%

 
19

 
0,

4%
 

35
7 

6,
9%

 
42

19
 

82
,0

%
 

16
 

0,
5%

 
C 

45
0 

8,
7%

 
89

 
1,

7%
 

 

20
01

 
46

86
 

�9
,0

 
27

07
 

57
,8

%
 

14
81

 
31

,6
%

 
49

8 
10

,6
%

 
21

97
 

46
,9

%
 

21
8 

4,
7%

 
30

0 
6,

4%
 

53
3 

11
,4

%
 

25
32

 
54

,0
%

 
95

6 
20

,4
%

 
37

7 
8,

1%
 

14
 

0,
3%

 
32

3 
7,

0%
 

37
60

 
80

,2
%

 
57

 
1,

2%
 

6 
0,

1%
 

43
3 

9,
2%

 
93

 
1,

0%
 

20
02

 
42

28
 

�9
,8

 
24

17
 

57
,2

%
 

13
42

 
31

,8
%

 
46

9 
11

,1
%

 
20

80
 

49
,2

%
 

22
2 

5,
3%

 
32

7 
7,

7%
 

49
6 

11
,7

%
 

20
96

 
49

,6
%

 
80

9 
19

,1
%

 
36

7 
8,

7%
 

C  
41

6 
9,

6%
 

32
46

 
76

,8
%

 
12

 
0,

3%
 

65
 

1,
5%

 
43

2 
10

,2
%

 
67

 
1,

6%
 

20
03

 
46

05
 +

8,
9 

28
63

 
62

,2
%

+
18

,5
 

13
91

 
30

,2
%

+
3,

7 

35
1 

7,
6%

 –
25

,2
 

23
28

 
50

,6
%

 
+

12
,0

 

26
6 

5,
8%

 
+

19
,8

 

33
3 

7,
2%

 
+

1,
8 

52
6 

11
,4

 
+

6,
0 

23
26

 
50

,5
%

 
+

11
,0

 

97
9 

21
,3

%
 

+
21

,0
 

33
5 

7,
3%

 
�8

,7
 

C 
38

8 
8,

4%
 –

6,
7 

36
00

 
78

,2
%

 
+

10
,9

 

12
 

 0
,3

%
 

78
 

1,
7%

 
+

20
,0

 

46
4 

10
,1

%
 

+
7,

4 

63
 1

,4
%

 
C5

,9
 

20
04

 
 д

и
на

м
ік

а 
(%

) 

49
47

 +
7,

4 
32

87
 

66
,4

%
+

14
,8

 

13
71

 
27

,7
%

 �
1,

4 

28
9 

5,
8%

 C
17

,7
 

25
81

 
52

,2
%

 
+

10
,7

 

27
4 

5,
5%

 
+

3,
0 

39
5 

7,
9%

 
+

18
,6

 

40
4 

8,
2%

 
�2

3,
0 

22
28

 
45

,0
%

 �
4,

2 

75
7 

15
,3

%
 �

22
,7

 

31
9 

6,
5%

 �
4,

8 
C 

40
2 

8,
1%

 
+

3,
6 

39
06

 
78

,9
%

 
+

8,
5 

29
  

 0
,6

%
 

+
14

1,
7 

75
 

1,
5%

 
�3

,9
 

46
6 

9,
4%

 
+

0,
4 

69
 1

,4
%

 
+

9,
5 



Специалисты служб по делам несовершенно�
летних, работой которых является социаль�

ная защита детей и подростков, часто сталкивают�
ся с неготовностью несовершеннолетнего или его
родителей брать на себя ответственность за свою
жизнь. Будь это подросток, который систематичес�
ки прогуливает школу, или ребенок, растущий в не�
благополучной семье, или несовершеннолетний
правонарушитель, причиной их проблем, по боль�
шому счету является неготовность отвечать за свои
поступки, свою жизнь и будущее. Особенно остро
вопрос ответственности стоит перед несовершен�
нолетними правонарушителями. Известный со�
циолог Ховард Зер, говорит о том, что молодые лю�
ди могут совершать преступления «... из�за неспо�
собности принимать самостоятельные решения,
управлять своей жизнью, оставаясь в рамках зако�
на»1. Непосредственная встреча правонарушите�
ля с потерпевшим в рамках программы примире�
ния может стать первым шагом подростка к при�
нятию ответственности за свои поступки. Воз�
можно, именно поэтому участие правонарушите�
ля в программах восстановительного правосудия
имеет позитивное влияние на предотвращение
асоциального поведения в будущем и способ�
ствует ресоциализации несовершеннолетних.

В Украине восстановительное правосудие ак�
тивно развивается как способ реагирования на
преступление и как возможность применения
конструктивных инструментов в работе с участ�
никами криминальных ситуаций. Важным во�
просом внедрения программ восстановительного

правосудия является сотрудничество организа�
ций, которые могут проводить эти программы, и
государственных институтов, в том числе и
служб по делам несовершеннолетних.

Внедрение программы примирения потерпев�
шего и правонарушителя для несовершеннолет�
них возможно благодаря функционированию си�
стемы, где тесно взаимодействуют обществен�
ные организации, органы и службы по делам не�
совершеннолетних, а также суды.

Согласно законодательству, которое регули�
рует работу служб по делам несовершеннолет�
них, основными задачами этих структур являет�
ся осуществление социальной защиты и профи�
лактики правонарушений среди несовершенно�
летних1. Согласно с Типовым положением о
службе по делам несовершеннолетних2, среди за�
дач, которые касаются именно профилактики не�
совершеннолетних, есть такие как:

1. « ...реализация на соответствующей терри�
тории государственной политики по <…> пред�
отвращению детской беспризорности и соверше�
ния правонарушений несовершеннолетними»;

2. «разработка и осуществление самостоя�
тельно и вместе с <…> предприятиями, учрежде�
ниями и организациями всех форм собственнос�
ти, объединениями граждан мероприятий на�
правленных на улучшение положения и соци�
альной защиты несовершеннолетних, <…> пред�
упреждение беспризорности и совершения ими
правонарушений».

Согласно этому же документу, службы по де�
лам несовершеннолетних имею право «подписы�
вать в установленном порядке договоры о со�
трудничестве с научными учреждениями, жен�
скими, молодежными, детскими и другими объ�
единениями граждан и благотворительными ор�
ганизациями».

Таким образом, во время выполнения задач по
профилактике правонарушений среди несовер�
шеннолетних, службы по делам несовершенно�
летних не только осуществляют государствен�
ную политику, но и могут активно сотрудничать
с общественными организациями и осуществ�

Співпраця НДО та ССН з метою профілактики злочинності серед неповлолітніх 
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Н. М. ПРОКОПЕНКО
Магистр социальной
работы, координатор
Службы разрешения
конфликтов Украинского
Центра Согласия

1 Х. Зер. Восстановительное правосудие: новый взгляд на
преступление и наказание: пер. с англ./ общ. ред. Л.М Карнозо�
вой. — М.: МОО Центр «Судебно�правовая реформа», 2002. —
328 с. — С 48. 

1 Закон України «Про органи та служби у справах неповно�
літніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (затверджено
Постановою ВР №21/95�ВР від 24.01.95 .)

2 Типове положення про службу у справах неповнолітніх,
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації
(затверджено постановою КМУ № 2136 від 25.11.99).
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лять вместе с ними мероприятия, направленные
на профилактику совершения правонарушений
среди несовершеннолетних.

С другой стороны, служба по делам несовер�
шеннолетних взаимодействует также с Крими�
нальной милицией по делам несовершеннолет�
них и судами. Согласно Закона Украины «Об ор�
ганах и службах по делам несовершеннолет�
них»1, криминальная милиция по делам несовер�
шеннолетних обязана «вести учет несовершен�
нолетних правонарушителей <…> с целью про�

ведения профилактической работы, информиро�
вать соответствующие службы по делам несовер�
шеннолетних относительно этих несовершенно�
летних». В то же время, согласно ст. 432 УПК1

«о времени и месте рассмотрения дела несовер�
шеннолетнего суд уведомляет службу по делам
несовершеннолетних и милицию по делам несо�
вершеннолетних». 

Таким образом, механизм внедрения про�
грамм примирения для несовершеннолетних вы�
глядит так:

( )

( ) ( )

,

,

, 

, 

Информация о несовершеннолетних, совер�
шивших правонарушение, поступает в службу по
делам несовершеннолетних от криминальной
милиции, которая ведет их учет. 

Представитель общественно организации мо�
жет получать информацию о таких подростках
непосредственно от специалистов Службы или
присутствуя на еженедельных собраниях комис�
сии по рассмотрению дел несовершеннолетних.
Далее, имея эту информацию, ведущие программ
примирения связываются с правонарушителем и
его родителями и, при их согласи, проводят
предварительную встречу с несовершеннолет�
ним, помогая осознать ему его потребности, си�
туацию, в которой он оказался, выясняя степень

готовности правонарушителя брать на себя от�
ветственность за содеянное и информируя о воз�
можности участия в программе примирения. Да�
лее, если подросток и его родители хотят участ�
вовать в программе, ведущий связывается с по�
терпевшей стороной и также проводит предвари�
тельную встречу. При наличии желания потер�
певшего принимать участие в программе, орга�
низовывается общая встреча несовершеннолет�
него правонарушителя, его родителей и потер�
певшей стороны, во время которой участники
смогут обсудить ситуацию и прийти к решению,
каким образом может быть заглажен вред, нане�
сенный преступлением. Ведущий встречи также
следит за тем, что бы сам несовершеннолетний

1 Закон України «Про органи та служби у справах непо�
внолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (затвердже�
но Постановою ВР № 21/95�ВР від 24.01.95.)

1 В. М Тертишник, Науково�практичній коментар до Кримі�
нально�процесуального Кодексу України.— А.С.К, 2002. — 1056 с.
— (Нормативні документи та коментарі.)
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по мере своих возможностей принимал участие в
процессе возмещения нанесенного вреда. 

По результатам встречи ведущий предостав�
ляет службе по делам несовершеннолетних ин�
формацию о проделанной работе и, при согласии
участников встречи, копию соглашения дости�
гнутого ими (если механизмом сотрудничества
не предусмотрено другое). В будущем эта ин�
формация может быть использована службой по
делам несовершеннолетних для оценки личнос�
ти правонарушителя, а также для предоставле�
ния информации суду о предпочтительных для
конкретного правонарушителя мерах воспита�
ния. Соглашение между потерпевшим и право�
нарушителем по ходатайству одной из сторон
может быть присоединено к материалам судеб�
ного дела и приниматься во внимание судьей
при вынесении решения по делу. 

Помимо других мероприятий воспитательно�
го характера, которые проводят специалисты
служб по делам несовершеннолетних, привлече�
ние правонарушителей к программе примирения
является для них дополнительной возможнос�
тью осознать последствия своих поступков, на�

учится принимать ответственность за свои дей�
ствия, следовать общепринятым нормам поведе�
ния и общественным ценностям. Именно такие
изменения в восприятии правонарушителем по�
следствий своих поступков и возможностей их
исправления позитивно влияет на предотвраще�
ния асоциального поведения в будущем. Соглас�
но данным исследований, изучавших уровень
повторного свершения правонарушений, уро�
вень повторного совершения правонарушения
лицами, которые брали участие в программе
примирения значительно ниже по сравнению с
теми же показателями среди правонарушителей,
не участвовавших подобных программах1. 

Таким образом, объединение усилий сотруд�
ников служб по делам несовершеннолетних и не�
государственных организаций, которые прово�
дят программы примирения, может позитивно
влиять на повышение результативности работы с
несовершеннолетними правонарушителями и на
выполнение поставленных задач по предотвра�
щению преступности среди несовершеннолет�
них. 

1 M.S. Umbreit. Facing Violence: The Path of Restorative Justice
and Dialogue. — Criminal Justice Press, 2003.— 395p. 



Мартин Райт занимает должность Директора Лиги Ховарда за реформу пенитенциарной
системы, работает советником в центре поддержки жертв преступлений и библиотекарем в
Кембриджском институте криминологии. 

Введение
Проблема преступности всегда находится в центре внимания общества. Преступления могут затро�

нуть нас самих или наших близких в любое время, и, как минимум, эта проблема накладывает на нас мно�
жество ограничений и запретов, заставляя нас устанавливать сигнализации, запирать замки и, в опреде�
ленной степени ограничивать свободу передвижения — в особенности, как это ни грустно — в отношении
женщин и детей, что справедливо отмечает Политик. На некоторых людей преступность оказывает не
просто определенное «воздействие»: их жизни оказываются разрушенными или даже прерванными. По�
скольку преступность доставляет неприятности всем людям, она является предметом очень эмоциональ�
ных споров, но также заслуживает и тщательного осмысления, а это не всегда происходит на практике —
трудные случаи, так сказать, формируют плохую политику.  

Многие страны в значительной степени полагаются на систему тюремного заключения, а в некоторых
из них количество заключенных быстро растет. Эта дорога ведет к репрессиям, не искореняющим проб�
лему — самую тяжкую проблему западного общества. Некоторые политики утверждают, что эта система
работает, потому что не могут предложить никакой альтернативы или, даже если такая альтернатива у них
есть, им сложно убедительно представить ее избирателям. Понятно, что нам нужно поставить под сомне�
ние предположения, на которых строится вся доктрина и предложить более реалистичный способ для со�
временного государства и его граждан, который помог бы двигаться к более гармоничному обществу. 

Настало время сделать еще один шаг вперед в этой дискуссии, поэтому мы собрали данный Симпози�
ум, на который пригласили некоторых специалистов из важных областей системы правосудия, чтобы они
высказали свои соображения и обсудили дальнейшие возможные действия. Система уголовного судопро�
изводства столь сложна, что в отведенное время нам не удалось послушать абсолютно все возможные точ�
ки зрения, и нам известно, что некоторые очень важные государственные и общественные организации не
были приглашены сюда для доклада; тем не менее, их точку зрения во многом осветили другие ораторы,
а представители таких организаций имели возможность участвовать в дискуссии и задавать вопросы. Все
заседания проходили по правилам Чатем�Хауса: т.е. каждый выступает только от своего лица и не может
поименно цитировать выступления других ораторов за стенами зала заседаний. В данном отчете основ�
ные ораторы указаны только по названиям их профессий, а прочие участники дискуссии не названы во�
все. Мы имели возможность выслушать семь ораторов. Политик говорит о концепции «тюрьмы эффек�
тивны», основанной на изоляции преступников от общества, и предлагает схему финансовых поощрений
для создания ресурсов не�тюремного типа. Психолог рассматривает сдерживание преступности за счет
индивидуального сдерживания. Это — концепция, основанная на широко распространенном представле�
нии о том, что наказание предотвращает определенные формы поведения. Психолог также рассматривает
систему уголовного судопроизводства в свете психологических исследований, являющихся
альтернативой предположениям, которые делаются без учета существующих фактов, и которые в любом
ином контексте юристы объявили бы немыслимыми. Основной альтернативой наказанию уже более ста
лет считается реабилитация, и Инспектор службы пробации рассматривает сильные и слабые стороны
этой концепции. Государство активно работает над внесением изменений в нее, но следует ответить на во�
прос: является ли контроль хорошей или, хотя бы, адекватной заменой? Четвертый оратор — Сотрудник
службы поддержки потерпевших, которые рассматривает недавно принятые меры, направленные на то,
чтобы сделать процесс уголовного судопроизводства менее суровым испытанием для потерпевших, хотя
все равно остается вопрос о том, могут ли такие реформы быть адекватными, если не менять основу сис�
темы. Далее, Судья объясняет дилеммы, которые существуют для нее и ее коллег в сложившейся ситуа�
ции, в особенности в области политики общего сдерживания. 
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Последними выступили Философ, которого попросили осветить рациональность и этику различных
способов реагирования на преступление, причем особо попросили остановиться на идее пропорциональ�
ного «справедливого возмездия», и Медиатор, который в практических терминах описал систему, осно�
ванную на новом философском подходе и попытался ответить на некоторые вопросы, которые могут воз�
никать у людей. Всех выступавших попросили представить свои взгляды и опыт в обычных, не специаль�
ных терминах, чтобы их лучше могли понять представители других профессий. 

Также, в дискуссии принимал участие Государственный служащий, который, конечно, не высказывал
мнений, но давал кое�какую справочную и статистическую информацию, комментируя высказывания
ораторов. 

Несколько стилистических комментариев. Во�первых, больной вопрос употребления рода существи�
тельных. Мы постарались избежать неуклюжего повторения конструкций вроде «ее или его» или упот�
ребления множественного числа по отношению к одному человеку, к тому же, постоянное переключение
от женского рода к мужскому, и наоборот отвлекает читателя. Преступников и потерпевших мы называ�
ем в мужском роде, поскольку большинство правонарушителей — мужчины (а равно, и большинство
жертв преступления), тем не менее, время от времени мы упоминаем: «он или она», чтобы напоминать о
гендерной разнице. Мы надеемся, что это приемлемый компромисс. Во�вторых, для простоты, мы исполь�
зовали термин «судья» как общее название для собственно судей и для других членов судов и магистра�
тов. В третьих, вы можете отметить сходство стиля в выступлениях различных ораторов: это вызвано тем,
что большинство из них выступало, используя письменные материалы, которые  впоследствии скомпоно�
вал Редактором. Также были добавлены заголовки и ссылки на источники, что, как мы надеемся, упрос�
тит чтение. 

И, наконец, стоит отметить, что данный Симпозиум проходил в контексте британского общества и
брал за основу всех выкладок организации и законодательство Англии и Уэльса. Во многих случаях все
это будет применимо и к Шотландии, у которой, естественно, есть своя законодательная система, а часто
— и к другим странам. Мы постарались показать понимание этого аспекта, начиная некоторые фразы с
вводных слов «в Британии,…», чтобы подчеркнуть наше понимание существования различных обстоя�
тельств в различных культурах и юрисдикциях. Мы добавили несколько объяснительных примечаний
для того, чтобы помочь читателям из других стран лучше понимать данную работу.

Ниже мы представляем отчет о Симпозиуме. Конечно же, это всего лишь начало; участники пришли к
общему мнению, что необходимо создать Гражданскую комиссию по вопросам преступности и правосу�
дия, мы также призываем правительства в других странах к созданию таких же комиссий у себя. Мы бы�
ли удовлетворены известием о том, что в повестку дня грядущего Конгресса ООН по предотвращению
преступлений и работе с преступниками, были включены вопросы восстановительного правосудия.

СЕССИЯ 1
ПОЛИТИК
Как политик, скажу, что одна из наиболее важных задач для меня — это построение гармоничного об�

щества. Мы никогда не избавимся от конфликтов, как таковых, да и жизнь без них была бы пресной (вот
почему некоторые из нас с сомнением относятся к Утопии!). Но, тем не менее, мы хотим сделать так, что�
бы люди прекратили несправедливо и нечестно использовать положение друг друга, что, если вдуматься,
и является составной частью определения преступности. В другом контексте это может описывать фак�
торы давления, приводящие людей к преступлениям. Многие преступления, хотя, конечно, далеко не все,
совершаются людьми, которые сами прошли через жестокое или несправедливое обращение — возможно,
они были обделены родительской заботой и вниманием учителей или лишены возможности получить об�
разование, а может быть, их эксплуатировали экономически или жестоко наказывали физически. Они
пытаются получить то, на что имеют право — по их мнению — используя для этого любые доступные им
способы. Это не оправдывает их, если отталкиваться от концепции свободы выбора, но помогает объяс�
нить поведение некоторых нарушителей закона — в настоящее время политики не очень хорошо различа�
ют эти две вещи — а, следовательно, этот фактор нужно принять во внимание, если мы хотим уменьшить
число совершаемых преступлений.

Однако это переносит нас в область общей социальной политики. Как представителю министерства
внутренних дел, мне следует фокусироваться непосредственно на преступности. Я стремлюсь к сниже�
нию уровня преступности, насколько это возможно, как и все мы, и, давайте уж будем честны, я хочу, что�
бы мои усилия по решению этой проблемы были заметны, что означает снижение статистических показа�
телей в отношении преступности, в особенности тех статей, которые вызывают в обществе страх и него�
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дование. Во�вторых, я хочу, чтобы проводилась удовлетворительная работа с теми проблемами, которые
остаются. В существующей ситуации, нам также следует удерживаться в рамках отведенного бюджета, и,
естественно, мы стремимся не нарушать стандарты гуманности, устанавливаемые международными кон�
венциями по правам человека, особенно теперь, когда европейская конвенция включена в законодатель�
ство Великобритании. 

Сокращение преступности
Если начать с чаще всего обсуждаемой санкции, следует сказать, что тюремное заключение имеет оп�

ределенные преимущества в глазах политиков, хотя, в то же время, это наиболее дорогостоящий вид на�
казания, за исключением, разве что процесса, который используется в США для приведения в исполне�
ние смертных приговоров (по словам одного эксперта (Ходжкинсон, 1996), в пять�десять раз дороже, чем
тюремное заключение на срок 40 лет). Приговоры к лишению свободы создают видимость того, что мы
«что�то делаем». Когда Майкл Ховард был Министром внутренних дел, он получил поддержку в опреде�
ленных районах под лозунгом «Тюрьма решает проблемы» и «Если не хочешь сидеть, не преступай за�
кон». В США множество судей и прокуроров (окружных прокуроров) избираются на свои должности и
им проще собирать голоса, если они занимают подобную простую и понятную позицию, по сравнению с
тем, если бы они попытались просвещать свой электорат. Это в особенности так, если оппозиционная пар�
тия безжалостно изображает гуманность как слабость — с чем пришлось столкнуться в 1988 году губер�
натору Массачусетса Майклу Дукакису, когда он стал кандидатом на президентских выборах от Демокра�
тической партии: его республиканские оппоненты обвиняли его в том, что он условно освободил Вилли
Хортона, которого приговорили по делу об изнасиловании, и он, пребывая на свободе, совершил еще од�
но изнасилование. Билл Клинтон избежал подобной ошибки: хотя он начал свою кампанию, как либе�
ральный губернатор Арканзаса, исповедовавший милосердие, став кандидатом в президенты, он вернул�
ся в свой родной штат, чтобы подписать смертный приговор Рики Рэю Ректору, который — совершенно
очевидно — должен был быть признан невменяемым.

Министры внутренних дел в Великобритании любят такие газетные заголовки, как «Бэйкер предпри�
нимает меры для устранения угрозы, исходящей от опасных собак», их двумя основными методами явля�
ется изобретение новых статей кодекса и увеличение наказания по уже существующим. Однако это рис�
кованные стратегии, потому что чем больше статей в Уголовном Кодексе, тем больше преступлений в ста�
тистических отчетах, а изоляция все большего количества людей дает только временную передышку. Ми�
нистр внутренних дел от Консервативной партии сказал некогда фразу, ставшую знаменитой: «Тюрьмы —
это очень дорогой способ сделать плохих людей еще хуже» (МВД, 1990). (Жаль портить такой афоризм,
но, по сути, он должен был сказать «сделать так, чтобы люди вели себя еще хуже», потому что я не думаю,
что люди имеют право судить своих соплеменников — осуждать можно только их поведение). 

Общество считает, что то, как мы обращаемся с осужденными, является важным условием сдержива�
ния преступности, и принято мнение, что эффективны жесткие меры, а в особенности — тюрьмы. Лично
я в этом сомневаюсь, и существующие исследования тоже не слишком поддерживают эту идею. В конце
моего доклада я попрошу Государственного Служащего подытожить статистику некоторых таких иссле�
дований. Политики должны иметь возможность заявлять, что их политика базируется на данных научных
исследований, но я не могу открыто поддерживать замену тюремного заключения противоречивыми ме�
рами, которые не выглядят достаточно «жесткими», если только я не могу их сделать приемлемыми для
широкой публики. Они также должны быть разумно защищены от неконструктивной критики со сторо�
ны политиков�ретроградов и бульварных газет, которые любой ценой ввязываются в горячие дискуссии,
чтобы «заработать себе очки» и утвердить своих избирателей в существующих у них предубеждениях, за�
воевывать, таким образом, голоса и продавать тиражи газет. 

Процедура работы с обвиняемыми также важна. Нет ничего проще, чем требовать жестких мер и на�
смехаться над требованиями в отношении приведения процесса в соответствие с нормами гуманности, на�
зывая это мягкотелостью. Однако те проводники правосудия, которые попирают нормы закона, являют�
ся лицемерами. Они подводят нас, в буквальном смысле слова, к презрению правосудия, а также к неспра�
ведливым приговорам, которые не защищают общество никоим образом, потому что оставляют правона�
рушителей на свободе. 

Есть еще одна народная мудрость, обоснованная на этот раз с точки зрения криминологии. Она гласит,
что страх поимки превышает страх наказания, которое последует за поимкой. Только три процента пра�
вонарушений заканчиваются предупреждением или обвинительным приговором, и люди, которые посто�
янно совершают правонарушения, лучше других знают, как часто это сходит им с рук. Ужесточать нака�
зание — все равно, что давить на газ, когда машина застряла в болотистой почве: когда колеса проворачи�
ваются, они разбрасывают кучи грязи, но сама машина только глубже вязнет и никуда не двигается. 
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Вот что происходит с теми, кто воображает, что суды имеют «силу», которая способна изменить уро�
вень преступности. Они могут вводить санкции, но мало что способны сделать для контроля отношения
и поведения людей, к которым применяются такие санкции. 

Попытка контролировать волну преступности при помощи приговоров суда напоминает мне историю
Короля Кнута. 

Почти все знают о Короле Кнуте одну вещь, и большинство неправильно ее понимает. Популярная вер�
сия этой истории гласит, что его трон был поставлен на берегу моря, и он с трона приказывал приливным
волнам повернуть вспять, из�за чего стал посмешищем после того, как море не отступило. На самом же де�
ле все было по�другому. Он не надеялся, что сможет контролировать прилив. Он был жестким и, вместе с
тем, популярным руководителем, но когда его придворные льстецы стали говорить о его всемогуществе, он
как раз и проделал вышеописанное — приказал поставить трон на берегу, сел на него, и заставил их сто�
ять в воде и замочить ноги, когда непокорный прилив отказался повиноваться королевскому приказу.

Урок, преподанный Королем Кнутом, похоже, не пошел впрок, в контексте сегодняшней работы судов,
так как по�прежнему звучат требования к введению «жесткой» политики — частично из�за жажды мести,
но частично из�за того, что люди верят в ее эффективность, а политики хотят продемонстрировать свое
соответствие общественному мнению.

Тюрьма, как средство изоляции от общества
Но уж если быть справедливым по отношению к нам, политикам (а кто, как не я должна быть справед�

ливой к коллегам?), не все они только демонстрируют что�то. Даже самые либеральные реформаторы ка�
рательной системы признают, что некоторых людей просто нельзя оставлять на свободе, если существует
существенный риск совершения ими повторного серьезного преступления. Что касается менее серьезных
нарушителей, которые, однако, склонны к рецидивам, тюрьма, как говорят судьи, «дает обществу отдох�
нуть от их деятельности» — пусть даже это только короткая передышка, потому что они скоро выйдут на
свободу или их место в преступном мире займут другие люди. Поэтому я искренне не думаю, что можно
разумно быть полным аболиционистом в том, что касается тюрем, да и со смертной казнью все обстоит
так — ее невозможно было бы отменить, если бы тюрьмы не были альтернативой.

Платить по счетам
Мы все в настоящее время имеем лимиты финансирования, хотя некоторые министры внутренних дел

часто могут использовать страх преступности и беспорядков для того, чтобы «выбивать» дополнительные
средства: Джек Стро, например, получил дополнительно 43 миллиона фунтов стерлингов вскоре после
того, как занял пост министра внутренних дел в мае 1997 г. и еще 100 миллионов фунтов в начале 1998 г.,
несмотря на новую политику лейбористского правительства, нацеленную на то, чтобы удержаться в рам�
ках затратной части бюджета предыдущей консервативной администрации. Потенциальным средством
для того, чтобы «поторговаться», являются угрозы бунтов в местах лишения свободы. В контексте финан�
совых ограничений, тюрьмы, конечно же, очень дорогое «удовольствие» — Государственный Служащий
может дать вам соответствующую статистику немного позже. На каждых троих заключенных приходит�
ся по два сотрудника управления тюрем (по данным МВД, 1998а), поэтому вы можете сами прикинуть
примерно, во сколько обходится содержание 65 тысяч заключенных — в терминах зарплаты тюремного
персонала. Поэтому расходы могут стать одним из главных аргументов для реформаторов, если они смо�
гут обойти стандартное сложившееся отношение к пенитенциарной системе, о котором я упомянула. Од�
ним из полезных решений является преодоление бюрократических препятствий на пути переброски
средств из бюджета в бюджет. Я знаю, что МВД собиралось проводить реструктуризацию (МВД, 1998b)
и хотела бы предложить вам практически применимую версию оплаты по результатам, которую можно
было бы использовать для достижения этой цели. 

Система уголовного судопроизводства — перевод средств
Данный вопрос, связанный с затратами, следует рассмотреть, поскольку он представляет важность не

только для уголовного судопроизводства, но и для других аспектов политики, например, таких, как уход
за амбулаторными больными в сообществах. Принцип прост. Если вы находите, что больные или заклю�
ченные содержатся в закрытых (и дорогих) заведениях, и вы хотите перевести некоторых из них в менее
закрытые (и менее дорогие) условия надзора при помощи общественных организаций, которые финанси�
руются из других бюджетов, у вас ничего не получится, если только часть сэкономленных средств не бу�
дет переведена из первого бюджета во второй, и если только Министерство финансов не согласится при�
нять менее 100% сэкономленных средств. 
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Давайте посмотрим, как это все применимо к системе уголовного судопроизводства. Исследование,
проведенное среди людей, отбывающих наказание, показало, что, в соответствии с общепринятыми крите�
риями, многие из находящихся в местах лишения свободы по большинству объективных стандартов мог�
ли бы не содержаться в изоляции — совершенные ими преступления не слишком тяжкие, не являются об�
щественно опасными, а сами преступники не привлекались ранее к суду. В 1996 году 94,5 тысячи человек
были приговорены к лишению свободы в Англии и Уэльсе, из них только 15,4 тысячи были осуждены за
насильственные преступления или преступления на сексуальной почве (МВД, 1997: Таблица 7.6). Во мно�
гих случаях их потребности могли бы более эффективно (и с меньшими затратами) удовлетворяться в со�
обществах, а ведь, если они хотят начать жизнь заново, им обязательно нужна поддержка общества. 

Хотя суды принимают решения в отношении лишения свободы, на эти решения все же оказывают воз�
действия доклады о личности и обстоятельствах жизни подсудимого (PSR), которые предоставляют Ин�
спекторы службы пробации перед вынесением приговора. Но если такие факторы иногда приводят к заме�
не заключения общественными работами в пограничных (т.е. сложных) случаях, инспекторы службы про�
бации знают, что именно им придется работать с такими осужденными — без дополнительного финанси�
рования — в то время, как все преимущества сокращения затрат достанутся пенитенциарной системе. Тем
не менее, если общественные работы станут использоваться в качестве альтернативы лишению свободы,
общественность должна знать, что такая замена, в целом, эффективна. Вот как предлагается сделать это:

1. Определить категории преступников, для которых служба пробации могла бы разработать кон�
структивные общественные программы, предлагающие более эффективные средства поддержки, в
которой они нуждаются — по сравнению с тюрьмами — например развитие профессиональных на�
выков, ликвидация неграмотности, обучение счету, программы управления сильными эмоциями
гнева, адаптация в сообщество и помощь в трудоустройстве. Существуют еще такие варианты, как
репарация в пользу жертв или сообщества и при обоюдном желании, медиация между жертвой и
преступником.

2. Будет создан фонд, в который служба пробации сможет обращаться за получением грантов. При
каждом снижении количества заключенных в тюрьмах ниже начального уровня в фонд будут де�
латься отчисления per capita или, например, в размере 50% от стоимости одного тюремного места,
причем остаток средств будет перечисляться в Министерство финансов для профилактики преступ�
ности — в самом широком смысле — включая наставничество и надзор за школьниками, просвети�
тельскую работу среди родителей и прочие долгосрочные инвестиции. Средства службы пробации
будут использоваться также для специальных проектов, а не просто поглощаться в ходе рутинной
повседневной работы. 

3. Таким образом, у энергичных инспекторов службы пробации будет стимул искать пути повышения
эффективности услуг, в которых существует потребность на местах: помимо пользы для потребите�
лей таких услуг, будет также обеспечиваться удовлетворенность инспекторов своей профессиональ�
ной деятельностью и повышение их профессиональной репутации. 

4. Программы будут иметь определенные критерии допуска к ним и независимую оценку, с тем, чтобы
обеспечить их правильное использование. Знание того, что их применение четко регламентируется,
сделает их приемлемыми для судов и для общественности, в особенности, если в них будут заложе�
ны элементы репарации.

Данное предложение основывается на системе, которая применялась в Калифорнии в 1960�х годах. За
пять лет на нее было потрачено 60 миллионов долларов и сэкономлено 180 миллионов долларов на закры�
тии существующих тюрем и отмене открытия новых. В то время это были огромные деньги. В конце кон�
цов, эта программа пришла в упадок, но не из�за заложенных в ней недостатков, а по субъективным при�
чинам, которые можно было бы устранить: например, такая программа должна базироваться на числе за�
ключенных, а не на статистике новых поступлений в места лишения свободы, а финансирование должно
корректироваться с учетом инфляции.

Когда по первым делам будут даны направления на такие программы � вместо отбытия наказания в ме�
стах лишения свободы � нам удастся, для начала, лишь сократить перенаселение тюрем. Экономия внача�
ле будет невелика, однако дальнейшие существенные сэкономленные средства позволят урезать затраты
на строительство новых тюрем, а после того — закрыть некоторые отделения и даже целые тюрьмы (Райт,
1982, 152�6).

Даже у преступников есть права
Вопрос прав человека не пользуется особой популярностью среди политиков и в обществе — его важ�

ность сильно недооценивается, особенно, в контексте пенитенциарной системы. Но даже британская об�
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щественность протестует против определенных эксцессов, таких, как случай, когда беременную осужден�
ную правонарушительницу приковали к кровати в больнице, когда она рожала, за что ей выплатили
20 тысяч фунтов компенсации (Guardian, 10 июня 1998 г.), и как заковывание в наручники человека, уми�
рающего от рака, в связи с чем его семье выплатили компенсацию в размере 25 тысяч фунтов (The Times,
18 июня 1998 г.). Несмотря на эту огласку, еще одну женщину�заключенную, страдавшую рассеянным
склерозом, приковали на 13 дней к больничной кровати после того, как она перенесла инсульт (Guardian,
10 июля 1998 г.). Европейский Суд по правам человека продемонстрировал в последние три десятилетия,
что его стандарты — более жесткие, и правительству, которое претендует на поддержку законности и гу�
манизма, также настоятельно рекомендуется избегать практики, которая может вызвать очередной про�
тест со стороны наших европейских коллег.

Но пусть я и не согласна с тем, что тюрьмы могут быть отменены вовсе, я соглашусь, что они не явля�
ются ни удачным решением, ни каким�либо отдельным компонентом такого решения. Мы должны вести
поиск в других направлениях, если хотим всерьез попытаться сократить преступность. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

В свете всего сказанного я хочу предложить стратегию из пяти пунктов.

Риторика
1. Я буду продолжать говорить на языке жесткого подхода, поскольку, нравится вам это или нет, имен�

но этого хочет большая часть общества, и следовательно, я обязана учитывать это, чтобы завоевать голоса
сторонников моей партии, не говоря уже о сторонниках других партий. Как я уже говорила, политические
оппоненты и популярная пресса без колебаний подвергает осмеянию все, что пахнет (если так можно ска�
зать) «мягкотелостью». Но я должна тщательно подбирать слова. Я буду говорить о жестких действиях, а
не мерах наказания, и если я буду использовать такое выражение, как «полная нетерпимость», я буду иметь
в виду только то, что правонарушения не будут игнорироваться, не подразумевая при этом, что наказание
будет жестким. Однако я также сделаю акцент на важности профилактики преступности и на том факте,
что для этого нужны не только меры, предпринимаемые правительством, деньги или охранное оборудова�
ние, но также и всевозможные совместные усилия различных категорий населения: начиная с организации
работы с молодежью до отказа от покупки вещей «с рук» без выяснения их происхождения.

Тюрьмы
2. Кроме того, по тем же причинам, я не буду выдавать себя за сторонника отмены тюрем. Для тюрем

найдется место — и не только для содержания серийных убийц. Я напомню либеральным реформаторам
об одном «неудобном» факте. Один из примеров неэффективности устрашения относится еще к эпиде�
мии грабежа с удушением жертвы, которая разразилась в конце 1862 года. Стандартная версия этой исто�
рии выглядит так: имела место целая эпидемия грабежей, при которых преступники нападали на прохо�
жих и душили их (что доказывает, что подражатели всегда находятся и без шумихи в прессе). Сначала бы�
ло увеличение числа зафиксированных преступлений, что вызвало панику в таких газетах, как The Times,
Punch и в рядах их читателей. Это, вероятно, было вызвано тем, что полиция взялась за работу ввиду воз�
никшей нервозности, и не отражало реального роста уличной преступности. Правительство — как это
обычно бывает — поспешило выпустить новый закон, документ с безнадежно утопическим названием
«Закон о защите от насилия», также известный как «Закон о душителях», в соответствии с которым воз�
обновлялась такая мера наказания, как порка плетьми, отмененная только в 1861 году (Пирсон, 1983: 142�
155). Однако затем количество преступлений, совершенных с применением удушения, уменьшилось, как
триумфально заявляли реформаторы, причем уменьшилось оно еще до того, как законопроект получил
статус закона 13 июля 1863 года — в преступном мире тоже есть своя мода, она преходяща, и такой вид
преступлений вышел из моды до того, как был введен новый метод устрашения. Но вот почему общее
количество преступлений уменьшилось? Потому что банды были пойманы полицией. Таким образом,
данный эпизод может быть аргументом в пользу эффективности не устрашения, но изоляции. Конечно,
возможно, это было лишь краткосрочное преимущество и, учитывая, что в те времена практиковалось
заключение в одиночной камере и не было никаких мер адаптации преступника к сообществу после
освобождения, я не стану отрицать, что многие были вынуждены вернуться к старому образу жизни, но,
тем не менее, в сложившейся ситуации мероприятия, проведенные полицией, были необходимы и
оказались эффективны, даже если сам «Закон о душителях» не был эффективен. 

Что ж, если устрашение не слишком эффективно, то что можно сказать об изоляции? Ведь существу�
ют люди, которые — даже с точки зрения либеральных реформаторов — нуждаются в длительной (или да�
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же пожизненной) изоляции. Во время срока лишения свободы преступников, совершивших менее тяж�
кие преступления, общество отдыхает от их деятельности. Такова основная линия общественного мнения,
полагают политики. Однако, те из нас, кто «сделал домашнее задание», знают, что по статистике МВД,
после того как количество заключенных становится значительным, уровень преступности падает медлен�
нее. Государственный Служащий даст вам статистические данные. В любом случае, как поспешат сооб�
щить нам реформаторы, почти все заключенные выйдут когда�нибудь на свободу, став еще более антиоб�
щественными элементами, чем прежде. Жесткая политика может добавить элемент устрашения к эффек�
ту изоляции, но это не увеличит темпов снижения преступности.

Логика здесь заключается в том, что нужно меньше использовать тюрьмы и чаще заменять их обще�
ственными программами, чтобы попытаться изменить поведение преступников. Реформаторы утвержда�
ют, что если заставить преступника взглянуть в глаза реальности, это будет для него более тяжким испы�
танием, чем просто бездумная отсидка. Тем не менее, это не аргумент для среднего гражданина — обычно�
го, трудолюбивого, дисциплинированного налогоплательщика правоцентристских взглядов, а именно та�
кие люди составляют большинство моих избирателей. Оппозиции и таблоидам будет слишком легко ос�
меять общественные программы в качестве приговора, как «мягкотелость». К тому же, у них наготове бу�
дут примеры вопиющих «перехлестов», такие, как тот случай, когда юного правонарушителя отправили
на сафари, чтобы якобы повысить его самоуважение и уверенность в своих силах, особенно, учитывая тот
факт, что он вскоре совершил новое преступление. И как бы тщательно не были продуманы решения,
сложно защищать их перед публикой в каждом отдельном случае, ввиду существующего требования к
конфиденциальности. Поэтому все обстоит так, будто наш «черный воронок» прочно застрял в болоте, но
что�то заставляет нас жать и жать на газ, вращая бесполезные сейчас колеса. «Жесткость против мягкос�
ти» — это бесплодный спор, я надеюсь, что Симпозиум сможет подсказать третье направление, которое
можно будет предлагать, как комплекс сильных и эффективных мер. 

Я уже говорила, что политика обеспечения безопасности сообществ должна включать элемент изоля�
ции, то есть, использование принуждения для ограничения неприемлемого поведения. Я согласна, что
применение этой меры должно быть минимальным (в этом смысле, интересы правосудия и соображения
экономии совпадают). Также стоит вспомнить, что во многих случаях дисквалификация (лишение води�
тельских прав, отстранение от руководства компанией или работы с детьми и т.д.) может стать адекват�
ной формой изоляции. 

Профилактика
3. Моя третья стратегия состоит в том, чтобы вкладывать гораздо больше средств в профилактику пре�

ступности — хотя здесь задействовано множество разных ведомств и множество расходов будет связано
именно с ними. С другой стороны, они будут извлекать для себя существенные преимущества. Я уже ука�
зала причины, по которым устрашение в общем смысле более не может быть краеугольным камнем поли�
тики контроля над преступностью, хотя для многих фактором сдерживания по�прежнему будет служить
страх попасть в механизм машины уголовного судопроизводства. Устрашение и сдерживание, несмотря
на видимую простоту этих понятий, являются довольно запутанными и сложными подходами. Прямой
путь к предотвращению преступлений — это применение политики профилактики преступлений. 

В широком смысле слова преступление имеет три элемента: подлежащее, сказуемое и объектное до�
полнение, а если говорить иначе — правонарушителя, преступное действие и его объект или жертву. Если
мы вначале посмотрим на «сказуемое», т .е. деяние, можно сказать, что преступлением оно является толь�
ко потому, что Парламент (или иной законодательный орган) определил его в этом качестве. Стоило бы
подумать о том, нужно ли по�прежнему держать его в списке преступлений, особенно когда нет других
жертв, кроме самого человека, совершающего такое деяние (хранение небольших количеств наркотиков)
или еще одного человека, участвующего в нем по собственной воле (гомосексуальные акты в приватной
обстановке). Наркотики, конечно, вызывают массу вопросов. В настоящее время задается очень серьез�
ный вопрос: не причиняет ли война против наркотиков больше вреда, чем собственно употребление нар�
котиков? Как пример, можно рассмотреть письмо из Центра Линдесмита в Нью�Йорке, подписанное мно�
гими выдающимися деятелями, и адресованное Генеральному Секретарю ООН (Guardian, 11 июня 1998 г.).
Такая же ситуация наблюдается и с деяниями, нежелательность которых была осознана лишь недавно: ес�
ли бы общество осознало опасность алкоголя, табака или холестерина, запрещение вряд ли было бы са�
мым эффективным способом снижения их потребления.

Во�вторых, существует «объект» преступления. Были проведены достаточно фундаментальные иссле�
дования по поводу «защиты потенциальных объектов, против которых могут быть направлены преступ�
ные действия» и «ситуационной профилактики преступности». Замки и засовы, а также более сложные
охранные устройства, конечно, имеют право на существование и занимают свое место, но (как всегда) все
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имеет свою цену — причем не только в терминах финансовых затрат, но и в том смысле, что преступления
просто перемещаются в другие районы и на другие объекты (от неприступных банков к ограблению ин�
кассаторов или от похищения наличных денег к махинациям с кредитными картами — последнее, пожа�
луй, является меньшим из двух зол). Также существуют и психологические «затраты». Решетки — барь�
ер на пути построения дружеских отношений между персоналом и клиентами, поэтому некоторые банки
пошли на еще большие расходы и установили специальные защитные экраны, которые в обычной ситуа�
ции спрятаны, но выскакивают за долю секунды при нажатии кнопки тревожной сигнализации. Установ�
ка технических средств защиты — дорогое удовольствие и постоянное напоминание о страхе хозяев. Су�
ществует постоянное стремление к достижению баланса между обеспечением большего удобства для по�
купателей и повышению уровня прибыльности для продавца. Примером таких начинаний могут служить
супермаркеты самообслуживания, где удается уменьшить количество персонала, что, с другой стороны,
облегчает жизнь ворам и мошенникам. Я предлагаю комиссии анализ затрат и выгоды от увеличения ко�
личества обычного персонала (автобусных кондукторов, железнодорожного персонала, работников пар�
ковых хозяйств, консьержей и т.д.), по сравнению с увеличением персонала служб охраны, установкой си�
стем теленаблюдения и средствами (для полиции, судов и в некоторых случаях тюрем), выделяемыми на
работу с преступлениями, совершенными ввиду нехватки «естественного» надзора, как принято говорить.
Я изучаю предложение о том, чтобы организации, которые не имеют достаточного количества основного
персонала для контроля своих объектов, оплачивали следственные расходы в связи с совершенными про�
тив них преступлениями, например, актами вандализма или кражами в магазинах. 

Последнее, но не менее важное, � это правонарушитель. Наилучшие ограничения — это внутренние ог�
раничения, которые человек ставит себе сам. Внутренний полицейский находится на дежурстве все вре�
мя (ну, почти все время). Я достаточно оптимистична, чтобы верить в то, что большинство из нас относит�
ся к другим людям с достаточной степенью уважения большую часть времени по множеству различных
причин: потому что нам они небезразличны или потому что мы их ценим, потому что мы понимаем, что
зависим друг от друга, потому что мы гордимся своим хорошим поведением, потому что мы чувствитель�
ны к неодобрению со стороны других людей или потому, что мы боимся официального наказания или
личной мести. Вот только последние два фактора — неодобрение и наказание — зависят от того, обнару�
жат ли проступок. Другими же мотивами мы обычно руководствуемся сами, независимо, хотя иногда нам
хочется, чтобы кто�то узнал о добродетельных поступках, которые мы совершаем в отсутствие других лю�
дей. Даже когда мы ведем себя таким образом, что причиняем вред окружающим, нам часто приходится
вначале преодолевать чувство сострадания и убеждать себя в том, что никто от этого не пострадает (кра�
жи в магазинах, уклонение от налогов и пошлин), что жертва преступления не обеднеет (кража), что жер�
тва заслужила это (некоторые насильственные преступления) или даже, что жертва получит удовольст�
вие (педофилия). Однако есть также и те люди, которым наплевать на то, что они делают с другими людь�
ми, потому что им кажется, что на них�то точно всем наплевать. В результате может выйти все, что угод�
но, от актов вандализма, совершаемых молодыми людьми от нечего делать, до тяжких насильственных
преступлений.

Импликации для профилактики преступности вполне ясны: «Приведите ко мне ребенка, не достигше�
го семилетнего возраста, и его сознание будет принадлежать мне навек», как говорят иезуиты. Множест�
во исследований подтверждает это интуитивное утверждение. Одним из наиболее известных является
метод исследовательского образовательного фонда High/Scope Educational Research Foundation в Мичи�
гане, США. Там дошкольников поощряют в выборе позитивных игровых ролей. Работа проводится в
группах до 20 человек, при наличии не менее одного воспитателя на каждые 10 детей. Расписание дня со�
ставляется таким образом, что дети общаются и играют в малых группах, убирают свои игрушки, гуляют
на улице, едят, слушают сказки. Также обеспечиваются тесные контакты с родителями. Дошкольная про�
грамма Перри для района Ипсиланте в Мичигане, где проживают, главным образом, малообеспеченные
чернокожие американцы, была предметом исследований в течение 30 лет. К 19 годам большинству уча�
щихся удавалось окончить школу, им в меньшей степени требовалась специальная помощь учителей, они
легче находили работу и на 40% реже задерживались полицией за правонарушения. К 27 годам значитель�
но меньшее число этих людей задерживалось полицией. В особенности низким был процент тех, кого за�
держивали не менее пяти раз, в связи с правонарушениями, связанными с наркотиками. Было посчитано,
что каждый доллар, потраченный на эту программу, обернулся 7 долларами дохода для каждого налого�
плательщика в терминах сокращения преступности, снижения потребности в специальном обучении, со�
циальных пособиях и услугах. 

Исследования МВД, из которых взяты следующие цифры (Аттинг, 1996: 37�40) говорят о том, что ре�
зультаты, полученные в 1990�х годах в Британии, возможно, не столь впечатляющи, как в Америке шес�
тидесятых годов, да и это не единственная модель, которой стоит следовать, однако четыре проекта «В
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первую очередь — дети» в настоящее время финансируются и оцениваются МВД, и целый ряд программ
запущен в различных районах (Голдблатт и Льюис, 1998). В середине 1998 года было объявлено о запус�
ке масштабного проекта «Уверенный старт», стоимость которого составляет 540 миллионов фунтов стер�
лингов. Проект проводится для родителей, ожидающих рождения ребенка, и для детей до 3 лет. Вначале
он охватит 250 бедных районов, куда будут направляться специалисты из сферы здравоохранения и дру�
гие сотрудники медицинских и социальных органов, которые будут вести просветительскую работу сре�
ди родителей, обучая их базовым навыкам ухода за детьми, медицинской помощи и жизнеобеспечения.
Программа является результатом сотрудничества между несколькими государственными департамента�
ми и будет иметь «встроенный модуль» оценки (Observer, 19 июля; Guardian, 24 июля 1998 года). Нам
нужно построить фундамент общества, в котором каждого ребенка будут ценить и уважать, общества, в
котором никто не захочет сказать, как Мельник с речки Ди, герой старой песенки:

Мне плевать на всех, да, да, плевать,
И всем, всем, наплевать на меня.

Очевидно, можно сказать и сделать куда больше в отношении предотвращения преступлений — ведь
даже некоторые дети из программы High/Scope в конце концов совершили преступления — но в данный
момент я говорю о базовых вещах.

Одним из наиболее важных аспектов предотвращения преступности является профилактика насилия.
Это огромная тема, которую я не могу обсуждать здесь в деталях, но я очень серьезно отношусь к резуль�
татам комплексного обзора причин и методов профилактики насилия, подготовленного Фондом Галбенки�
ана в 1995 году. Данная Комиссия рассмотрела акты насилия, совершенные против детей и самими детьми,
эффект от личного примера родителей, последствия физических наказаний и унижений, сексуального на�
силия, демонстрации насилия и порнографии на телевидении, насилия в спорте и многие другие факторы
имеющие доказанную или предполагаемую связь с насилием в жизни. Комиссия порекомендовала общие
и конкретные меры для сокращения насилия и для популяризации ненасильственных ценностей, особен�
но, в части разрешения конфликтов, это долгосрочная стратегия, да, но она вполне жизнеспособна. 

Моя партия не может игнорировать подход к предотвращению преступности с позиций уменьшения
уязвимости объектов и людей от потенциальных преступников, но я хочу заверить вас, что мы всерьез
воспринимаем и идеи «социальной профилактики преступлений»: создание рабочих мест, механизмов со�
циальной помощи, центров обучения профессиональным и жизненным навыкам — все это будет частью
какой�либо интегрированной стратегии как для профилактики преступлений, совершаемых впервые, так
и для предотвращения повторных преступлений, в дополнение к основам образовательной подготовки и
адаптации в общество и семью.

Восстановительное правосудие
4. Я буду с интересом следить за инициативами, о которых мы столько слышали в последнее время, и

за реакцией общества на них. Несколько аспектов восстановительного правосудия интуитивно кажутся
разумными. Множеству людей покажется привлекательной идея постановки во главе угла интересов по�
терпевших и их реабилитации после преступления, а также предоставления им возможности принимать
участие в процессе, который проводится вне рамок традиционного уголовного судопроизводства. Я ду�
маю, мои избиратели также оценят тот факт, что правонарушителей заставляют отвечать за свои поступ�
ки иным, конструктивным способом, благодаря чему им дается шанс исправить содеянное. Либеральным
реформаторам карательной системы понравится то, что реабилитация правонарушителей также имеет
место в системе восстановительного правосудия. Я отметила также, что по результатам общественных оп�
росов, множество респондентов заявило, что правонарушители должны работать над исправлением по�
следствий их преступлений, насколько это возможно, или трудиться на общественных работах вместо то�
го, чтобы сидеть в тюрьме, нам, вероятно, доведется еще услышать об этом от других ораторов.

Тем не менее, у меня остаются определенные вопросы, и я с удовольствием послушаю, что о них ска�
жет Медиатор. В качестве одного из показателей эффективности, я и полагаю, общественность, хотим ви�
деть сокращение преступности в результате предпринимаемых нами мер. Еще один вопрос — это вопрос
справедливости: приемлем ли тот факт, что репарация для разных преступников за одинаковые преступ�
ления будет разной лишь потому, что реакция их жертв будет различной? Это подводит нас к более обще�
му вопросу о том, как восстановительное правосудие может вписаться в стандартную схему мероприятий
и процедур.
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Исследования
5. Как я уже говорила, я твердо верю в преимущества политики, основанной на исследованиях, кото�

рую я считаю хорошей проверкой порядочности политика и верности своим обещаниям (в особенности,
в МВД). Следовательно, я намерена изыскивать средства на исследования и на включение их результатов
в формирование политики. Политики не так уж часто готовы признать это, исключая вот такие собрания,
где мы руководствуемся правилами Четэм�Хаус, но мы обычно относимся к исследованиям со смешан�
ными чувствами. Иногда в этом есть преимущества: как и работы Королевской Комиссии, исследования
дают нам передышку перед принятием решения. Но после того, как у нас появляются результаты иссле�
дований, часто оказывается, что они подсказывают решения, которые нам интуитивно нежелательны, и
мы знаем, что объяснить необходимость их принятия широкой публике будет очень сложно, тем более, ес�
ли таблоиды захотят продать побольше экземпляров, подвергнув осмеянию результаты таких исследова�
ний. Существует дополнительная сложность в том, что результаты не всегда однородны и указывают на
определенные решения, да и исследования бывают разного качества — да простят мне эти слова присут�
ствующие здесь титулованные научные деятели. Тем не менее, я верю, что социальные инициативы долж�
ны оцениваться систематически, и я буду рекомендовать МВД и другим организациям, принимающим
участие в финансировании, закладывать исследовательский компонент в новые проекты, как для оценки
достижений, если таковые имеются, так и для разработки разумных систем регистрации информации, с
тем, чтобы руководство и финансовые доноры могли отслеживать работу ежегодно и убеждаться, что обе�
щания выполняются. 

Я хотела бы закончить выступление, сказав, что я часто ощущаю неудовлетворенность тем, что не мо�
гу говорить настолько же открыто и реалистично в других местах. Очень жаль, что обществу так сложно
уйти от догматичных представлений о таких вещах как «курс молодого бойца» или «эффективность тю�
рем». Политики тоже должны признать свою часть вины в этом (особенно политики из других партий, я
бы сказала!), как и — вы вряд ли будете удивлены, если я скажу — это средства массовой информации.
Вот два из множества существующих примеров. Когда Европейский Суд по правам человека признал не�
гуманность действий отца, который применял телесные наказания к своему 12�летнему сыну, заголовок в
The Sun гласил «Европейцы суют нос в чужие дела и хотят объявить шлепки и затрещины вне закона»
(The Sun, 16 июня 1998 г.), а когда министр внутренних дел Джек Стро внес вполне разумное предложе�
ние о том, чтобы разрешить досрочное освобождение юных правонарушителей из колоний для участия в
общественных программах, которые помогли бы им реинтегрироваться в общество, Daily Mail сделала
вывод «Стро выпускает юных преступников на волю, чтобы играть в сокращение преступности» (Daily
Mail, 23 июля 1998 г.). Пока журналисты не начнут более ответственно относиться к делу, трудно будет
обеспечивать прогресс в этой области. 

Я не просто пытаюсь повторить банальное (но справедливое) обвинение в том, что они потакают по�
пулярным заблуждениям и предубеждениям для повышения своих тиражей. Я также обвиняю их в лено�
сти ума. Слишком уж часто происходит нечто подобное. Случается, к примеру, нечто, связанное с уголов�
ным судопроизводством, например, судья выносит слишком мягкий приговор или приговор, в соответ�
ствии с которым преступника не изолируют от общества, в то время, как все жаждут крови. У журналис�
тов либо нет никакой информации о биографии преступника или иных обстоятельствах, которые повли�
яли на решение судьи, либо они считают такие обстоятельства просто «предлогом» для смягчения нака�
зания, а не попыткой вынести приговор, который был бы справедливым и уменьшал вероятность повтор�
ного совершения преступления. Журналисты звонят родственнику жертвы или члену парламента, при�
держивающемуся жесткой линии, и спрашивают, считают ли те приговор до смешного мягким. Часто
жертва соглашается с этим, потому что иначе вроде как приуменьшается серьезность содеянного против
них или их родственников, а политики соглашаются с этим, руководствуясь собственными мотивами.
После этого они звонят в организацию реформ пенитенциарной системы и стараются заставить их обос�
новать приговор и защитить его справедливость. Если там бросаются защищать справедливость пригово�
ра, то на организацию немедленно навешивают стереотипный ярлык «защитничков», которые немотиви�
рованно жалеют всех подряд. Если же представитель организации дает обоснованный и мотивированный
ответ, его, скорее всего, просто не включат в статью.

Я хотела бы сделать так, чтобы некоторые из этих журналистов увидели, что есть и другие темы, кото�
рые могут заинтересовать их читателей. Например, «Как вы думаете, справедливо ли без необходимости
держать 90 человек в тюрьме только потому, что 10 из них могут совершить повторное преступление?»,
«Отнеслись бы вы по�другому к условно�досрочному освобождению Знаменитого Преступника Икс, ес�
ли бы ему позволили продемонстрировать свое сожаление о том, что он сделал, работая на благо общества
во время отбытия приговора?» или «Учитывая, что трагическое прошлое изменить невозможно, считаете
ли вы, что было бы справедливо позволить Знаменитой Преступнице Игрек написать книгу о том, как она
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пришла к тому, что совершила свое преступление, и использовать доходы от этой книги для того, чтобы
ее ребенок мог расти в более благоприятных условиях, чем когда�то она?». Популярные газеты могли бы,
вообще говоря, только увеличить свою популярность, если бы стали менее предсказуемыми и предлагали
новые темы для обсуждения в пабах и клубах. 

Я разделяю точку зрения бывшего Лорда�Судьи, Лорда Акнера, который сказал следующее во время
дебатов по второму чтению Законопроекта относительно преступности и беспорядков (Хансард, [HL], 19
марта 1998 г.):

За последние три или четыре года общественность привели к той ошибочной мысли, что тюрьмы
действительно эффективны. Следует провести просветительскую работу и убедить людей в обратном.
Это нелегко. Я не думаю, что пресса с восторгом отнесется к этой идее, так как тиражи ее не вырастут,
а, наоборот, уменьшатся. 

Я не уверена, что могу согласиться с этим, но, тем не менее, Лорд Акнер продолжил:
Я предложил создать Королевскую Комиссию или реанимировать Совет Пенитенциарной Полиции,

чтобы глубоко проанализировать причины того, что мы сажаем в тюрьму больше людей, чем любая дру�
гая страна в Европе…

Это предложение было утверждено бывшим Министром внутренних дел Лордом Хёрдом (Guardian
Society, 18 марта 1998 г.). Телевидение также сыграло свою роль. На одном «полюсе» были конфронтаци�
онные ток�шоу вроде «Килрой!», в которых проблемы переводились в плоскость сенсаций в такой степе�
ни, что разумные дебаты становились невозможными. В этих программах часто эксплуатировались ду�
шевные травмы участников. С другой стороны, телевидение способно стимулировать вдумчивые дискус�
сии, и я верю, что оно просто обязано делать это чаще. 

ФАКТЫ И СТАТИСТИКА

Государственный Служащий
В докладе Политика говорилось о том, что масштабные кампании по изоляции от общества не имеют

большого воздействия на уровни преступности. Вообще говоря, по оценке МВД, уменьшение преступно�
сти на 1 процент может быть достигнуто за счет увеличения количества заключенных на 25 процентов.
Именно это и произошло в Англии и Уэльсе за последние пять лет. Количество заключенных в Англии и
Уэльсе составляло 40606 в конце 1992 года и выросло до 66517 по данным на 31 июля 1998 года. Увели�
чение составило 63 процента (Лига Ховарда, 1998с).

Существует три вопроса: происходил ли рост преступности, чаще ли выносились приговоры о лише�
нии свободы и как эти два фактора взаимосвязаны. 

У нас есть данные по преступности, взятые из двух источников. Официальная «Статистика уголовных
преступлений» (МВД, 1997) приводит количество преступлений, зарегистрированных и принятых к рас�
смотрению полицией. Это число возрастало с 1986 до 1992 года (за исключением 1988) и достигло 5,6
миллиона по сравнению с начальной цифрой 3,8 миллиона. В следующие четыре года оно снизилось на
11 процентов, до 5,0 миллиона в 1996. Однако такое снижение было достигнуто, главным образом, за счет
снижения в самой распространенной категории — преступлений против собственности, в то время как на�
сильственные преступления и преступления на сексуальной почве совершались все чаще, почти с каждым
новым годом.

«Британский обзор преступности» (BCS) опрашивает выборку из 15000 человек ежегодно, станови�
лись ли они жертвами преступлений в течение года. Такая форма опроса позволяет собрать данные о пре�
ступлениях, о которых не было заявлено в полицию или в отношении которых заявления не рассматри�
вались, однако она исключает преступления, в которых нет конкретной жертвы. Здесь также наблюдает�
ся стабильный рост, с 11 миллионов в 1981 году до 19,2 миллиона в 1995 году. До 1997 года падения не на�
блюдалось, а в этом году цифра снизилась до 16,4 миллиона, причем снизилось также количество насиль�
ственных преступлений (Миррлес�Блэк и другие, 1998).

В то время как количество зарегистрированных преступлений снизилось на 11 процентов в период с
1993 по 1996 год, количество заключенных возросло на 24 процента — с 44565 до 55281.

Таким образом, с первого взгляда кажется, что оценка МВД была слишком осторожной, поскольку
увеличение количества заключенных на 25 процентов приводит к более чем однопроцентному снижению
преступности. Но, как и практически к любой статистике, к этим данным следует относиться с большой
осторожностью. Во�первых, BCS, в отличие от официальной статистики, продолжал фиксировать рост
преступности до последнего обзора. Во�вторых, если мы возьмем другой отрезок времени, картина изме�
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нится: за период с 1986 по 1996 год количество зарегистрированных преступлений возросло на 31 про�
цент, с 3.8 до 5.0 миллиона, несмотря на восемнадцатипроцентный рост количества заключенных — с
46889 до 55281. В�третьих, ежегодный рост числа зарегистрированных насильственных преступлений
против личности достиг (за исключением 1986 года) 239300 в 1996 году, по сравнению с 125000 в 1986 го�
ду. BCS одновременно зафиксировал рост насильственных преступлений с 2,2 миллиона в 1981 до
3,4 миллиона в 1997 году. И наконец, как всегда, следует учитывать множество других факторов воздей�
ствия на общество, в частности, изменения в экономическом климате, безработицу, полицейские кампа�
нии против краж со взломом и количество молодых мужчин в возрасте от 15 до 25 лет. Учитывая все это,
как считают многие люди, даже рост количества заключенных на 20000 человек мог в лучшем случае про�
изводить незначительный эффект — а реформаторы пенитенциарной системы, без сомнения, отметили
бы контрпродуктивность таких мер, если рассматривать количество приговоров по повторным преступ�
лениям, вынесенным ранее осужденным преступникам. 

´Тюрьмы эффективныª 
В свою бытность Министр внутренних дел в правительстве консервативной партии, Майкл Ховард,

использовал аргумент «ограничения дееспособности»: он сказал, что 197 воров�взломщиков, которые бы�
ли отправлены на общественные работы, совершили от 3 до 13 новых преступлений, так что от 591 до 2561
преступления удалось бы избежать, если бы все воры были посажены в тюрьму на год. Однако эти 197 че�
ловек были взяты из выборки в 3900 преступников, поэтому оставшиеся 3703 человека совершили менее
3 правонарушений, а, кроме того, невозможно узнать заранее, какие преступники снова совершат пре�
ступления. Таким образом, количество преступлений, предотвращенных на каждую сотню преступников,
было бы намного меньшим, даже без учета пагубного воздействия тюремного заключения (Guardian 2, 14
сентября 1994). Этот подход просто экономически невыгоден.

В 1997 году МВД опубликовало статистику в отношении процента повторно осужденных преступни�
ков. Из нее следовало, что 53 процента заключенных, освобожденных в 1993 году, были вновь приговоре�
ны в течение 2 следующих лет; данные по другим формам отбытия наказания были таковы: 52% для от�
бывающих наказание на общественных работах, 60% для пробации и 61% для комбинированных приго�
воров (общественные работы плюс пробация). Тогдашний Государственный министр Дэвид Маклин при�
водил эту статистику в доказательство того, что тюрьма эффективнее, чем пробация. Однако Пол Кава�
дино, председатель консорциума по делам карательной системы, описывал это как «вопиющее искажение
реальности при помощи статистики». Он указал, что данные включали также статистику так называемых
псевдо�повторных приговоров, т.е. после решения суда выносились еще и приговоры по ранее совершен�
ным преступлениям. Если убрать эти данные, статистика повторных приговоров для преступников на об�
щественных работах и пробации упадет на 7%, а для отбывающих заключение в тюрьме — всего на 2%.
Многие из тех, кто направляется на общественные работы — юные преступники, их обычно чаще повтор�
но осуждают, чем взрослых преступников, но эти уровни еще выше для тех, кто отбывает тюремное за�
ключение: 75% мужчин в возрасте до 21 года и 89% в возрасте до 17 лет повторно осуждаются в течение
двух лет после выхода из мест лишения свободы. Что самое важное, как говорит Кавадино, специализи�
рованные общественные программы доказали, что способны снизить процент повторных преступлений за
счет того, что они учат правонарушителей контролировать свои импульсы и агрессию, помогают преодо�
леть проблемы с алкоголем и наркотиками и дают навыки, которые помогают получить работу. Также су�
ществуют эффективные программы, которые предназначены специально для тех, кто совершил преступ�
ления на сексуальной почве, поджоги и т.д. (Guardian 2, 2 апреля 1997).

Еще один аргумент в пользу «эффективности тюрем» базируется на том, что преступники просто изо�
лируются от общества и не совершают преступлений. Это трудно доказать или опровергнуть. Данные ис�
следований касательно недееспособности ненадежны, потому что они базируются на недоказуемых пред�
положениях: никто не знает, сколько неразгаданных преступлений было совершено ранее осужденными,
а ведь такие преступления привели бы к лишению их дееспособности путем изоляции от общества. Более
того, поскольку прогноз здесь, скорее всего, будет неточным, и, вероятно, даже очень неточным, полити�
ка, лишения дееспособности приведет к множеству «ложных позитивов», например, к длительным сро�
кам заключения для людей, которые не совершили бы новых преступлений, а равно и к «ложным негати�
вам», когда правонарушители, которые не считаются опасными преступниками, совершили бы повтор�
ные преступления. Одно из исследований МВД показало, что из 700 человек, освобожденных из мест ли�
шения свободы, 52 считались опасными преступниками, но из 77 преступлений против личности, совер�
шенных в течение 2 лет после выхода на свободу, только 13 были совершены людьми, которые считались
опасными преступниками. Таким образом, политика изоляции «опасных» преступников от общества не
позволила предотвратить 64 преступления. С другой стороны, 18 из этих 77 преступлений считались тяж�
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кими преступлениями, и только 9 из них были совершены кем�то из 52 опасных преступников. Таким об�
разом, 43 человека ошибочно классифицировались как опасные преступники, что составляет ложный по�
зитив на уровне свыше 80 процентов (Пиз и Волфсон, 1979; Эйнсуорт и Пиз, 1981). Тюремное заключе�
ние по такому принципу является как несправедливым, так и излишне дорогостоящим.

Затраты
Расходы МВД на тюрьмы в 1996�97 годах составили 217 миллионов фунтов стерлингов (капитальные

затраты) и 1 миллиард 388 миллионов фунтов стерлингов (текущие затраты); на пробацию было потра�
чено 698,4 миллиона (МВД, 1998а).

Средние текущие расходы составляли 24 233 фунта в год на каждое человеко�место в тюрьме (Служ�
ба тюрем, 1997: 17, 29), средняя продолжительность срока заключения для взрослых заключенных состав�
ляла 23,6 месяца (МВД, 1997: Таблица 7.16), таким образом, средний срок отбытия наказания стоил око�
ло 50 000 фунтов. Цифры, намеченные на 1998�99 гг., таковы: пробация — 1 750 фунтов за каждый ком�
плекс мер пробации на одного человека, 1 300 фунтов — на общественные работы и программы, на чело�
века и 3 350 фунтов на комбинированное решение (пробация плюс общественные работы) (МВД, 1998а).

Расходы полиции составляли 10 миллиардов 354 миллиона фунтов стерлингов. Сумма, отведенная
конкретно на профилактику преступности, составила 156,8 миллиона фунтов стерлингов.

Стоимость услуг Службы поддержки жертв преступлений составила 11,7 миллиона фунтов стерлин�
гов, расходы Службы компенсации физического ущерба, нанесенного в результате преступлений, соста�
вили 230,4 миллиона фунтов стерлингов. 

Процент повторного осуждения для приговоренных к общественным работам находился в пределах
двухпроцентного отклонения от таких же цифр для отбывающих заключение в тюрьме за период с 1987
по 1995 год (Голдблатт и Льюис, 1998: 90); а в сентябре 1998 г. Всепартийный комитет по внутренним де�
лам отклонил политику, построенную на предположении об «эффективности тюрем», в отчете, в котором
требовалось сокращение количества заключенных на 20 000 человек (из 66 000), за счет применения бо�
лее эффективных общественных наказаний (Guardian, 11 сентября 1998).

В 1997�98 годах в тюрьме произошло 72 самоубийства, в том же году в одной из колоний для несовер�
шеннолетних преступников (Фелтхэм) было зарегистрировано 234 инцидента, связанных с нанесением
себе телесных повреждений, плюс 2 самоубийства (NACRO, 1998).

Общественное мнение
В отношении общественного мнения исследователи обнаружили, что здесь существует множество

пробелов в знаниях. Во�первых, общественность не знает, какие приговоры выносятся, потому что СМИ
информируют только о крайне жестких или чрезвычайно мягких приговорах. Во�вторых, люди не знают
ничего об истории отдельных уголовных дел, так как такая информация предоставляется редко. В одном
исследовании половине опрошенных задали вопрос о том, что они думают по поводу приговора о лише�
нии свободы на срок 18 месяцев для человека, совершившего убийство — вина его была доказана. Восемь�
десят процентов респондентов указали на излишнюю мягкость приговора, и никто не сказал, что приго�
вор был слишком жестким. Остальным респондентам дали прочитать резюме данного дела (на 500 слов).
Только 14,8% этих людей сказали, что приговор был слишком мягким, а 44% заявили об излишней жест�
кости приговора. Перед проведением такого опроса 90% всей выборки заявили о том, что приговоры су�
дов слишком мягкие. 

В еще одном исследовании выяснилось, что когда людям показывали газетный отчет о деле, шесть из
десяти респондентов указывали на излишнюю мягкость приговора, а когда им давали прочитать расшиф�
ровку стенограммы судебного заседания, половина из них говорила о том, что приговор был слишком
жестким. Выяснилось также, что когда людям задавали вопрос о том, предпочли ли бы они, чтобы пре�
ступник выплачивал репарацию жертве или отрабатывал на благо общества, практически все опрошен�
ные отвечали: «Да, во всех случаях», «Да, в большинстве случаев» или «Да, в некоторых случаях». Толь�
ко четыре процента ответили отрицательно. Исследования проводились в Канаде, но, скорее всего, подоб�
ные результаты наблюдались бы всюду (Дууб и Робертс, 1983, цитата Райта, 1999). «Британский обзор
преступности» и некоторые другие опросы общественного мнения показали, что общественность, вклю�
чая потерпевших от преступлений, вовсе не так кровожадна, как принято считать.

Исследование в фокус�группах в Новой Зеландии, проведенное через пять лет после принятия нового
законодательства для несовершеннолетних, показало, что большинство участников считает, что восстано�
вительное правосудие может применяться для всех типов преступлений и для всех преступников, хотя у
них были определенные опасения по поводу способов осуществления такого правосудия. Один из ком�
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ментариев был такой: «Я думаю, что, как сообществу, так и правонарушителю, необходимо залечивать
свои раны». Еще один респондент написал: «Мне кажется, что если это станет частью нашей системы, и
если потерпевший потребовал такого решения, нужно разрешить применять восстановительное правосу�
дие для всех преступлений. Жертва имеет право взглянуть в глаза своему обидчику.» (Ли, 1996).

Дети и насилие
В докладе Политика была ссылка на отчет Галбенкиана (1995). В нем содержится много фактов и ре�

комендаций, поэтому тут трудно привести его краткое резюме, но я попытаюсь выделить определенные
моменты, которые относятся к данному Симпозиуму. В Разделе 1 рассматриваются причины насильст�
венного поведения детей, в число которых включается неправильное воспитание или жесткое обращение
со стороны родителей, а также телесные наказания. В особенности в Соединенных Штатах отмечается
влияние постоянного просмотра сцен насилия в фильмах в сочетании с легкой доступностью огнестрель�
ного оружия. Также отмечается вероятная связь между неравенством, отчуждением и насилием. 

В Разделе 2 рекомендуются пути уменьшения количества случаев насилия с участием детей. Здесь же
содержится призыв к выработке национальной и локальных стратегий для сокращения насилия, в осо�
бенности в контексте неравенства, бедности и дискриминации, а также в семьях, нуждающихся в под�
держке. Рекомендуется перестать применять телесные наказания и намеренное унижение детей во имя
поддержания дисциплины, продлить период дошкольной подготовки детей и принять меры против бул�
линга (запугивания детей другими детьми). В том что касается уголовного судопроизводства, отчет реко�
мендует поднять планку возраста, начиная с которого человека можно привлечь к уголовной ответствен�
ности, до 14 лет. По возможности следует переводить несовершеннолетних правонарушителей из мест
лишения свободы на общественные работы и вводить в практику групповые конференции и прочие прак�
тики, представляющие собой альтернативу стандартному уголовному судопроизводству. И, наконец, в от�
чете рекомендуются принципы, которые позволят двигаться в сторону общества без насилия, включая
пропаганду общественных ценностей и социально�полезного поведения, и, в частности, ненасильственно�
го разрешения конфликтов. Однако повторюсь, в отчете содержится описание такого множества разнооб�
разных причин насильственного поведения, что превентивную стратегию сложно подытожить кратко.
Вообще говоря, в нее включена комплексная программа социальных реформ. 

ДИСКУССИЯ

В(опрос). Вы говорили, что продолжите говорить «на языке жесткости». Хотелось бы спросить, явля�
ется ли общественное мнение действительно настолько консервативно�жестким? Вы, должно быть, на�
слышаны о таких опросах общественного мнения, которые упоминал Государственный Служащий. Но,
вместо того, чтобы просто следовать тому, что считается общественным мнением, на основе информации,
полученной в фокус�группах, и искаженных данных, которые используются вот уже несколько лет, разве
не способны вы и прочие люди, которые формируют общественное мнение, на нечто большее? Неужели
вы не можете действительно формировать такое мнение за счет информирования людей и предоставле�
ния квалифицированных рекомендаций? Разве не могут судьи, начальники тюрем и прочие люди, к мне�
нию которых прислушиваются, выступать по вашим просьбам на семинарах и рассказывать людям то, что
столь хорошо известно специалистам, работающим в данной системе?

О(твет). Я очень хотела бы, чтобы так все и было, но, к сожалению, я не верю в то, что общественность
готова к этому, в особенности — принимая во внимание циничный энтузиазм, с которым таблоиды кари�
катурно изображают любую, даже хорошо продуманную политику.

В. При всем моем уважении не могу признать этот ответ адекватным. Мы знаем, конечно, что для таб�
лоидов «хорошая новость — вообще не новость», но они все же печатают истории успеха в своих темати�
ческих колонках. И, в дополнение к рациональным аргументам, не считаете ли вы, что в этом для вас за�
ключалась бы огромная политическая выгода, поскольку тюрьмы столь непропорционально дороги? Ведь
они обходятся намного дороже других конструктивных мер. Вы сами описали, как можно перевести рас�
ходы в область общественных санкций, как сделать так, чтобы эта система работала, так не следует ли вам
поработать над тем, чтобы общественность приняла эту идею?

О. Да, но это будет нелегко, особенно в районах с высоким уровнем преступности.

В. Общественность (включая, по всей видимости, и вас, осмелюсь утверждать) не знает о том, сколь
многие поддерживают идею репарации, потому что политики и СМИ постоянно говорят им о том, на�
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сколько сильно общество тяготеет к жестким мерам. Почему бы вам не поступать в духе того обзора, о ко�
тором упомянул Государственный Служащий. Не думаете ли вы, что это было бы политически разумным
и выгодным шагом — проверить силу этой тенденции ради того, чтобы попытаться извлечь пользу и бла�
го из вреда и зла?

О. Я по�прежнему не убеждена в этом. Большинство обзоров несколько устарело, а недавние между�
народные исследования показали, что британские и американские респонденты — самые ярые сторонни�
ки тюремного заключения, причем эта тенденция только усилилась со временем.

В. Если опросы общественного мнения будут указывать на одно, а исследования того, что на самом
деле «работает» — на другое, то на чем будет базироваться ваша политика?

О. К счастью, нет свидетельств того, что они действительно указывают на разные вещи. 

В. Что касается вашей изобретательной схемы перевода средств, считаете ли вы, что сможете убедить
Министерство финансов дать вам организовать это таким образом, чтобы финансирование также выде�
лялось на альтернативные мероприятия — если таким образом можно будет снять часть нагрузки с про�
куроров, инспекторов службы пробации и других «стражей законности»?

О. Министерство финансов всегда с подозрением относится к аргументам типа «вложите деньги сей�
час, чтобы сэкономить позже», но я надеюсь, что в данном случае ему не придется выделять средства до
того момента, когда будут выполнены все условия. В области транспорта установлен следующий прин�
цип: доходы от платных автодорог тратятся на развитие общественного транспорта. Подобным же обра�
зом средства, сэкономленные на закрытии тюрем, должны использоваться на развитие системы обще�
ственных санкций, а еще лучше — на инициативы по предотвращению преступлений.

В. Не приходило ли вам в голову, что можно напрямую оспорить справедливость лозунга «Тюрьмы эф�
фективны»? Не думаете ли вы, что людям известно о реальной ситуации с тюрьмами несколько больше,
чем утверждают таблоиды и некоторые ваши коллеги по Парламенту?

О. Как я уже говорила, трудно бросать вызов и бороться, если противная сторона играет не по прави�
лам и представляет все так, чтобы уличить вас в мягкотелости, если вы занимаете позицию, отличную от
примитивной популистской линии. 

В. Что касается утверждения об эффективности тюрем, что бы вы сказали по поводу опыта Западной
Австралии? Возьмите, к примеру, данные Тони Дууба, на которые ссылался Государственный Служащий.
Лишение правоспособности было предложено как ответ на необычно большое количество аварий со
смертельным исходом на дорогах, во время преследования полицией угнанных юными преступниками
автомобилей. Подробное исследование, проведенное Центром исследований преступности Университета
Западной Австралии, показало, что такая политика не только оказалась неэффективной, но и, по словам
Ричарда Хардинга, директора Центра: 

Такие меры никогда не будут работать. Избирательное лишение правоспособности никогда не будет
эффективным. Судебные решения, которые находятся в самом конце цепочки, в которой имеет место пра�
вонарушение, никогда не будут оказывать существенного воздействия на то, что происходит в начале та�
кой цепочки. Вопиющие нарушения международных норм, которые представляют результаты нелегко до�
ставшегося опыта и мировой мудрости в отношении формирования оптимальных стратегий в далеко не
идеальном мире, где молодежь зачастую подвергается вредным воздействиям и влияниям, всегда отзыва�
ются рано или поздно большими проблемами.

Единственная философия, которая последовательна и вселяет надежду, это философия интеграции
молодежи в общество, несмотря на все ее проблемы, а не философия изоляции молодых людей.

Хардинг далее указывает на то, что «применяя эту философию, конечно, и в дальнейшем, мы будем вы�
нуждены идентифицировать и изолировать некоторых молодых людей на определенный срок. Но это
должно делаться с состраданием и пониманием, а не с гневом и жаждой мести» (цитируется в издании Ду�
уб и др., 1995: 97).
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О. Я не стану возражать против этого. Государственный Служащий дал мне экземпляр канадского об�
зора и вот что написано об отчете комитета в Онтарио:

Обеспечив всем детям более благоприятные условия в жизни и дав им возможность здорового развития,
мы создаем более равноправное и здоровое общество… Люди обеспокоены насилием в школах, например, но
такое поведение не возникает из ниоткуда. Правоохранительные органы — после обнаружения такого по�
ведения — не могут существенно снизить частоту его проявления. [Мы поможем] большему количеству
молодых людей ощутить свою принадлежность к обществу и поднять самооценку, что необходимо им
для того, чтобы стать эффективными, активными членами общества (цитируется в изд. Дууб и другие,
1995: 100�101).

Такова политика моей партии, и когда она излагается в таких терминах, она звучит убедительно. Од�
нако вам следует помнить, что эта политика никогда не будет на 100 процентов эффективной, и что если
бы она таковой была, общество было бы довольно репрессивной структурой. Невзирая на наши усилия (с
учетом всегдашних ограничений финансового и иного характера), некоторые люди — немногие, как нам
хочется верить — все равно будут совершать недопустимые поступки, и нам нужно будет продемонстри�
ровать, что мы что�то с этим делаем. Достаточно будет дать людям ощущение защищенности, но здесь не
следует переусердствовать, чтобы не привести к контрпродуктивности. Действия должны быть очень сба�
лансированными. 

СЕССИЯ 2

ПСИХОЛОГ
Обычно считается, что если вы наказываете кого�либо за что�либо, человек, скорее всего, перестанет так

поступать, и что если человеку угрожать наказанием, он вообще воздержится от соответствующих дей�
ствий, но как обычно, не все так просто. В терминах психологии наказание — это (болезненный) стимул,
который применяется к человеку в ответ на определенные действия, с целью уменьшения возможности по�
вторения таких действий в будущем, и именно об этом мне хотелось бы поговорить, в частности, расска�
зать о том, что психологические исследования говорят нам о воздействии наказания и о том, какова веро�
ятность того, что наказания, которые предписывает система уголовного судопроизводства, изменит пове�
дение людей именно так, как предполагается. Следует помнить, что психологические эксперименты каса�
лись только работы по изменению поведения (или по «сдерживанию», если говорить юридическим язы�
ком) отдельных индивидов. Общего сдерживания в этих рамках не проводилось, эту тему может осветить
Судья. Никто ведь не утверждает, что какая�либо лабораторная крыса или мышь знала, что происходило с
другими подопытными животными или что ей было не все равно, что с ними происходит. В контексте уго�
ловного судопроизводства, в большинстве случаев, наказание заключается конкретно в карательных санк�
циях: намеренное законное причинение боли или, как минимум, неудобств человеку, осужденному за офи�
циально определенное преступление, а не в реабилитационных санкциях, таких как, например, пробация. 

Если наказание должно быть применено, следует обеспечить четкие гарантии. Оно никогда не должно
применяться в унизительной или оскорбительной форме. Этим условием часто пренебрегают в каратель�
ной системе и, в частности, в тюрьмах. Ко всем следует относиться с уважением, по�человечески, и, сле�
довательно, как психологи, мы рекомендуем применять наказание только в связи с позитивной стимуля�
цией желательного поведения и только в целях искоренения нежелательного поведения, от которого
нельзя избавиться иным способом (например, Дж. Мартин и Джей Пеар, 1002: 176�7). В качестве еще од�
ной гарантии, во всех программах, связанных с наказанием, следует тщательно собирать данные для от�
слеживания воздействия программы. Условия, в которых программа должна применяться, должны фор�
мулироваться четко, регистрироваться, а действия — проверяться на предмет соответствия (с. 178 той же
работы). Мы уже видим, что система уголовного судопроизводства не оценивается в терминах соответ�
ствия соответствующим стандартам. 

Иногда кажется — и это совсем не радует — что люди гораздо более изобретательны в плане назначе�
ния наказаний, чем в плане поиска путей реинтеграции правонарушителей в общество. Гораздо легче раз�
рушать, чем строить. По�прежнему некоторые люди требуют применения унизительных наказаний. Воз�
разить им можно не только, что такие наказания противоречат международным положениям о Правах Че�
ловека, запрещающим жестокие, бесчеловечные и унизительные наказания, но и что, как и многие другие
наказания, они являются контрпродуктивными. Молодые рабочие знают, что, несмотря на браваду, юные
нарушители порядка часто бывают невысокого мнения о самих себе, им нужно развиваться, а не
опускаться еще ниже. Как сказал один автор:
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Мы не должны давать ребенку почувствовать себя униженным и думать о себе плохо. После того, как
он проникается такими представлениями о своей неполноценности, … отвергается честным и порядочным
обществом «хороших» детей, он освобождается от моральных ограничений, запретов и обязанности быть
честным человеком. «Теперь я вор и могу воровать» (цитата Никсона, 1974).

Воздействовать на них с целью стимуляции желательного поведения можно при помощи поощрений
и прочих методов, в которых может оказаться полезным понимание аспектов психологии. Если мы смо�
жем минимизировать порывы в сторону нежелательного поведения и создать более сильные стимулы для
желательной альтернативной реакции, необходимость в наказании может отпасть (Мартин и Пеар, 1992:
172). Эти стратегии обычно не используются в системе уголовного судопроизводства, в которой сущест�
вует тенденция к наказанию, вне зависимости от его необходимости. Тем не менее, я полагаю, Медиатор
расскажет о том, как они применяются в медиации для жертвы и преступника, где, например, преступник
может согласиться избегать контактов со своими дружками (уменьшение факторов давления), извинить�
ся и пообещать репарацию (желательная реакция). Давайте сравним психологические аспекты того, что
происходит в процессе уголовного судопроизводства. 

НАКАЗАНИЕ

Проводившиеся в течение многих лет психологические исследования раскрыли нам четыре аспекта
наказания. Во�первых, наказание говорит людям о том, чего не следует делать, но не говорит, что нужно
делать. Во�вторых, оно может оказывать нежелательное побочное воздействие и даже быть контрпродук�
тивным. В�третьих, оно может воздействовать на поведение только в определенной степени, при опреде�
ленных условиях и, часто, только временно. В�четвертых, награда за желательное поведение обычно бо�
лее эффективна, чем наказание нежелательного поведения. Я хочу только предупредить, что, как и мно�
гие люди, говорящие о поведении, имеющем отношение к преступлениям, я буду, в основном говорить о
преступниках. Но это неизбежно, потому что меня просили выступить на тему наказания. Тем не менее, в
конце своего доклада, я посвящу некоторое время жертвам и психологическому аспекту, который важен
для них — а именно, прощению. 

Наказание говорит только ´Ты не должен делать этогоª
Рассматривая все эти пункты, мы должны помнить о том, что эффект наказания является ограничен�

ным. Оно не предлагает никакого нового поведения, а просто подавляет уже существующее. Существуют
и другие недостатки, однако в их отношении существует меньше данных исследований. Наказание может
вызывать в человеке нежелание подчиняться властям и авторитетам, поэтому если он и делает то, чего от
них требуют люди, применяющие наказание, то неохотно, и только из боязни того, что невыполнение бу�
дет обнаружено. Как сказал Уильям Голдвин «Принуждение не может убеждать, не может усмирять, а
лишь вызывает отчуждение в сознании того человека, против которого оно применяется». Наказание мо�
жет создавать видимость повиновения и даже изменение мнения, но такие изменения просто являются
результатом страха. Наказание делает из человека раба (Голдвин, (1793) 1985: 644, 646, 668). Можно ска�
зать, что наказание является неуважением к человеку, следовательно, наказанный человек реагирует на
него, переставая уважать кого бы то ни было.

Даже если удовлетворены все условия и наказание позволяет зафиксировать определенный тип пове�
дения, его эффект быстро улетучивается: наказание не может иметь долгосрочного воздействия, если
только оно не применяется последовательно и немедленно, вновь и вновь, но такие условия вряд ли вы�
полнимы в системе уголовного судопроизводства. В хорошо известном эксперименте Б.Ф. Скиннера в
1938 году, крыс научили тянуть на себя рычаг, чтобы получать награду в виде пищи. Скиннер затем попы�
тался подавить такое поведение. Одну группу крыс стали несильно бить по лапкам, как только они хвата�
лись за рычаг. Сразу после этого наказания они резко прекратили это делать. Однако уже через четыре ча�
са после того, как наказание прекратилось, они вновь тянули на себя рычаг, с таким же энтузиазмом, как
и другая группа крыс, которую не наказывали (резюме Варела, 1971:225 и Манна и др., 1969).

Еще один психолог приводит пример из повседневной жизни: мать, которая старается отучить сына
грызть ногти, наказывая его каждый раз, когда застает за этим занятием, обычно обнаруживает, что он на�
чинает грызть их снова, как только она перестает его наказывать (Кендлер, 1963: 280). В этом случае по�
ведение животных и людей одинаково. Хотя боль, которую причиняли в лаборатории, приходила неза�
медлительно и неизбежно, не так, как бывает в уголовном судопроизводстве, ее воздействие прекраща�
лось очень быстро. Конечно, наказание может подавлять нежелательное поведение на достаточно долгое
время, в течение которого можно стимулировать желательное поведение (Манн и др., 1969), но это,
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конечно, зависит от степени доступности такого стимулирования — например, наркоманам, лечащимся от
наркозависимости, необходимо предлагать что�то, являющееся наградой, в психологических терминах. 

Нежелательные побочные эффекты наказания
Что же происходит в мозгу юного преступника и какая часть этих мыслей заставляет его быть законо�

послушным гражданином в будущем (если такие мысли вообще есть)?

Таблица 1

Мысли юного преступника
Обвиняет себя, окружающих, обстоятельства
Если б только я был более везучим, умным и ловким…. ну, да, может быть, в следующий раз я смогу
Мой адвокат/офицер службы пробации был абсолютно бесполезен
Боится
Здесь нужно быть «крутым», а не то — искалечат, а то и в петлю сам полезешь.
Проявляет агрессию
Я уж достану того, кто на меня настучал.
Проявляет непокорность, бросает вызов закону
В следующий раз возьму оружие, подкуплю свидетеля.
В следующий раз сработаю по�крупному, все получится.
В следующий раз, если меня поймают, я пойду в тюрьму, а не в колонию для несовершеннолетних —

и все поймут, что я крутой.
Про меня написали в местной газете, на первой полосе — здорово!
Я покажу им, что не боюсь.
Пусть они подавятся своим трудоустройством, я оторвусь по полной, когда выйду отсюда, я это 

заслужил.
Чувствует разрыв семейных связей
Не думаю, что моя девушка меня дождется.
Не хочу, чтобы она и дети навещали меня здесь, это тяжело для всех нас.
Если она будет гулять с кем�то еще, я их обоих «сделаю», когда освобожусь.
Нейтрализует содеянное, оправдывает себя
Тот, кого я ограбил, от этого не обеднеет; или
Я бы вернул те деньги в кассу, если бы меня не посадили; или
Она сама напросилась; или
Мне жаль, что он пострадал, но тут было так: или он или я.
Все здесь говорят одно и то же.
Мы все — жертвы, нет никакой справедливости, законности
Сдерживает себя
Лучше мне больше так не поступать.

В Таблице 1 показаны некоторые мысли, возникающие у юных преступников. Единственная из них,
которая согласуется с намерениями общества, это последняя, но все остальное часто перевешивает этот
пункт. Наказание генерирует целый ряд нежелательных побочных эффектов, я перечислю семь. Я оста�
новлюсь только на психологических аспектах, то, что связано с юридической стороной, осветит в своем
докладе Судья.

Эти нежелательные последствия в лучшем случае делают наказание менее желательной мерой соци�
ального контроля, а в худшем — перевешивают все его преимущества. Это не следует забывать при пла�
нировании мер устрашения/сдерживания. Некоторые выкладки основываются на теории, другие — на
психологических исследованиях. Теперь я рассмотрю на психологическое воздействие двух типов нака�
зания — тюремного заключения и телесного наказания. 

1. Жесткое наказание имеет тенденцию провоцировать агрессивное поведение.
Наказанный человек имитирует поведение человека, наказавшего его, причем часто — в еще более се�

рьезной форме (Аткинсон и др., 1987: 233; Дембер и Дженкинс, 1970: 362). Исследование способов, кото�
рые применяли матери для устранения агрессивного поведения своих детей, обращенного против них и
их мужей показало, что самые агрессивные дети были у матерей, применявших жесткие меры наказания
(Кендлер, 1963: 400). Животные, которым причиняли боль, не упускали случая проявить агрессию, если
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рядом с ними потом оказывалось другое животное или неодушевленный предмет, против которого мож�
но было направить агрессию (Эзрин, цитата Дембера и Дженкинса, 1970: 361�2).

Как ни парадоксально, наказание может быть символом отваги, поднимая в глазах сверстников статус
наказанного. Например, в автобиографиях, которые написали некоторые преступники, они упоминали,
что для них было унизительным, когда их отправляли в колонию для несовершеннолетних, а уж потом,
когда они попадали во «взрослую» тюрьму, это казалось им знаком «приобщения» к преступному миру.

2. Жесткое наказание может производить другие нежелательные эмоциональные эффекты, такие
как общая запуганность, что неприятно для всех, и часто мешает фиксировать желательное поведение.
С другой стороны, это может разрушить самоуважение человека и он считает себя неспособным ни на что,
кроме новых преступлений. Наказание может вызвать в преступнике ненависть к человеку или системе,
которые стали орудием такого наказания, и потом он отвергает любые ценности, которые такой человек
или система проповедует. Преступники могут также реагировать насилием на насилие, примененное про�
тив них.

При определенных обстоятельствах, наказание может даже фиксировать и укоренять нежелательное
поведение, а вовсе не устранять его. Наказание может сделать психику ребенка ригидной и негибкой
(Дембер и Дженкинс, 1970: 362), а некоторые люди бывают рады любому вниманию, даже если оно про�
является в форме жесткого наказания. 

В комплексном обзоре психологических исследований наказания говорится:

Основной недостаток наказания для человека также может заключаться в разрыве социальных связей,
которые за ним следуют. В первые годы жизни, существование человека, как живого организма практиче�
ски полностью зависит от помощи других людей… В той степени, что наказание разрушает или уничто�
жает социальные связи, оно может лишать человека возможности существовать в человеческом обществе
(Эзрин и Хольц, 1966:442).

В другом месте, те же авторы говорят, что наказание может провоцировать изменения в поведении, ко�
торые ведут к неспособности эффективно осуществлять жизнедеятельность (Эзрин и Хольц, 1966: 439�40)

Одно время предлагалось запугивать юных правонарушителей «напрямую», демонстрируя им, что
тюрьма делает с человеком. Однако это не срабатывало, потому что, когда человек напуган, он неспособен
думать рационально. Это также аморально, потому что эффект от такого метода зависит от варварских ус�
ловий содержания в тюрьмах.

3. Даже при довольно низкой интенсивности наказания, люди стремятся избежать наказания в бу�
дущем, но вовсе не всегда делают это за счет хорошего поведения. В психологических терминах это на�
зывается «избегание», т.е., действия, нацеленный на то, чтобы избежать «аверсивного эффекта» (эффек�
та отвращения). Наказание школьников скорее приведет к прогулам, чем к исправлению поведения (Эз�
рин и Хольц, 1966: 383�384, 408, 439�440). Некоторые преступники пытаются убежать, спрятаться, отка�
заться от ответственности, переложить вину на кого�то другого, лгать, нападать на полицейских, угрожать
убить свидетелей (Бандура и Уолтерс, 1963: 15, 186, 213). Количество исследований в этой области неве�
лико, но в одном учебнике есть пример в психологическом контексте: человек купил десятимесячного
щенка, который постоянно воровал кур с соседского огорода. Каждый раз пса за это наказывали. Он все
равно продолжал воровать кур, однако перестал приносить их домой (Кендлер, 1963: 282). В человечес�
ком обществе и уголовном мире существует множество таких примеров:

• Ювелира убили во время ограбления, чтобы он не смог опознать грабителей (The Times, 10 мая 1988).
• Человек, отсидевший восемь лет, продолжал совершать преступления, но, не желая больше садиться

в тюрьму, носил с собой пистолет, чтобы оказать сопротивление при аресте или застрелиться самому — он
застрелил полицейского, который его арестовывал (Guardian, 6 октября 1983) . 

• Водитель, который постоянно выпивал за рулем и уже получивший полгода условно, с отсрочкой ис�
полнения приговора, за предыдущее преступление, связанное с управлением автомобилем, был намерен
избежать поимки любой ценой, и задавил молодого офицера полиции, который остановил его, чтобы про�
верить на алкоголь (Guardian, 7 мая 1989).

• Вооруженный грабитель, ограбив ресторан быстрого обслуживания, загнал шестерых сотрудников
ресторана в комнату�морозильник и всадил в них 21 пулю, «чтобы они наверняка не смогли его опознать
в будущем» (Guardian, 4 мая 1989).
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• Человек, совершивший изнасилование, услышал голос в его голове, который сказал ему: «Ты не мо�
жешь ее отпустить. Если ты отпустишь ее, она все расскажет полиции». Тогда он задушил жертву
(Guardian, 4 июля, 1989).

• Подросток заставил семилетнюю девочку совершить с ним половой акт, и когда «он понял, что она
расскажет об этом, он убил ее» (Guardian, 16 мая 1992).

• Пилоты авиалиний часто скрывают определенную информацию, потому что боятся, что она будет
использована против них следствием. Однажды не было доложено об опасном сближении с другим само�
летом в воздухе, кроме того, пилоты часто замалчивают такие вещи, как отказ двигателя, незаконно сти�
рают записи переговоров, сделанных в кабине пилотов. Все это затрудняет выявление ошибок и неис�
правностей, ухудшает стандарты безопасности (Independent on Sunday, 22 сентября 1991). Стоит также
привести пример с американским пилотом и штурманом реактивного самолета, который оборвал трос
подъемника на лыжной трассе и стал причиной гибели 20 человек. Они были осуждены за сокрытие ве�
щественных доказательств. (Daily Mirror, 2 сентября 1998; Guardian, 11 мая 1999).

• Машинист поезда по похожим причинам отказался предоставить свидетельства и вещественные до�
казательства на запрос после инцидента, в котором погибли пассажиры (Guardian, 22 февраля, 1991).

• Мальчик, над которым издевался учитель, боялся кому�либо об этом рассказать, потому что думал,
что учитель ударит его снова. (Guardian Education, 18 июня 1996).

• В школах, где наказание является основным методом поддержания дисциплины, бытуют представ�
ления о том, что жаловаться нельзя, что это трусость, ябедничество. Когда невозможно обнаружить, кто
именно совершил проступок, учителя практикуют коллективное наказание, например, оставляют после
уроков весь класс, что несправедливо по отношению к большинству невиноватых детей (см., например,
Guardian,28 октября 1996).

В некоторых случаях жестокого обращения с детьми, угроза наказания заставляла родителей валить
вину друг на друга, чтобы никого из них не осудили (потому что они только свидетели), а ведь невозмож�
но сделать ничего, чтобы не дать им жестоко обращаться с другими своими детьми. Точно так же, в насто�
ящее время, не существует никаких программ помощи потенциальным насильникам, которые, чувствуя
свою нездоровую тягу, могли бы открыто рассказать о своей проблеме, не боясь наказания или клейма по�
зора, и получить соответствующую психологическую помощь. Если общество предпочитает наказание
профилактике, имеет ли оно право утверждать, что всерьез думает о защите детей? 

Сложно уйти от вывода, что угроза наказания постоянно затрудняет поиски истины, приводит к уст�
рашению, нападению на свидетелей или даже убийству. Это, естественно, не означает, что если устранить
такую угрозу, все немедленно начнут признавать свою вину, но свидетельствует о том, что устрашение —
палка о двух концах.

4. Наказание может заставлять людей отворачиваться не только от аверсивных стимулов, но и
от ситуаций и людей, связанных с ними: ребенок, наказанный за ошибки, которые он делал при чтении
книги, может отказаться от чтения как такового. Подобным же образом, человек, которого наказали, мо�
жет начать недолюбливать того, кто наказал его (родителей, учителя или работодателя) и власть в целом,
а также и саму деятельность (школу, работу), с которой ассоциируется наказание, в особенности, если
наказание кажется несправедливым (Бандура, 1977:127) — а здесь, конечно же, неизбежны «ошибки в
отправлении правосудия».

5. Наказание (или перспектива наказания) заставляет людей думать о самих себе, а не о своих
жертвах: они сожалеют о наказании, а не о преступлении. Наказание даже может заставить их
воспринимать в качестве жертв самих себя, как, например, произошло в случае в Молом Фландерсом,
персонажем Даниэля Дефо, который ожидал суда в Ньюгейте, в 1722 г.:

Я печалился не из�за того, что совершил такие преступления и не из�за того, что согрешил столь силь�
но перед Богом и людьми; я оплакивал свою участь, потому что меня должны были покарать за это.

Если наказание является чрезмерно жестоким, некоторые люди начинают воспринимать преступника
в качестве жертвы системы. Это подтверждает давняя традиция заботы о судьбах преступников и под�
держка реформы карательной системы, в то время как организованная поддержка жертв преступления —
начинание новое, ему не более 30 лет. 
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6. Наказание оказывает дурное воздействие на всех нас, причастных к его применению. Ввиду того,
что наказание имеет быстрое кратковременное воздействие в плане подавления нежелательного поведе�
ния, мы можем подвергаться искушению злоупотреблять наказаниями и пренебрегать позитивным сти�
мулированием желательного поведения. С другой стороны, нежелательное поведение может возобно�
виться уже после очень короткого периода подавления, после чего, человек, применивший наказание, мо�
жет прибегнуть к еще более жестокому наказанию, что создаст порочный круг с катастрофическими по�
следствиями (Мартин и Пеар, 1992: 176�177). Если наказание легитимизировано, оно также побуждает
людей обвинять во всем преступника и пренебрегать любыми обстоятельствами преступления. 

Почему люди продолжают использовать столь проблематичный метод для того, чтобы контролировать
друг друга? Отчасти, ответ, вероятно, можно найти в типах реакции, которые наблюдались в эксперимен�
те Скиннера. Сначала наказание вызывает подавление нежелательного поведениея. Немедленный ре�
зультат кажется позитивным сдвигом тому, кто применил наказание. Другие, более сложные и тонкие по�
следствия, и возврат к первоначальному поведению не столь заметны, поэтому часто остаются без внима�
ния (Варела, 1971: 274), в особенности, с учетом того, что вряд ли человек станет демонстрировать агрес�
сию в присутствии того, кто его наказал и может наказать снова (Бандура и Уолтерс, 1963: 129�130).

7. Дети часто имитируют взрослых: если взрослые наказывают детей, дети станут наказывать
других детей. Наказание содержит в себе неверный посыл. Угроза «не делай этого, а не то…» учит людей,
что убедить окружающих в чем�то можно при помощи силы, тогда как фраза «не делай этого, потому
что…» уже имеет образовательный элемент, даже если объяснение в ней типа «… потому что я буду на те�
бя сердиться, если ты это сделаешь». Это в особенности справедливо в отношении воспитания детей, где
применение силы считается допустимым, в особенности, пока дети физически слабее родителей. Школь�
ники, которые участвуют в травле ровесников (включая и  детей, которые периодически и подвергаются
травле, и участвуют в ней сами), значительно чаще оказываются детьми из авторитарных семей, в кото�
рых родители часто применяют наказания, и редко заботятся об оказании поддержки. (Болдри и Фар�
рингтон, 1998). Дискуссия по этому поводу засоряется всякими эвфемизмами, вроде «отшлепать», чтобы
скрыть истинную суть телесных наказаний, но я еще вернусь к этой теме позднее.

Когда сажают под замок и бьют
Существуют два вида наказаний, которые привлекают особенное внимание. Одно из них использует�

ся почти повсеместно, второе запрещено в правовой системе стран Запада, но продолжает существовать в
семьях. Я должен рассмотреть их с психологической точки зрения.

Психологический эффект тюремного заключения
Стало самоочевидным, что — как говорит Александр Паттерсон, английский комиссар управления тю�

рем — невозможно обучать людей свободе, держа их под замком. В психологическом контексте это зна�
чит, что если наказание физически мешает его субъекту как�либо реагировать, невозможно понять, име�
ет ли такое наказание аверсивный эффект (Эзрин и Хольц, 1966, 383�384).

Юморист Марк Стил так подытожил обычное воздействие тюремного заключения:

Тюремная система построена на наказании, но заставляет ли тюремный опыт воздерживаться от
преступлений? Ну, если вы собираетесь выжить в тюрьме, вам уж точно не стоит заявлять во всеуслы�
шание в тюремной столовой: «Не знаю, что вы все себе думаете, а я вот понял, что был страшно глуп! Те�
перь я перестану заниматься вооруженными грабежами и возьмусь за разведение цветов».

Если кого�то приговаривают к тюремному заключению, судья вполне может сказать с тем же успехом:
«Ты обычный воришка. Я отправляю тебя в тюрьму, где 23 часа в сутки ты будешь проводить в одной ка�
мере с человеком, который убежден, что он волк, после чего тебя выпустят обратно на волю, без денег, без
работы и без каких�либо перспектив. Это делается для того, чтоб ты больше не воровал» (передача The
Mark Steel Solution, радио BBC 4, 18 августа 1995).

На современном жаргоне это можно назвать «честностью в объявлении приговора»!
В автобиографиях бывших заключенных обычно больше рассказывается об условиях тюремного

заключения, чем о последствиях преступлений, которые привели их в тюрьму, симпатии авторов на сто�
роне своих сокамерников и самих себя, а вовсе не на стороне жертв. На самом деле, немного существует
документальных данных, которые говорили бы о том, сколь многие запуганы, разрушены психологичес�
ки, и кого из них можно было бы убедить изменить свое поведение, используя менее разрушительные ме�
ры, а кто превратился в асоциальную личность и врага общества. Я сам попытался собрать кое�какую ин�
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формацию, читал отчеты о криминологических исследованиях и автобиографии заключенных, а также
посещал тюрьмы. Это утвердило мою уверенность в одной ранее высказанной мысли: наказание имеет по�
бочные эффекты, которые игнорируются людьми, теоретизирующими о наказаниях. Прочие аспекты бу�
дут охвачены другими ораторами, например, альтернативные методы, которые хотя бы не менее эффек�
тивны — о них расскажут Инспектор службы пробации и Медиатор — и о том, этично ли намеренное при�
чинение боли со стороны государства (об этом будет говорить Философ). 

Некоторые преступники, такие как рецидивист Роберт Аллертон, которого интервьюировал Тони Пар�
кер, стараются просто выбросить из головы вероятность того, что их снова поймают: «Понимаете, уже че�
рез три дня после освобождения забываешь обо всем этом». Некоторые также считают это «профессио�
нальным риском, вот и все — причем таким, с которым вполне можно мириться». (Паркер и Аллертон,
1962: 87, 88). Профессиональные преступники, с которыми беседовала Лори Тэйлор, также признавали,
что тюрьма или колония — просто «плата за риск», «что�то, что нужно перетерпеть, как часть уклада жиз�
ни». Однако некоторые люди в возрасте от 35 до 45 лет признавали, что с трудом могут представить еще
десять лет за решеткой. (Тэйлор, 1984: 184).

Как место содержания преступников, совершивших наиболее тяжкие правонарушения, тюрьму мож�
но оправдать, но как наказание, она дает только временную защиту. Поскольку 99 процентов заключен�
ных рано или поздно выходят на волю, часто оказывается, что тюремное заключение контрпродуктивно.
Одно недавнее исследование показало, что, хотя проблемы, которые причиняет тюремное заключение
женщин, являющихся матерями, замечены и анализируются, не учитывается тот факт, что отцы, сидящие
в тюрьме, тоже испытывают беспомощность и фрустрацию, поскольку не могут осуществлять свои семей�
ные функции, от чего страдают их члены семей, причем родители (обычно, матери) испытывают душев�
ное опустошение, а дети испытывают поведенческие проблемы. Считается, что тюрьма принуждает лю�
дей быть законопослушными гражданами, но часто происходит обратное — люди стараются показать се�
бя «крутыми» и непокорными мачо (Адлер, 1997). Заключенные часто оказывают сопротивление систе�
ме и устраивают «разборки» с другими заключенными, чтобы выжить (Стерн, 1998: гл. 6). Они часто ощу�
щают безнадежность и отчаяние, чувствуют, что у них нет особых причин продолжать жить. Искусствен�
но поддерживаемая безработица в тюрьмах только усугубляет это — заключенному, считайте, повезло, ес�
ли он работает 15 часов в неделю, а многие вообще не имеют работы — вот и получается, что они не могут
заполнить время вынужденного безделья какой�либо конструктивной деятельностью. Стресс и гнев
особенно сильно дают о себе знать у юных заключенных. В тюрьме всегда существует угроза применения
насилия, некоторые, в особенности, юные заключенные становятся «хищниками», другие не имеют
достаточного опыта, чтобы ответить на это, к примеру, такой же агрессией — они становятся жертвами.
Таким образом, не удивительно, что достаточно многие заключенные испытывают страх (18%, в
соответствии с одним из исследований (Уолмсли и др., 1992), половина из этих людей подвергалась
нападениям со стороны других заключенных в последние полгода). 

Проблемы телесных наказаний
Вторая традиционная карательная санкция — телесные наказания. Эксперты в области законодатель�

ства о детях, такие как профессор Майкл Фримэн из Университетского колледжа в Лондоне, говорят, что
у детей, как и у взрослых есть право на то, чтобы их не били (Daily Telegraph, Guardian, 10 октября 1988).
Телесные наказания для детей названы Европейской Комиссией по правам человека «бесчеловечными и
унизительными» (Guardian, 8 ноября 1997). Детей бить не только неправильно, но и контрпродуктивно,
а по 16 делам Британское правительство было вынуждено уплатить компенсацию, на общую сумму 51 ты�
сяча фунтов стерлингов (Independent, 28 сентября 1988), хотя в случае с простыми «шлепками и затрещи�
нами» такую компенсацию платить бы не стали (Guardian, 26 марта 1993). Полвека тому назад, Уильям
Темпл, в период с 1910 по 1914 работавший школьным учителем, а позднее (во время второй мировой
войны) ставший Архиепископом Кентерберийским, сказал «Я, конечно же, считаю, что узаконенная го�
сударством порка превращает юных правонарушителей в законченных преступников, потому что из�за
нее государство выглядит столь суповым и враждебным, что неизбежно приводит правонарушителя на
позиции противостояния государственной машине» (Темпл, 1934: 38).

Догадки Темпла подтверждены психологическими исследованиями: человек или животное, подверг�
нутые наказанию, могут попытаться нейтрализовать своего мучителя или направить свою агрессию про�
тив других людей. В любом случае «агрессия будет спровоцированной реакцией на физическое наказа�
ние» (Эзрин и Хольц, 1966: 440�441). Даже вербальные унижения или выговоры часто приводят к ответ�
ной агрессии на словах или к агрессивным физическим действиям (Ретцингер, 1991; Натансон, 1992). 

Исследования, проводившиеся в течение долгого времени в группе из 700 детей, под руководством
Джона и Элизабет Ньюсон в Центре исследований детского развития, в г. Ноттингем, показали, что дети,
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которых шлепали не реже раза в неделю, по достижении 11�летнего возраста с гораздо большей вероят�
ностью становились склонными к прогулам, баловству, попадали в неприятные истории в школе, с сосе�
дями, задерживались полицией, причем на них гораздо меньше действовали словесные увещевания. К 16
годам они чаще ввязываются в драки, попадают в «плохую компанию», привлекаются к ответственности
за прогулы, им не доверяют собственные матери, и они плохо разбираются в том, «что такое хорошо и что
такое плохо». К 20 годам они часто уже задерживаются полицией и привлекаются к суду (Ньюсон и Нью�
сон, 1989).

В делах о жестоком обращении с детьми часто сообщается, что обвиняемый часто оправдывает наси�
лие тем, что, наказывая, он пытался приучить ребенка к дисциплине. Иногда оказывается, что в детстве
его самого воспитывали тоже только посредством телесных наказаний, таким образом, традиции битья
передаются из поколения в поколение. Питер Ньювелл, координатор группы EPOCH (End Physical
Punishment of Children — Положить конец телесным наказаниям детей), говорит: «Значительная часть
этих (детских) убийств происходит в результате эскалации режима наказаний в семье»/ (Night&Day, 9
октября 1994). Один исследователь из Кембриджа изучил 65 дел об убийстве и обнаружил, что
«культурная приемлемость применения некоторых типов насилия для поддержания дисциплины,
называемое эвфемизмом «телесное наказание», также является важным фактором, который нужно
рассматривать в отношении этих «дисциплинарных детоубийц» (Вильчински, 1997: 53, курсив —
оригинальный). Практически в каждом седьмом детоубийстве мотив состоял в том, что детей били, чтобы
наказать и призвать к порядку (стр. 101 указанной работы), однако часто присутствовали и другие
факторы, такие как социальная изоляция. Автор пришел к выводу, что все насилие против детей можно
структурировать в соответствии с определенным континуумом, и общество, санкционирующее менее
интенсивные виды телесного наказания, повышает вероятность того, что дети будут страдать и от более
жестоких форм насилия. Поэтому, следует вести пропаганду против телесных наказаний и советовать
родителям использовать альтернативные методы дисциплинарных наказаний» (с. 216). Люди следуют
примеру государства, запирая детей под замок, например, в их комнатах, на чердаках, в шкафах — иногда
на довольно долгое время. В одном случае, в Южной Италии, родители заперли дочь в шкафу и держали
ее там 12 лет, потому что она, якобы, строила глазки молодому человеку (Badische Zeitung, 11 октября
1984, с. 20).

Исследования, проведенные в 1980�х — 1990�х годах, показали, что подавляющее большинство роди�
телей бьет своих детей: в США 89 процентов родителей с детьми до 17 лет били своих трехлетних детей
в году, предшествовавшем опросу. В Румынии, 84 процента родителей считали, что отшлепать ребенка —
совершенно нормально. В Великобритании 91% детей когда�либо подвергался битью, большинство под�
вергалось телесным наказаниям и в прошедший год. В Корее, 97%, а в Индии — 91% мужчин и 86% жен�
щин подвергались телесным наказаниям в детстве. Некоторые из таких наказаний были настоящими из�
биениями. Великобритания была последней страной в Западной Европе, где были разрешены телесные
наказания в государственных школах — их запретили только в 1987 г. — а в США только 27 из 50 штатов
запретили такие наказания к 1996 г. (EPOCH Worldwide и Рэдда Барнен, (1996): 6). В Британии, 2,5 ты�
сячи независимых школ практически прекратили применять такие наказания (Guardian, 26 марта 1993),
а теперь запрет на наказания распространен и на них. Что касается родителей, бывший Премьер�министр,
Джон Мэйджор, как говорят, возражает против каких�либо ограничений прав родителей шлепать своих
детей (Daily Mirror, 10 сентября 1996), несмотря на решение Европейского Суда по правам человека (A v
UK, 23 сентября 1998), в отношении того, что «разумное наказание» может быть бесчеловечным или уни�
зительным. Новое лейбористское правительство также защищало права родителей применять «дисцип�
линарные меры» (отметьте эвфемизм) к детям» (Пол Бэтенг, бывший министр здравоохранения,
Guardian, Daily Telegraph, 24 сентября 1998). Это должно, наверное, удивлять, хотя может и показаться за�
кономерным — Архиепископ Кентерберийский, доктор Джордж Кэрри, сказал, что вполне допустимо
«легонько» шлепать детей, если это делается с любовью и во имя порядка в семье» (Guardian, 26 октября
1996). Возможно, он не знал о мыслях и принципах своего предшественника. 

Однако несмотря на широко распространенную практику битья детей, восемь западноевропейских
стран запретили все такие наказания (Швеция в 1979, а затем — Финляндия, Дания, Норвегия, Австрия,
Кипр, Латвия и Хорватия. Правительство Германии, пришедшее к власти в 1998 г., также собирается это
сделать (Guardian, 16 октября 1998). Почему? Шведский департамент юстиции объясняет: «Это потому,
что наше демократическое общество должно учить детей думать самостоятельно, делать собственный вы�
бор и брать на себя ответственность. Невозможно побоями заставить ребенка быть послушным и одно�
временно самостоятельным» (Департамент юстиции). В дополнение к вопросу о правах детей, существу�
ют еще три основных аргумента против битья детей: оно неэффективно, существуют другие формы нака�
зания, и некоторые родители могут перегибать палку в том, что касается телесных наказаний.
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Битье неэффективно, потому что теряется связь и «сотрудничество» с ребенком, а, кроме того, в этом
часто содержится неверный посыл (классический пример: отец бьет ребенка за то, что тот бил других де�
тей). Выбор более эффективных методов зависит от возраста ребенка, но, в общем, суть в том, что ребен�
ку следует объяснить, почему его поведение неприемлемо, поощрять хорошее поведение похвалой и вни�
манием, а также, подавать хороший пример. В том, что касается эскалации наказания и перегибов, конеч�
но же, большинство родителей остается в разумных рамках (что говорит о том, что они могут обойтись и
вовсе без битья), но есть и определенное количество случаев насилия над детьми, с которым нельзя ми�
риться, и которое родители часто оправдывают соображениями дисциплины и порядка. В обзоре, прове�
денном при участии местных органов власти в Великобритании, говорилось, что три четверти опрошен�
ных заявили, что не менее 10% (в некоторых местах — 50%) родителей, обвинявшихся в насилии над де�
тьми, оправдывали себя тем, что «просто хотели наказать ребенка» (EPOCH, 1990: 6).

Комиссия Галбенкиана (1995: 50�2, 133�6), рассмотрев значительное количество свидетельств, пореко�
мендовала не принимать идею «разумного наказания» в качестве юридически приемлемого оправдания
телесных наказаний или иного унизительного обращения с детьми, не только потому, что это нарушает
права человека, но и потому, что это контрпродуктивно и может иметь трагические последствия.

• Когда трехлетняя Хайди Коседа умерла с голоду, ее отчим сказал, что перестал кормить ее, чтобы на�
казать за пристрастие к сладостям (а когда от нее уже осталась только кожа да кости, он не повел ее к вра�
чу, опасаясь возможных неприятностей) (The Times, 25 сентября 1985).

• Дорин Мэйсон умерла в возрасте 16 месяцев, после того, как ее отчим наказал ее. Он прижал ее к
стенке, побил, а затем погрузил ее в ванну и держал под водой две минуты (Guardian, The Times, 6 декаб�
ря 1988).

• Еще один человек наказал своего трехлетнего сына за то, что тот плакал, засунув его в сушку для бе�
лья. Он также на десять секунд прижимал руку мальчика к раскаленной конфорке электроплиты, запи�
рал его и четырехлетнюю дочь в шкафу и часами не выпускал. (The Times, 7 февраля 1989).

• Шестилетняя Сакина Хаммонд отказалась назвать свое имя по буквам, в ответ на требование отца.
Он посчитал, что она упрямится, и отстегал ее электропроводом, а затем забил до смерти (Guardian, 25 но�
ября 1989). 

Жестокое обращение с детьми может иметь последствия далеко за пределами семьи. Характер
Адольфа Гитлера был деформирован его авторитарным и своенравно�вспыльчивым отцом, который
насмехался над ним, подзывал его свистом, так же как свою собаку, а также частенько бил его (Уэйт, 1977:
134, 137; Кубизек, 1954: 32; Шефф, 1994: 109�20), а Саддама Хусейна заставляли работать с пятилетнего
возраста. К работе его принуждал отчим, «Хасан�лжец, как его называли в округе, … жестокий человек,
который забавлялся тем, что унижал Саддама. Обычно он наказывал детей, избивая их палкой, покрытой
асфальтовым битумом, заставлял их плясать, чтобы увернуться от ударов» Деревенские мальчишки часто
дразнили его безотцовщиной, а в восемь лет он взял в руки железный прут, чтобы защищаться (Кэрш и
Раутси, 1991: 10,15; Дарвиш, 1998).

Метод наказания не может быть правильным, если он работает только пока отец (или мать) физически
сильнее ребенка. Если ребенка не «затюкали» совсем, он будет сопротивляться, отбиваться, как некий
Энди, который убежал из дому в возрасте 15 лет: «15 лет они меня били, поэтому я сказал: «Хорош!
Теперь моя очередь». Я сказал: «Если вы меня еще тронете, дам сдачи». Так и случилось. Тогда я сбежал».
(Смит и Стюарт, 1997: 103): еще один бездомный тинейджер. 

Может ли наказание быть эффективным? Данные исследований
Третьим результатом психологических исследований было вот что: удивительно, когда юристы, про�

фессиональная жизнь которых сосредоточена на сборе доказательств вины, обращают так мало внимания
на свидетельства и доказательства, когда речь заходит о выборе санкций, которые, предположительно,
должны быть эффективны. Поскольку уголовное судопроизводство предполагает определенные санкции,
которые, в числе прочего, используются для предположительного воздействия на поведение, логично бы�
ло бы думать, что юристы станут консультироваться с психологами в отношении приговора.  На конфе�
ренции, которая проводилась Институтом исследований правонарушений и методов борьбы с ними (ны�
не — Центр исследований в области преступности и правосудия), профессор Блэкмэн подытожил общее
мнение психологов по этому вопросу:

Вообще говоря, не вызывает сомнения тот факт, что в лабораториях и в реальном мире все уверены,
что установление зависимости неприятных событий от нежелательного поведения вовсе не обязательно
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уменьшает вероятность повторения такого поведения в будущем. Рациональные ожидания в отношении
динамики поведения могут вводить в заблуждение. Вообще говоря, единственный разумный способ изме�
нить поведение, по моему мнению, заключается не в том, чтобы подавлять плохое или нежелательное по�
ведение, а в том, чтобы попытаться сформировать «хорошее» или желательное поведение (Блэкмэн,
1996).

Мне было отрадно слышать слова Политика в отношении того, что она собирается строить свою поли�
тическую стратегию на результатах научных исследований. Вот некоторые результаты, которыми она мо�
жет воспользоваться:

Существует пять основных условий, которые нужны для того, чтобы наказание возымело желаемый
эффект. Наказание должно быть незамедлительным, неизбежным, адекватным, но не чрезмерным, не со�
держать в себе элементов, которые могут фиксировать и укоренять нежелательное поведение, а также —
самое главное — должно предлагать возможность выбора альтернативного поведения. Некоторые авторы,
однако, не поддерживают применения наказания даже в таком ограниченном объеме. Социальный психо�
лог Джакобо Варела, например, отметает такие результаты, как «не очень убедительные», и говорит:  

Тот факт, что наказание оказывает немедленное воздействие, за которым следует возврат к прежне�
му образу действий … неизвестен или непонятен для тех людей, которые предлагают наказание, как меру
контроля поведения… Если мы добавим к этому тот факт, что наказание всегда формирует негативное
отношение в человеке, к которому оно применяется, … мы не должны удивляться, что наказание, по боль�
шому счету, только ухудшает состояние вещей…

Он добавляет, что 

… Даже если наказание может быть изображено как возможный способ изменения поведения, разруши�
тельные побочные эффекты все равно исключают возможность его применения. И наконец, желание обще�
ства использовать наказание, как инструмент воздействия, столь сильно, что даже хотя уже ясно, что
стимулирование позитивного поведения — лучший путь достижения результата, социологи просто обяза�
ны постоянно подчеркивать потребность необходимость поощрения позитива и запрета на наказания.

Далее, он добавляет еще один аргумент:

Применяя наказание, мы оказываемся неспособны устранить корневую причину и усложняем и без то�
го сложное дело, добавляя в него элемент опасности (Варела, 1971: 226).

Иными словами, если вы делаете ставку на неэффективные меры безопасности, полностью доверяя
им, вы не подумаете о необходимости дополнительной защиты — вот как строители Титаника думали, что
корабль защищен от айсбергов и не позаботились о необходимом количестве спасательных шлюпок
(Райт, 1982).

Помня об этих моментах, нам стоит также кратко рассмотреть пять необходимых условий эффектив�
ности наказания, сравнивая их с тем, что предлагает традиционная система судопроизводства.

Безотлагательность
Во�первых, наказание должно быть безотлагательным, иначе ослабляется связь с запретным деянием,

в особенности, если виновный ведет себя хорошо. Тем не менее, всем известно, что следствие до суда мо�
жет занимать долгое время. В начале 1997 года, средняя задержка отправления правосудия составляла
131 день (Реншоу, 1998). Министр внутренних дел хочет сократить этот срок «всего» до десяти недель.
Американские авторы говорят, что их «юридическая система применяет наказания за нарушение закона,
но до приговора и его исполнения могут потребоваться не дни, недели или месяцы, а целые годы со дня
правонарушения» (Манн и др., 1969). То же самое можно сказать и о других странах. В самом деле, ко вре�
мени вынесения приговора преступник может уже переключиться на законопослушный образ жизни, по�
этому наказание уже не будет адекватным (Бандура и Уолтерс, 1963: 196). Справедливости ради следует
заметить, что суды, все же, иногда (но далеко не всегда) учитывают такие обстоятельства. Для эффектив�
ности наказания также важна его адекватность и последовательность. 
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Неизбежность
Во�вторых, наказание должно быть неизбежным: потенциальный правонарушитель должен быть уве�

рен, что его — с большой вероятностью —  поймают и накажут. Однако криминологи хорошо знают о том,
насколько малый процент преступлений фиксируется, регистрируется и расследуется (о чем говорит ста�
тистика, предоставленная Государственным Служащим). Преступники также часто знают не понаслыш�
ке, что у них есть все шансы избежать поимки. Некоторые, бывает, даже переоценивают серьезность воз�
можного наказания, но их это не останавливает. Одно из исследований, проводившееся среди подростков
13�14 лет, в Австралии, районах с высоким и с низким уровнем преступности, показало, что в областях с
высоким уровнем преступности больше задумывались над возможностью ареста и серьезного наказания.
Они также лучше (хотя и недостаточно полно) знали о мерах, которые применяют суды для несовершен�
нолетних. В каждом случае, дети, которые ожидали более высокую вероятность поимки и жесткого нака�
зания, принадлежали к семьям с более низким социально�экономическим статусом (Краус, 1976).

Адекватность (не чрезмерность)
В�третьих, есть вопрос серьезности, жесткости наказания. Здесь результаты исследований классифи�

цировать трудно. С одной стороны, лабораторные эксперименты показали, что постепенное ужесточение
наказаний не имеет сильного воздействия, потому что животные привыкают к ним, необходимо жесткое,
шокирующее наказание, которое применяется сразу (Эзрин и Хольц, 1966: 393). Если перевести это на
язык уголовного судопроизводства, можно сказать, что постепенная прогрессия наказаний, предупрежде�
ний и т.д., не так эффективна, как жесткое наказание, которое следует сразу же за поступком. С первого
взгляда кажется, что это весьма неудобный факт для либеральных реформаторов, которые предпочли бы
верить в обратное. Но, как указывает Манн и его коллеги, небезопасно обобщать все на основе лаборатор�
ных результатов экспериментов с животными, где использовались простые методы воздействия, вроде
электрических разрядов, которые подавались немедленно и безусловно. В этих исследованиях не учиты�
ваются сложные побочные эффекты наказания для человека. Кроме того, вариантов выбора у животных
немного, а люди могут реагировать очень разнообразно (Аткинсон и другие, 1987: 234). В любом случае,
этические соображения обуславливают тот факт, что мы не имеем права применять серьезные наказания
в ответ на незначительные правонарушения — даже если они эффективны.

Наказание не должно быть чрезмерным, не только по этическим причинам, но и потому, что неадекват�
ность наказания вызывает тревогу, беспокойство и приводит к неэффективности наказания. Обычной ре�
акцией на неудачный эффект наказания является требования его ужесточения — но тут возрастает веро�
ятность, что такое наказание причинит вред (Морган и Кинг, 1971) и может отозваться неприятными по�
следствиями. Наказание менее эффективно для усмирения людей в гневе (Барон и др., 1974: 303), кроме
того, оно само по себе часто выводит людей из себя. Чрезмерное или болезненное наказание может
приводить к еще более агрессивному поведению, чем прежде, оно может наносить серьезный физический
ущерб (что неприемлемо) или вызывать страх и тревогу, уменьшая способность человека к обучению,
если верить авторам одного классического учебника психологии, которые говорят, что «не знают ни об
одном исследовании, результаты которого свидетельствовали бы в пользу необходимости жесткого
наказания, как коррективной меры», что вызвано вредным воздействием наказания на человека. В то же
время, многочисленные исследования подтвердили эффективность похвалы и поощрения (Манн и
другие, 1969: гл. 9).

Наказание не должно способствовать нежелательному поведению
Четвертое требование состоит в том, что поведение, которое мы хотим исправить, не должно

поощряться (в психологических терминах — укореняться — Эзрин и Хольц, 1966: 419). Однако многие
типы преступного поведения поощряются, например, как средство добычи денежных средств или
уважение и «уличный авторитет», в глазах сверстников, а также как способ найти «приключение» и
почувствовать выброс адреналина. «Если существует серьезное ощущение потери, и реакция, пусть и
наказуемая, сохраняется и поддерживается постоянно, даже жесткие наказания могут быть
неэффективны» (Эзрин и Хольц, 1966: 427). Это тот тип преступлений против собственности, который
как раз можно предупредить, используя физические меры для «подавления стимула» (Эзрин и Хольц,
1966: 431�432), и затрудняя физически совершение преступлений при помощи физических барьеров и
охранных устройств, нанесения меток на имущество, которые затруднят его бесконтрольную продажу и
т.д. С другой стороны, это сложно применить к насильственным преступлениям, где уже само насилие яв�
ляется «наградой» и где преступник получает удовольствие от власти и применения силы против друго�
го человека. Если действие, такое как ограбление, повторяется неоднократно, привычка может укоренить�
ся слишком глубоко, и ее станет невозможно искоренить при помощи наказания, даже в случае долгого
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срока тюремного заключения: люди адаптируются к самым неблагоприятным условиям (Морган и Кинг,
1971, гл. 3). Поэтому следует избегать больших сроков заключения, поскольку эффект такого наказания
со временем сходит на нет (Эзрин и Хольц, 1966: 426�427).

Должна присутствовать альтернатива
Последнее условие является выполнимым, но не без усилий со стороны экспериментатора (если гово�

рить об экспериментах с животными) или других членов общества (если речь идет о людях). Некоторые
психологи соглашаются с тем, что мягкое наказание имеет право на существование, но в один голос ут�
верждают, что оно должно комбинироваться с позитивной стимуляцией желаемых привычек, и немедлен�
ным предоставлением возможности сделать что�то позитивное, за что его могут поощрить (Эзрин и
Хольц, 1966, 1966: 426�427, Кендлер, 1963: 280�2; Морган и Кинг, 1971: гл. 3). На самом деле, рекоменду�
ется позаботиться о таких альтернативах еще до  того, как применяется наказание (Мартин и Пеар, 1993:
171). Это может сработать даже в том случае, если в качестве альтернативы предлагается непростое заня�
тие, например, можно дать ребенку возможность самому зарабатывать деньги, вместо того, чтобы красть
(Скиннер, 1958, цитата Варелы, 1971: 226�227). В таком случае, наказание можно описать как «поучитель�
ное», что повысит вероятность того, что ребенок научится на его примере, в то время, как жесткие меры
наказания вызывают излишне высокий уровень тревожности, или воспринимаются как месть. Даже от�
сутствие каких�либо стимулов может восприниматься как наказание в сравнении с альтернативным дей�
ствием, за которое человека поощряют (Эзрин и Хольц, 1966: 391�392). Воздействие наказания не столь
предсказуемо, как эффект поощрения. «При поощрении посыл обычно таков: «И дальше поступай так».
Посыл наказания — «Прекрати!» Тем не менее, наказание не подсказывает никакой альтернативы. В ре�
зультате, организм может заместить поведение, которое наказывается, еще менее желательным типом по�
ведения» (Аткинсон и др., 1987: 232). Если снова процитировать Джакобо Варела (1971: 226), «даже если
наказание может быть изображено как возможный способ изменения поведения, разрушительные побоч�
ные эффекты все равно исключают возможность его применения». Чтобы подытожить все это, приведу
следующую цитату: «Наказание наиболее эффективно, когда оно применяется в сочетании с поощрени�
ем и когда оно мягкое и поучительное. Обычно, жестокое или непредсказуемое наказание ведет к неста�
бильности поведения или фиксации (т.е. приверженности одному типу поведения) (Манн и др., 1969). 

Побочные эффекты любого порицания будут менее ощутимыми, если они воспринимаются как спра�
ведливые меры и если после них следует символический жест повторного принятия в сообщество, знак
симпатии — будь�то улыбка, объятия или что�то более официальное — таким образом можно развить в ре�
бенке чувство внутреннего контроля. Австралийский криминолог Джон Брейтвейт отметил: «После того,
как сознание становится развитой системой, человеку уже не нужны внешние средства для того, чтобы
включать его» (Брейтвейт, 1989: 178). Для того, чтобы наказание воспринималось, как справедливая ме�
ра, оно должно включать диалог, который понятен человеку. Но в то время как это делается в семьях, мно�
гие школы упускают это из виду. Цель — как для семьи, так и для школы — состоит в том, чтобы устанав�
ливать такой порядок дисциплины, который не был бы холодным и жестким, или теплым и попуститель�
ским — он должен быть теплым, но жестким (Брейтвейт, 1989: 174�5).

ПРИМЕНЕНИЕ ПООЩРЕНИЙ

Четвертый вывод из психологических исследований состоит в том, что, по большому счету, поведение
лучше всего формируется при помощи поощрения. Поощрение может быть достаточным для фиксирова�
ния желательного поведения, даже если оно применяется периодически (Скиннер, 1958, цитата Варела,
1971: 226�227; Аткинсон и др., 1987). Тем не менее, преступное поведение также иногда может вознаграж�
дать человека, и такая награда перевешивает подавляющее воздействие наказания: радикальная смена по�
ведения правонарушителя может привести к тому, что он потеряет социальные или материальные возна�
граждения, а альтернативы предоставлено не будет (Бандура и Уолтерс, 1963: 213). Таким образом, очень
важно, чтобы была доступна еще одна форма поведения,  в которой заложено определенное поощрение,
некая награда.    

С психологической точки зрения, следовательно, я рекомендую применять поощрения общего характе�
ра, которые формируют лучшую основу для общества законности и порядка, чем меры устрашения обще�
го порядка. Я полагаю, вы знакомы с басней о Солнце и Северном ветре.

Солнце и Северный ветер поспорили, что из них сильнее. Пока они спорили, Северный ветер увидел пу�
тешественника, который ехал верхом на коне. Он был укутан в плащ, защищающий его от осеннего холо�
да. «Я покажу тебе, кто сильнее, —  сказал Северный ветер. — Сейчас я сдую с него плащ». Солнце согласи�
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лось: кто первый снимет с путешественника плащ, тот и победитель. Северный ветер начал дуть и при�
звал на помощь Град и Мороз, но чем сильнее он дул, тем плотнее путешественник укутывался в свой плащ.
После этого настала очередь Солнца. Оно принялось светить, тучи рассеялись. Путешественнику стало
жарко и он снял плащ, а ведь Солнце еще светило даже не в полную силу.

Система уголовного судопроизводства уделяет мало внимания стимуляции желательного поведения,
простым доказательством этого можно считать тот факт, что относительное количество средств, выделя�
емых на надзор и помощь перед освобождением и после него, составляет менее одной двадцать пятой от
стоимости содержания в местах лишения свободы. (В среднем — 80 фунтов против 2190 фунтов в месяц,
по данным за 1993/94 год: МВД, 1995: 72). Клеймо, которое ложится на человека, обвиняемого системой,
вряд ли является хорошим стимулом для предотвращения преступного поведения. 

Ответственность за награждение законопослушных граждан ложится в обществе на таких людей, как
работодатели и арендодатели, и на государственные департаменты, отвечающие за образование, трудоус�
тройство, жилищные условия, спорт, искусство и т.д. Нам необходимо позаботиться о том, чтобы эти нор�
мальные поощрения, вместе с уважением и похвалой за достижения были доступны всем. Награда в фор�
ме похвалы может быть эффективной для улучшения работы при выполнении определенных задач. Это
в особенности касается детей и интровертов.

Когда люди хотят изменить свое поведение, то, если мы предоставим им возможность для этого, она
само по себе уже будет наградой. Однако система уголовного судопроизводства, за исключением некото�
рых Служб пробации, мало что делает для поддержания инициатив такого рода — ими занимаются дру�
гие структуры, такие как добровольные организации и органы местного самоуправления. Существует
большое количество проектов, национальных и локальных, которые предназначены для удовлетворения
всех этих нужд. Примером национальной программы, в частности, можно считать проект Home Start (До�
машний старт), который привлекает добровольцев, которые прошли специальное обучение и которые
предлагают свою помощь, дружеское расположение и практические советы семьям с детьми дошкольно�
го возраста. Проект имеет 180 местных отделений в Великобритании, которые поддерживает националь�
ная консультативная служба. В число задач данной программы не входит сокращение преступности, но
проблемы, в отношении которых она предлагает свою помощь, включают проблемы детского поведения,
конфликты с родителями, домашнее насилие и предполагаемое насилие над детьми, а также прочие фак�
торы, которые напрямую или косвенно связаны с проблемами преступности. Исследователи заметили су�
щественные улучшения в эмоциональном состоянии и способности справляться с жизненными задачами
у людей, принявших участие в этой программе, однако это может и не быть непосредственно связано с ра�
ботой добровольцев. Этот и многие другие примеры описаны в обзоре МВД, подготовленным Дэвидом
Аттингом, и названном «Сокращение преступности среди молодежи», а также в других публикациях,
таких как «Профилактика молодежной преступности», обзор результатов благотворительной программы
Crime Concern (Проблемы преступности), которая финансировалась государством и частным сектором
(Файндлэй и др., 1990), а кроме того, проекты Уотервилл для детей и молодежи в Тайн и Вэар, районах
северо�западной Англии с высоким уровнем безработицы (Проекты Уотервилл, 1997). Не все из них про�
шли тщательное изучение, и, вообще говоря, существуют определенные пределы реально осуществимого
объема исследований. Что здесь нужно безусловно — так это система, например такая, как та, что была
описана Политиком, но не обязательно непосредственно увязанная с преступностью, система, которая
сняла бы все неудобства, связанные с проблемами финансирования при условии, что поддерживался бы
базовый мониторинг качества работы. Это наверняка бы помогло улучшить качество жизни тысяч людей
и, вероятно, имело бы такой сопутствующий эффект, как укрепление уверенности в собственных силах,
облегчение нахождения работы и проявление уважения к другим людям. 

Идея социального порядка, построенного полностью на страхе наказания, является непривлекатель�
ной, и, как мы уже убедились, не может быть хотя бы эффективной. Такие результаты психологических
исследований подтверждены историей: репрессии, как в тюрьме, так и в армии или вообще в стране, ве�
дут к восстаниям. Более привлекательной идеей является предложение построения общественного конт�
роля на системе поощрений. Это может сработать, как в воображаемой стране, описанной в утопическом
романе «Вальден 2», написанного психологом�бихевиористом Б. Ф. Скиннером, который провел некото�
рые новаторские эксперименты, которые указали на неэффективность наказания и на преимущества по�
ощрения как меры контроля поведения. Но даже это не полностью удовлетворительная система, посколь�
ку она использует «внешние» вознаграждения, что низводит, в некотором роде, людей до уровня очень та�
лантливых лабораторных крыс. Более того, такой системой управляет благонамеренная автократия, но
нет никакой гарантии, что автократы сохранят свои благие намерения и в будущем. Вот еще несколько
причин разделить скептицизм Политика в отношении утопий. 
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Внешние вознаграждения — это такие поощрения, которые какой�либо человек или люди решили на�
значить за определенные действия, с целью их стимуляции. Это может делаться с мудростью и симпати�
ей, однако такие действия лишают людей самостоятельности и заставляют их чувствовать себя объекта�
ми манипуляции, таким образом, подрывая их уверенность в себе, самоопределение и альтруизм. Также,
здесь существует связь с проблемой, описанной Данегельдом: чтобы обеспечить необходимое хорошее по�
ведение, вам придется вновь и вновь предлагать поощрение (либо постоянно применять наказание из�
вне). Таким образом, в идеале следует полагаться на «внутренние» поощрения, хотя их сила и не столь
очевидна: чувство достижения целей, удовлетворение от работы или поднятие самооценки, самоуваже�
ния и адекватная материальная компенсация (Брейтвейт, 1998а: III J2), а также следить за тем, чтобы эти
поощрения превосходили преимущества нечестивого образа жизни (например, выручка от кражи, воз�
буждение в процессе совершения преступных действий и статус в преступном мире). 

РАССКАЗАТЬ НАЧИСТОТУ ó ПРИЗНАНИЕ

Даже если мы преуспели в обеспечении широкого спектра поощрений, вредное поведение не будет
искоренено. Как нам реагировать на случаи его проявления? Одной из общепринятых отправных точек в
работе над таким поведением, является попытка воздействовать на отношение, мировоззрение и по�
ведение задержанных преступников. Как я предложил, частично это может базироваться на внутренних
вознаграждениях, т. е. на тех преимуществах, которые вытекают из определенных действий. Этот метод
использует «когнитивную» психологию, в рамках которой людям помогают воспринимать вещи такими,
каковы они на самом деле являются в реальном мире, и еще — мыслить. Многие люди, после того, как они
встали на «скользкий путь», стараются рационально обосновать свое поведение: они меняют свое
мировоззрение таким образом, чтобы оно соответствовало содеянному ими. Это вовсе не помогает им
взглянуть в лицо реальности. Социологи вроде Грэшема Сайкса и Дэвида Мэтцы, называют это «нейтра�
лизацией»: люди убеждают самих себя, например, что то, что они делают, не причиняет реального вреда
окружающим, что «все это делают», и так далее. Также, было установлено, что многие из людей, совер�
шивших преступления, страдают «когнитивным дефицитом» (МакЛеннан�Мюррей, 1997: 17): часто они
импульсивны, их мышление ригидно, они нетерпимы к другим людям, эгоцентричны и имеют слабые
способности к абстрактному мышлению или критическому рациональному анализу. Они не замечают
момента, когда у них возникает проблема, плохо продумывают различные варианты, слабо понимают
последствия их действий для них самих и для окружающих, кроме того, они склонны к поспешным
действиям и непродуманным решениям. (Эти качества ни в коем случае не ограничены преступным
миром, они часто присутствуют у многих других людей, включая тех, кто вводит в действие законы
относительно того, как следует поступать с преступниками. Так же, как многие преступники не думают о
том, что их могут поймать, многие политики и прочие сторонники тюремного заключения не думают
заранее о том, что будут делать преступники после освобождения). 

Таким образом, для того, чтобы изменить их поведение, следует не угрожать, льстить или
манипулировать (наказание или награда), не «менять» людей (терапия, лечение), а давать им выбор,
помогая им осознать, что они могут получать удовлетворение от многих различных типов поведения в
разных ситуациях. Акцент делается не на содержании («Ты должен делать это, а не то»), а на процессе: во�
первых, на мышлении (решение проблем, творческое мышление и критический рациональны анализ), и,
во�вторых, на использовании имеющихся навыков (управление эмоциями, социальные навыки, эмпатия,
способность вести переговоры, умение определять ценности). Это делается для того, чтобы сформировать
такой тип поведения, который будет давать внутреннее вознаграждение. Это, конечно, требует
соответствующего социума, общества, в котором уважительное отношение друг к другу действительно
вознаграждается (например, в контексте устройства на работу, обеспечения жилья или установления
отношений), и где действительно существует рациональный выбор. Но даже в том обществе, которое
существует сейчас, ученый из Канады установил в ходе исследований, что в группе из 170 человек,
совершивших преступления на сексуальной почве (насильники и педофилы), которые участвовали в
Программе обучения рациональному мышлению и реабилитации, количество повторных преступлений
любого типа было (через год после освобождения) на 58% ниже, чем в контрольной группе. Подобное
сокращение в группе правонарушителей, которые совершили преступления с применением физического
насилия, и в группе людей осужденных за наркотики, составило, соответственно, 34 и 36% (Дэвид
Робинсон, цитата МакЛеннана�Мюррея, 1997: 18).

Такая динамика поведения после отбытия наказания может также определять степень принятия
преступника сообществом. Это отважно продемонстрировали основатели Южноафриканской комиссии
по примирению и поиску истины, учрежденной в соответствии с временной Конституцией ЮАР,
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принятой после окончания эпохи апартеида для «пропаганды национального единства и примирения во
имя понимания», за счет:

• установления максимально полной картины причин, характера и степени серьезности грубых
нарушений прав человека…

• оказания помощи в амнистировании лиц, которые предоставили полную информацию обо всех
соответствующих фактах… которая отвечает требованиям Закона (Закона о пропаганде национального
единства и примирении)

• … восстановления человеческого и гражданского достоинства … жертв, за счет предоставления им
возможности рассказать о нарушениях… и рекомендации мер репарации в их отношении

• предоставления рекомендаций… в отношении создания организаций, поддерживающих стабильное
и справедливое общество…

Многие из этих действий были преступлениями по любым понятиям, но многие из них было трудно
доказать. Правительство сделало сознательный выбор. Оно могло попытаться привлечь к суду и наказать
как можно больше людей — большинство из них отрицало бы предъявленные обвинения, а следо�
вательно, суды и тюрьмы бы переполнились, расходы стремительно возросли, а страна бы раскололась,
причем многим правонарушителям удалось бы избежать наказания ввиду недостатка улик. Можно было
также попытаться отыскать истину в гораздо большем количестве случаев и помочь раскаявшимся людям
интегрироваться в более или менее единое общество. Правительство выбрало второй вариант и, хотя,
конечно, оно не добилось полного сотрудничества или всеобщей поддержки, в целом, этот выбор больше
отвечал интересам общества, чем первый вариант. 

В небольшом сообществе в Канаде, применение методов восстановительного правосудия позволило
пролить свет на широко распространенные там сексуальные преступления против детей: те преступники,
которые признавали свою вину, приговаривались к испытательному сроку на три года — в течение этого
времени специально подготовленные члены сообщества применяли особый комплексный подход для
исцеления психологических травм у жертвы, преступника и их членов семей. Таким образом, «мягкое»
восстановительное правосудие для сорока человек помогало предотвратить большее количество
преступлений, чем «жесткое» правосудие для нескольких человек, которых удалось бы задержать и
приговорить в соответствии со стандартным процессом (Church Council, 1996: 14�17, 31�33, 94�95, 154�
156; Брейтвейт, 1998а: III О 9).

Термин «рассказать начистоту» или «сделать чистосердечное признание» здесь вполне уместен. Он
означает, что человек признает содеянное, причем ему стыдно за свои грязные поступки, но упор делается
не на них, а на его признание, которое начало процесс очищения. Имеющиеся свидетельства говорят о
том, что мы должны, по крайней мере, попытаться проанализировать возможный результат пересмотра
приоритетов системой уголовного судопроизводства в таком же духе: не следует ли нам искать
«примирения», вместо того, чтобы добиваться «правосудия»?

Другие люди уделяют большее внимание идее стыда. Некоторые авторы, как Джон Брейтвейт, прово�
дят грань между унижением со стороны окружающих — пусть даже официальных лиц — и чувствами
стыда, возникающими внутри, из�за того, что человека вынуждают рассказать о преступлении, а значит
понять, и сам поступок и его воздействие на окружающих. Без сомнения, Медиатор более подробно
остановится на этом. Существует множество психологических исследований, результаты которых
доказывают, что стыд — очень сложная эмоция, которая присутствует во всех аспектах общественной
жизни. Я не стану сейчас приводить обзор таких исследований, но скажу, что совершенно четко доказано,
что унижение (которое, вероятно, лучше всего объяснить как стыд, который считается чрезмерным и
незаслуженным), заставляет человека, которого унижают, реагировать агрессивно, в то время как стыд,
который воспринимается как обоснованное и заслуженное ощущение, может формировать основу для
ценного и поучительного опыта. 

Люди, которые работают с детьми, подтвердили мысль Св. Августина, который говорил: «Мы должны
ненавидеть грех, но любить грешника». Одна учительница рассказала, что она советует детям пред�
ставлять, что у них есть ящик, в котором есть самые различные типы повеления. Они могут вытащить из
него такое поведение, которое причинит вред и боль окружающим, а могут выбрать другой тип поведения.
После этого другие дети могут описать воздействие такого поведения без навешивания обидных ярлыков
на обладателя «ящика» с таким поведением (Алдерсон, 1997: 20).

Традиционная система наказаний полагается на то, что преступник теряет что�то ценное для него
(самоуважение, уважение семьи и друзей, дом, свободу). Но если у человека нет ничего из перечис�
ленного, требуются все более жестокие (если не сказать варварские) наказания, чтобы добиться жела�
емого эффекта. Также, эффект будет более сильным, если наказание исходит от кого�то, кого преступник

Відновлення поваги до правосуддя. Симпозіум

№ 1–2, вересень, 2005 185



уважает (на самом деле, так бывает редко, в особенности, если восприятие преступника можно выразить
словами одного из них: «Ты воруешь копейки, а начальство крадет миллионы» (Спротт и др., 1954: 293)).
Любому, кто усомнится в разъедающем воздействии двойных стандартов в высших эшелонах, следует про�
читать отчет Си�Эйч Рольфа, который по�прежнему вызывает чувство негодования, даже по прошествии
50 лет. Там говорится о Комиссаре полиции Лондона, который занимал этот пост в 1920�х годах, и который
уволил констебля за то, что тот передал коллеге полкроны, в то время как сам постоянно списывал за счет
бюджета свои расходы на такси и другие вещи и услуги, не подлежащие компенсации, причем даже своему
слуге он платил жалование деньгами полицейского управления (Рольф, 1974: 139�143).

Однако при выполнении предложенных выше условий, нет нужды ни в наказании, ни даже в
намеренном унижении, поскольку сам процесс подводит преступника к тому, что он испытывает стыд, и
этого достаточно. Исследователи, которые изучили данный процесс, говорят, что репарация только
номинально является целью встреч между жертвой, преступником и их семьями, потому что главное —
это гораздо более глубокий символический процесс, в котором задействованы «социальные ритуалы
уважения, проявления вежливости, принесения извинений и прощения, которые, похоже, возникают
независимо от вербальных договоренностей, достигнутых на встрече». Такие встречи дают возможность
эмоционального обмена, этот обмен может быть лишь кратким мигом, он может даже состояться вне
места официальной встречи, но становится «ключом к примирению, удовлетворенности жертвы и
уменьшению вероятности повторного преступления» (Ретцингер и Шефф, 1996). Если человек
испытывает чувство стыда и говорит о нем, может начинаться восстановление связи между преступником
и другими участниками встречи. Тогда стыд не является клеймящим и отторгающим, вызывающим гнев
или депрессию, как это бывает в традиционной системе судопроизводства. Стыд становится
реинтегрирующим чувством.

ПРОЩЕНИЕ

Как я упомянул выше, я не хочу заканчивать доклад, не упомянув о еще одном вопросе, пусть даже
очень кратко. Психологическое воздействие на жертв преступления, и выбор способа оказания помощи
им является отдельной проблемой, и мне потребовалось бы не меньше времени, чем на все остальное,
чтобы его осветить. Однако один важный момент, относящийся к идее восстановления ущерба, которую
мы обсуждаем, — это вопрос прощения. Позвольте мне заметить, что я подхожу к этому вопросу с
психологической точки зрения, а не с моральной или религиозной, и я не стану утверждать, что кто�либо
должен прощать преступника, не в последнюю очередь потому, что не уверен, что на месте жертвы
преступления я сам смог бы простить преступника.

Я просто хотел бы поговорить о том, является ли способность прощать полезной в преодолении обиды
и гнева и если да — то можно ли помочь прийти к прощению людям, которые хотят простить, но которым
трудно это сделать на практике. Для некоторых этот процесс труден, потому что они не испытали
родительского моделирования такого процесса, или потому что они считают, что гнев дает им силу. Важно
понимать, что прощение — это процесс. Он начинается с осознания нанесенной травмы, которому часто
следует начальная реакция, когда человек просто не может поверить в произошедшее. Затем часто сле�
дует реакция гнева. (Дальнейшие умозаключения основываются на работе Ричарда П. Фритцгиббонса,
1986, а также, на цитатах Ховарда Зера из работы Флэнигана «Прощать непростительное», 1992). На
определенном этапе потерпевший должен решить, как он будет реагировать. Люди, которых обидели,
сделали больно или с которыми неправильно поступили, часто испытывают желание взять реванш, пока
они не осознают и осмысливают, что это может разрушить отношения и усугубить психосоматическую
болезнь. Они могут испытывать желание рассказать их обидчику о том, какой вред он им нанес. Еще в
первом веке нашей эры, греческий философ Плутарх и римский философ Сенека говорили о том, что
прощение является хорошим способом контролировать гнев. Оно помогает людям оставлять в прошлом
болезненнее ощущения, способствует примирению в отношениях и уменьшает вероятность того, что гнев
будет несправедливо направлен и на другие отношения, что может оказывать очень разрушительное
воздействие на самого человека.

Так произошло с одним офицером британской армии, Эриком Ломэксом, которого допрашивали,
пытали и держали в тюрьме японские солдаты во время Второй мировой войны. Многие годы он ис�
пытывал злобу и гнев, которые мешали ему жить, он просто не мог выбросить из головы все эти вос�
поминания и жаждал мести. В конце концов, ему удалось найти одного из своих обидчиков и палачей,
Нагасе Такаши, и он узнал, что тот испытывал угрызения совести и раскаяние и даже учредил благотво�
рительный фонд, а также был готов искупить свою вину лично. Они встретились и Ломэкс смог простить
его. Позже он написал: 
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Если бы я так и не узнал имени одного из людей, которые пытали меня, если бы они все оставались
просто лицами без имен, если бы не узнал я, что жизнь этого человека тоже искорежена, кошмары из
прошлого, бессмысленные видения так и остались бы со мной. И я доказал сам себе, что помнить — не�
достаточно, потому что такая память просто питает ненависть. Когда�то человек должен перестать
ненавидеть (отрывок из сочинений Ломэкса, 1995).

Конечно, нельзя гарантировать, что какая�либо из этих сторон отреагирует так же, как в этом случае,
и, конечно же, нельзя оказывать на них какое�либо давление, но система должна предоставить такую
возможность, ради них обоих. Жертвам и членам их семей следует дать возможность — не забыть, нет, —
обрести вновь душевный покой, им можно было бы помочь в этом, если бы некоторым из убийц, которые
в настоящее время просто демонизируются прессой, тоже дали возможность раскаяться и на практике
сделать что�то, чтобы доказать, что их раскаяние — искреннее. 

Хотя прощение — эмоциональный процесс, ему часто предшествует интеллектуальное, рациональное
решение отказаться от гнева (такую формулировку некоторым легче принять, чем термин «прощение»).
Обучаясь сознательному прощению, пациенты могут выполнять практическое задание, когда их просят
потратить какое�то время на то, чтобы попытаться оставить свой гнев, вызванный обидами прошлого, для
того, чтобы справиться с обидой, которая существует у них в настоящее время. Когда они начинают на
практике делать такие упражнения, им удается освободиться от гнева. Некоторые испытывают вину, если
такой процесс затягивается, но те, кому удается простить, могут уже во время выполнения таких упраж�
нений подумать о человеке, на которого они злы, почувствовать эмоциональное облегчение и желание
высказать свое прощение прилюдно. Люди, которым удается все это сделать, обычно ощущают, что
сделали важный шаг к возвращению внутренней свободы и построению уверенности в будущем.

ФАКТЫ И СТАТИСТИКА

Государственный служащий
Оратор сам привел большинство данных исследований, но попросил меня рассказать о том, насколько

малый процент преступлений заявляется, регистрируется и расследуется. Британский обзор преступ�
ности (BCS) постоянно демонстрирует, что заявления поступают не более чем о половине преступлений,
в которых потерпевшим является частное лицо, а из них полицией регистрируется также не более по�
ловины (МВД, 1995: 25). С другой стороны, здесь существует дифференциация по типам преступлений.
Практически обо всех случаях угона машин поступают заявления — это вызвано соображениями стра�
ховки. Также, регистрируется высокий процент ночных краж со взломом — по тем же причинам. Умень�
шение соответствующих показателей в официальной статистике может означать, что теперь меньшее
количество людей может позволить себе страхование имущества, а, следовательно, когда имущество кра�
дут, у них нет стимула заявлять в полицию. 

Еще одним фактором, имеющим отношение к тому, что говорил Психолог, является процент заре�
гистрированных преступлений, которые были раскрыты. Раскрывается примерно девять из десяти
убийств, три четверти насильственных преступлений или преступлений на сексуальной почве, и менее
одной четверти краж, ограблений, краж со взломом и случаев преступного нанесения ущерба. В среднем,
показатель для всех типов преступлений составляет примерно двадцать пять процентов.

ДИСКУССИЯ

В. Психологи, как и юристы, фокусируются обычно на человеке, совершившем преступление, но, как
социолог, я хотел бы напомнить вам, что преступления совершаются в социальном контексте. Что говорит
нам психология о «преступлениях сильных мира сего», последствия которых могут быть очень
серьезными (например, загрязнение окружающей среды, мошеннический отъем сбережений у населения,
а в некоторых странах — военная диктатура или тирания), включая и косвенные последствия, такие, как
дурной пример для подражания? Тут сложно что�то доказать, но и отрицать этот факт невозможно.
Такими преступниками движет явно не бедность. Конечно, некоторые из них, возможно, страдают от
расстройств социальной адаптации, психопатии и прочих отклонений, которые типичны для обычных
преступников. Как и другие люди (некоторые скажут, что и побольше, чем другие), они имеют тенденцию
дорожить тем, что у них есть, и понимают, что если сокращение количества факторов, заставляющих
людей совершать преступления, будет означать более равное распределение материальных благ, им
достанется меньше, чем есть сейчас. 
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О. Да, нейтрализация здесь, вероятно, тоже является одним из факторов: «Радиационный фон —
естественное явление природы, поэтому ущерб от его увеличения пренебрежимо мал», «Не моя вина, что
они вложили все свои сбережения в мою финансовую схему», «Это не запрещено законом». Без
сомнения, промышленным магнатам выгодно, чтобы преступления на почве секса и насилия вызывали
газетную шумиху, хотя я не думаю, что они настолько хорошо умеют манипулировать массами, чтобы
целенаправленно провоцировать преступления.

В. Если, как вы говорите, неотвратимость наказания — сдерживающий фактор, не следует ли более ак�
тивно преследовать по закону преступления против законодательства о здравоохранении и безопасности
населения, охране окружающей среды и уклонения от уплаты налогов?

О. Безусловно, эти преступления не должны оставаться без внимания, но я считаю, что судебное
преследование нужно оставить в резерве, как крайнюю меру. Результаты показывают, что инспекторы
знают, что они делают, когда выбирают восстановительный подход, то есть, подход, основанный на
компенсации ущерба, а не на простом наказании преступников. Это дает свои результаты. Когда
Институт эксплуатации ядерных установок сменил политику простого контроля за выполнением правил
на политику конструктивного диалога об обеспечении нужных результатов, количество автоматических
аварийных остановок в США сократилось с семи для каждого энергоблока в 1980 году до одного в 1993
году. Администрация по вопросам техники безопасности и охраны здоровья при эксплуатации шахт
обнаружила, что увеличение количества инспекций на 25% привело к сокращению количества
несчастных случаев со смертельным исходом на шахтах США, на 7–20%. В то же время, количество
наказаний не приводило к уменьшению числа несчастных случаев. В австралийских домах для
престарелых, где инспекторы применяли подход «клеймления позором», наблюдалось только ухудшение
соответствия стандартам ухода за пациентами, а кроме того — развивалась культура внутреннего сопро�
тивления и неприятия регулирующих требований в данной отрасли. Там же, где инспекторы были более
терпимы, ухудшение было менее существенным. Однако наилучшие результаты наблюдались, если ин�
спекторы прибегали к философии реинтегрирующего стыда. Медиатор более подробно остановится на
этом, но вкратце это означает, что руководителям следует объяснять, что им нужно улучшить работу, но,
в то же время, нужно позволить им сотрудничать в таком деле, а также поощрять их за обеспечение соот�
ветствия требованиям (Брейтвейт, 1998а).

В. Не следует ли сажать в тюрьму «беловоротничковых» преступников точно так же как и обычных
правонарушителей?

О. Тут все как раз наоборот. Я считаю, что нам нужно найти способ применять восстановительные
методы для того, чтобы и обычных преступников не сажали в тюрьму, а напротив, реинтегрировали их в
общество.

В. Не согласитесь ли вы с утверждением, что люди в обществе просто могут успокаивать свою совесть,
которая мучает их в связи с их собственными незаконными или неэтичными поступками, — успокаивать
за счет намерения выпустить всех преступников из тюрем?

О. Да, и, что любопытно, тюрьма является микрокосмосом окружающего мира. Один преступник,
совершивший преступление на сексуальной почве, сказал, что уголовники, считающие себя элитой
преступного мира, наносят вред собственным семьям, потому что совершают поступки, за которые их
сажают в тюрьму, и успокаивают свою совесть тем, что отыгрываются на людях, осужденных за изна�
силования и другие сексуальные преступления, однако он (этот преступник) заткнул им рот, «напомнив
им, что (за счет того, что они садятся в тюрьму на долгий срок), они сами причиняют своим женам и детям
больше вреда, чем я когда�либо мог бы» — а так же применив собственные «кулачные навыки» в целях
самозащиты (Письмо в Лигу реформ карательной системы (Лига Ховарда), 10 февраля 1978).

В. Многие согласятся с замечанием епископа Кентерберийского, по поводу которого вы так едко
прошлись, то есть, с тем, что отшлепать ребенка любя — вполне приемлемое дело. Конечно же, родители
должны отшлепать ребенка, если он выбегает на дорогу или пытается сунуть пальцы в розетку, чтобы он
научился избегать опасности, разве не так?

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ
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О. Безусловно, родители, которые отшлепали ребенка, должны сразу же после этого продемон�
стрировать ему, что они его любят, но дело в том, что шлепать�то необязательно. Ребенок почувствует тре�
вогу родителей и так, когда они бросятся к нему, чтобы увести его прочь от опасности. Так или иначе,
детей часто шлепают и совсем в иных ситуациях. Подобные аргументы использовались (взрослыми людь�
ми, естественно) в Швеции, когда вводился закон против битья детей. Но когда детей пригласили на теле�
видение, и они рассказали о том гневе и фрустрации, которые они ощущали, когда их били взрослые, лю�
ди начали понимать их точку зрения. 

Продовження читайте у наступних номерах.
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СЛОВНИЧОК 

Відновне правосуддя (англ. ó Restorative Justice; рос. ó восстановительное правосудие)

За визначенням Тоні Маршала, одного з піонерів руху за відновне правосуддя, це процес, за допомогою
якого сторони, залучені до події злочину, спільно вирішують як усунути його наслідки і які висновки
зробити на майбутнє. Деякий час в Україні вживався термін «відновлювальне правосуддя», але згодом
терміном, що відповідав би граматичним нормам української мови, було визнано «відновне правосуддя».

Медіація

Метод вирішення конфліктів із залученням посередника, що допомагає налагодити сторонам процес
комунікації та аналізу конфліктної ситуації таким чином, щоб сторони самі могли знайти та погодити той
варіант вирішення конфлікту, який найкращим чином відповідав би інтересам та потребам усіх його
учасників. На відміну від арбітражу, де посередник, вислухавши аргументи обох сторін, приймає рішення
для них, медіатор допомагає сторонам знайти рішення самим.

Примирення

Це нормалізація стосунків між групами та індивідами. Як стверджував Дж.П.Ледерак, для цього
потрібно одночасно чотири процеси: пошук істини, справедливості, миру і пробачення. Примирення
досягнуто, коли виконано всі чотири умови.

Примирення (як вирішення конфлікту)

Це термін, що вживається для визначення переговорного процесу, необхідного для досягнення угод
щодо конфлікту між індивідами, групами чи націями. Ця процедура не обмежується лише формальним та
задокументованим досягненням миру, але й розглядає зміст конфлікту, водночас не поширюючись на
область відновлення нормальних стосунків і дійсно примирення між конкретними людьми.

Примирення (як узгоджувальна процедура)

Термін, що вживається щодо узгоджувальної процедури, яка потребує зусиль третьої сторони для
покращення стосунків між двома чи більше сторонами. Може бути частиною медіації або окремою
незалежною процедурою. Зазвичай, третя сторона, спілкуючись з учасниками конфлікту, виправляє
ситуації неправильного сприйняття чи нерозуміння іншої сторони, знижує рівень недовіри та
застережень, сприяє налагодженню комунікації між сторонами конфлікту. Іноді лише цього достатньо
для вирішення конфлікту, в інших випадках — таким чином вибудовується можливість для процесу
медіації.

Вирішення конфлікту, спірного питання

Зазвичай так називають процес остаточного вирішення конфлікту чи спірного питання шляхом
задоволення потреб та інтересів обох сторін, але лише за умови, що результат влаштовує обидві сторони.

Вирішення проблеми

Часто застосовується у навчальних курсах для визначення завдань для спроби аналізу та вирішення
конфлікту шляхом пошуку та визначення прихованих людських потреб та їх задоволення. У деяких
випадках також застосовується щодо тих медіацій, що зорієнтовані, переважно, на вирішення конфлікту,
а не на зміну характеру стосунків між задіяними у конфлікт індивідами.

Вирішення проблем на основі врахування інтересів

Підхід до вирішення проблеми із врахуванням інтересів, а не позицій, всіх задіяних у конфлікті сторін,
задля прийняття взаємоприйнятного для них рішення.
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