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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Редакційна рада та колегія бюлетеню 
«Відновне правосуддя в Україні» щиро вітають

вас зі святами та бажають всім щасливого
Нового року та веселого Різдва!

Нехай наступного року побільшає людей, які б
вирішували конфлікти мирним шляхом і надавали
б перевагу співпраці та переговорам, а не насиллю,
війнам та агресії. Нехай ваш дім не полишають Ща9
стя, Радість та Любов, а успіх, натхнення та гарний
настрій супроводжують вас у будні та свята!

Підсумовуючи нашу співпрацю у році, що ми9
нає, та у якості доробку на рік прийдешній, пропо9
нуємо до вашої уваги проект Концепції законодав9
чого регулювання застосування програм відновно9
го правосуддя (медіації) в кримінальному судочин9
стві України. Наразі експерти з робочої групи при
Міністерстві юстиції продовжують роботу над ним
і ми запрошуємо вас долучитися до підготовки цьо9
го документа. Офіційно цю Концепцію буде пред9
ставлено на міжнародній конференції «ВПРО9
ВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
В УКРАЇНІ: ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИ9
ВИ», що відбудеться в квітні 2006 р. у м. Києві.
Ваші пропозиції надсилайте на адресу редакції.
Більш докладно про конференцію можна про9
читати в інформаційних повідомленнях на веб9
сторінці «Практика вирішення конфліктів» – 
www.commonground.org.ua. Запрошуємо також
усіх небайдужих до майбутнього відновного право9
суддя в Україні до участі у цій конференції. Адже
саме на ній планується підвести підсумки кілька9

річної роботи у цій галузі та визначитися з страте9
гічними напрямками розвитку відновного право9
суддя на найближчий рік. Попереду – і робота над
законодавчою базою для впровадження програм
примирення, і об’єднання фахівців у сфері медіації
у кримінальних справах у професійну спілку, і по9
шук нових шляхів партнерства між державними та
недержавними організаціями, науковими та освіт9
німи установами, міжнародними та благодійними
фондами тощо.

Сподіваємось, що вам сподобається невеличкий
подарунок, який ми приготували для вас у цьому
виданні бюлетеню – диск із усіма матеріалами, що
були надруковані в бюлетені протягом 2005 року.
Ми щиро віримо, що ці матеріали стануть вам у на9
годі, адже тема відновного правосуддя ще дуже но9
ва в Україні і, хоч напрацьовано чимало, питання
поширення інформації про програми відновного
правосуддя, їхні можливості та переваги перед
іншими заходами у системі правосуддя, а також
практичне застосування цих програм все ж зали9
шається дуже актуальним для фахівців. 

Тож, нехай нам плідно працюється в ім’я нашої
спільної світлої мети – відновлення здорового ук9
раїнського суспільства!

З Новим 2006 роком!

Редакційна рада та редакційна 
колегія бюлетеню 

«Відновне правосуддя в Україні»
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ДО ЧИТАЧА

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ ТА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
БЮЛЕТЕНЮ



З вашого дозволу, я почну з вітань на адресу тих,
хто сприяв значним успіхам України на шляху до
запровадження відновного правосуддя, досягну9
тим за вельми короткий час. Вони стали складовою
частиною процесів, які протягом останніх років
відбувалися у багатьох країнах. Це пов’язано з ви9
знанням більш значної ролі жертв злочину у системі
відповідальності за злочин, а також необхідності
забезпечити такий стан речей, коли злочинці ма9
ють зробити усе можливе для усування наслідків
шкоди, завданої через їхні дії. Певна роль у системі
відповідальності належить і громаді – як з точки
зору надання жертві підтримки, так і з точки зору
створення можливості для злочинця виконати
умови досягнутої з ним угоди.

У цій статті будуть розглянуті труднощі, на які
наштовхнулося запровадження відновного право9
суддя, а також причини, через які ці труднощі не
долаються. Також подаються пропозиції щодо
можливих шляхів вирішення проблем. Спочатку
пропонуватимуться традиційні підходи до відпові9
дальності, а після цього – відмінні, що базуються
на засадах відновлювання. Нарешті, будуть розгля9
нуті можливі результати застосування такого
підходу, включаючи важливу роль тих, хто відправ9
ляють правосуддя, і кому належить забезпечити
наближення практичних відновлювальних заходів
до ідеалу самого принципу відновного правосуддя.

З якими труднощами зустрічається система
відновного правосуддя?

Велика кількість держав характеризується знач9
ним затягуванням судових розглядів та переванта9
женістю в’язниць. Частково це пояснюється тим,
що органи карного судочинства виконують свою
роботу саме належним чином. У своїх діях вони ви9
ходять з того припущення, що вони мають заохочу9

вати громадян (як правило, жертв злочинів) пові9
домляти про злочини поліції. Поліція намагається
виявити якомога більше злочинців, а прокуратури
намагаються висунути звинувачення проти якомо9
га більшої їх кількості. У разі їхнього засудження
для більшості з них вимагатиметься нагляд або
ув’язнення.

Ще однією причиною є кількість та тривалість
вироків, пов’язаних з позбавленням волі; ситуація
також ускладнюється затримками у судовому розг9
ляді справ, а це означає, що багато хто з тих, хто є
«невинуватим, доки його вину не доведено», знахо9
дяться у в’язниці в очікуванні суду. У деяких краї9
нах вдаються ще до деяких санкцій, окрім позбав9
лення волі, але й там завантаженість в’язниць є ви9
сокою, зокрема, якщо терміни ув’язнення є віднос9
но тривалими. Найбільша кількість порушень та9
кого типу спостерігається у Сполучених Штатах,
де кількість ув’язнених становить близько 29х млн,
тобто, 686 на кожні 100 000 населення, та Росія, де
ув’язнених близько 19го млн, тобто, 638 на кожні
100 000. За результатами нещодавно проведеного
дослідження цей показник становить для України
— 406, для Польщі – 213, для Великобританії – 139,
а для Фарерських островів – 21, (де на населення
кількістю 40 000 припадає 9 ув’язнених!)
(Walmsley, 2003). Разом з тим, запровадження
санкцій, не пов’язаних з позбавленням волі, не
обов’язково призводить до зменшення кількості
ув’язнених. Наприклад, в Естонії, де на час прове9
дення Walmsley свого дослідження було 4 723
ув’язнених (337 на 100 000), у 1993 р. була запрова9
джена служба пробації; але кількість ув’язнених за9
лишилися великою: планується побудова ще трьох
в’язниць, а на додаток до цього близько 5 000 осіб
були звільнені умовно (Hilborn, доповідна записка,
2004). 

Взагалі, кримінологи визнають, що між показ9
никами злочинності та показниками ув’язнення
зв’язок дуже незначний; наприклад, протягом 909х
років ХХ ст. спостерігалося зростання злочинності
як у Польщі, де карну політику було лібералізова9
но, як у Румунії та Болгарії, де така лібералізація не
була очевидною, так і у республіках колишнього
Радянського Союзу, де показники кількості ув’яз9
нених залишалися високими (Krajewski 2004: 398).
За останні роки завантаженість в’язниць в Англії та
Уельсі збільшилась, хоча показники злочинності
пішли на спад. У 1992 р. середня кількість ув’язне9
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них становила 45 817, а у 2002 р. – 70 816; у зазна9
ченому році відповідні витрати становили 4 821 млн
фунтів стерлінгів (Офіс національної статистики,
2004: таблиці 11.10, 11.12). За результатами
Британського дослідження злочинності, у 2002–
2003 рр. було вчинено приблизно 12,3 млн зло9
чинів, що на 36 відсотків менше ніж у 1995 р.
(Simmons and Dodd 2003: 22; газета «Індепендент»
від 22.7.04). Мабуть, зменшення безробіття відігра9
ло тут більшу роль, аніж винесені судами вироки.
Декілька років тому у Сполучених Штатах було
продемонстровано, що ті з п’ятдесяти штатів, де по9
казники завантаження в’язниць є високими, не
обов’язково характеризуються вищими офіційни9
ми показниками злочинності, але, як правило, на9
лежать до більш консервативних у політиці та ви9
щим відсотком чорношкірого та бідного населення.
Високі показники злочинності прив’язувалися до
таких чинників як рівень безробіття та частка
міського населення (William Nagel, за цитатою із
Wright 1982: 49). Аналогічним чином, кількість ви9
конаних смертних вироків не була пов’язана з кіль9
кістю вбивств (Sellin 1980). 

Чому не вдається усунути труднощі?
Завдання, яке поставила перед собою система

карного судочинства, подібне до завдання Данаї,
героїні грецької легенди, яка була приречена напо9
внювати водою глечики, з діркою у дні. Якщо спос9
терігається зростання тяжкості злочинів (або ж,
принаймні, тих злочинів, про які повідомляють за9
соби масової інформації, оскільки вони є винятко9
вими, а отже – «гарячими новинами»), виникають
вимоги виносити більше вироків і збільшувати їх
тривалість, але задовольнити їх повністю немож9
ливо: завжди виникатиме враження, що те пока9
рання, яке поніс злочинець, не відповідає тій шкоді,
яку злочинець завдав жертві або ж його/її родичам.
У разі використання вироків, не пов’язаних з поз9
бавленням волі – такі, як умовне ув’язнення або
суспільно корисні роботи, виникають вимоги щодо
їх ретельного виконання, а це, у свою чергу, призво9
дить до збільшення кількості тих, кого відправля9
ють до в’язниць, незважаючи на те, що вчинені ни9
ми злочини не мали такого ступеня тяжкості, який
виправдовував би позбавлення волі як найперший
захід. 

Ті, хто розробляють політику, мають тенденцію
занадто спрощувати ситуацію. Для них є «зло9
чинці» та «не злочинці». «Ми» – це «не злочинці»;
ми не скоюємо злочинів, ми швидше будемо жерт9
вами злочинів. «Вони» – це «злочинці» або ж, при9
наймні, антисоціальні елементи. Як зазначав
прем’єр9міністр Британії Т. Блер, «щоб поставити
порушників закону під контроль, має статися так,
щоб те покарання, яке вони несуть за те, що стали
джерелом шкоди, не стільки примушувало б їх пе9
реставати бути таким джерелом, скільки ставало б

їм на перешкоді у цьому» («Ґардіан», 1.9.2004). Як
щоденний досвід, так і результати психологічних
досліджень вже давно довели те, що метод жорст9
кого примушення до зміни поведінки з наголосом
більше на покаранні, аніж на заохоченні, є дієвим
тільки протягом недовгого часу та за конкретних
умов, що системою карного судочинства не забез9
печуються (Wright, 1999: Глава 2).

В’язниці дорого коштують, навіть якщо їх пере9
вантажувати і створювати у них нелюдські умови.
Ще дорожче обходиться створення більш гуман9
них умов: виникає потреба у робочих місцях, на9
вчанні та людських стосунках, так само як і допо9
мога у подоланні наслідків позбавлення волі як та9
кого. У рамках правоохоронного бюджету всі ці по9
треби змагаються з потребами жертв злочинів.
З потребою отримувати інформацію, підтримку, а у
деяких випадках – пропозицію щодо компенсації
або лікування. У порівнянні з витратами на в’язни9
ці такі витрати є малими, але за умов, коли пенітен9
ціарна система потребує стількох речей, знайти на9
віть такі гроші важко. 

Існуюча система має й інші, не менш серйозні, не-
доліки, через які, втім, фактичне навантаження на
неї не збільшується. Наприклад, жертви злочинів у
ній зазвичай сприймаються як свідки, а отже, їх
ніхто не інформує про хід (або відсутність ходу)
їхньої справи. Надто часто, зокрема – за змагальної
системи, захист вважає своїм завданням спросту-
вати свідчення жертви-свідка, намагаючись приму-
сити її суперечити собі для того, щоб посіяти у го-
ловах присяжних «розумні сумніви» і досягти та-
ким чином виправдання свого клієнта. Для того щоб
бути виправданим або ж зменшити покарання
відповідач має безліч стимулів, щоб не погоджува-
тись з розміром завданої шкоди, або ж зводити його
до мінімуму. 

Як цьому можна заподіяти?
(a) Традиційні рішення
Традиційні рішення, звичайно, означають вима9

гати «поліпшення та удосконалення»: намагатися
шукати шляхів для прискорення судового процесу
та підвищення його ефективності, коли існуватиме
менше затримок через втрату документів, виклика9
тиметься менша кількість свідків для підтверджен9
ня свідчень, що не заперечуються, тощо. У разі ви9
никнення необхідності у більшій кількості судів та
в’язниць, вона має бути задоволена. Такий підхід
часто супроводжується «жорсткою» політичною
риторикою, яка стимулює суди до винесення ви9
років на більш тривалі терміни, а іноді призводить
до змін у законодавстві з метою збільшення допус9
тимого максимального терміна або встановлення
мінімального. За умов змагальної демократії це мо9
же приводити до «аукціону», на якому політики
намагатимуться вигравати за рахунок внесення
більш жорстких пропозицій; при цьому деякі із за9
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собів масової інформації їх до цього підштовхува9
тимуть. Наприклад, передова стаття у газеті «Сан»,
яка має найбільший наклад у Британії, мала назву
«Ув’язнення спрацьовує» (лозунг, яким користува9
вся тогочасний Міністр внутрішніх справ консер9
ватор М. Говард) і вітала велику кількість населен9
ня в’язниць словами «Якщо камери переповнені, ...
то будуйте їх більше» (22 травня 2003). Частково
такі настрої спираються на ідеї каральної юстиції, а
частково – на психологію примусової зміни по9
ведінки, про яку йшлося вище. 

(b) Нестандартне рішення
Очевидно, що традиційна точка зору спирається

на загальний досвід, проте вона дуже далека від ба9
чення картини у цілому. Навіть ті, хто вчинили по9
гані дії, здатні на щось краще. Коли одна особа зав9
дає шкоди іншій, реакція необхідна, але покарання
не є єдиним можливим варіантом. Ще одним неба9
жаним побічним ефектом є те, що покарання зму9
шує людей дбати саме про себе; вони намагаються
спростувати або звести до мінімуму те, що вони за9
подіяли, а отже – відмовляються визнавати те, що
призвело до страждань жертви. А от відновне пра9
восуддя переводить увагу правопорушника на іншу
особу і заохочує його або її, як ми кажемо, «очисти9
тися», визнати свою участь у завданні шкоди. Крім
того, загальний досвід показує, що страх не єдиний
метод переконати людей поводитися належним чи9
ном; ще однією потужною мотивацією є досягнен9
ня схвалення тих, кого людина поважає і, у свою
чергу, заслужити повагу жертви та інших через го9
товність зустрітися із жертвою і компенсувати
шкоду. 

Відновне правосуддя забезпечує підхід до пробле-
ми під іншим кутом.

– Зосередження уваги на завданій шкоді (на
відміну від суті суперечки), а не на злочині;

– надання можливості тим, хто постраждав від
злочину, брати участь у процесі, висловлювати свої
почуття та розглянути можливості компенсації
шкоди;

– забезпечення ресурсів, що нададуть правопо9
рушнику можливість компенсувати шкоду без поз9
бавлення його або її від відповідальності;

– залучення до процесу широкого загалу.
Відновне правосуддя не створює умов для на9

вішування ярликів. По9перше, особа не отримує
ярлик «злочинця», але визначається як конкретна
людина, яка завдала шкоди іншій людині або гро9
маді. Хай не всі, але багато хто здатний на почуття
покаяння, особливо після того, як він або вона по9
чує від жертви про те, що їй довелося пережити.
Багато хто прагне компенсувати шкоду добровіль9
но, і їх не треба до цього примушувати, застосовую9
чи загрозу покарання.

По9друге, відновне правосуддя не виходить з та9
кого припущення, що ставлення до всього того, що

може бути позначено ярликом «злочин», повинне
бути однаковим. Здійснення злочину – процес з
трьох етапів: законодавці визначають певне діяння
злочином, хтось таке діяння вчинює, і хтось ви9
рішує повідомити про це поліцію. (Тут можна ви9
значити й додаткові етапи: наприклад, поліція по9
винна визначити, що це і справді був злочин, а суд
повинен це підтвердити). Таким чином, однією з
причин зростання злочинності є парламент – через
те, що він визначає нові правопорушення.
Кількість подій, які завдають шкоди, при цьому не
обов’язково змінюється. На поточний момент не
виключено, що тисячі людей незаконно користу9
ються закритою службовою інформацією для влас9
ного збагачення на біржі, або ж виходять на порно9
графічні сайти через свої комп’ютери, або ж полю9
ють на лисиць за допомогою собак; така поведінка
може заслуговувати на докори, але не бути
кримінальною. Але завтра може набрати сили но9
вий закон, і всі ці дії стануть злочинами. Нині в
Англії ваша відмова направити своїх дітей до шко9
ли вважається злочином, який передбачає позбав9
лення волі («Індепендент» від 15.4.2003, «Дейлі
Міррор» від 18.09.2004). Деякі політики Туреччини
прагнуть проголосити злочином адюльтер або по9
дружню невірність («Індепендент» від 15 та
17.09.2004). Коли йдеться про менш тяжкі злочини,
то проблема набуває ще більшої складності. Вже у
1980 р. «Джастіс» – Британська секція Міжнарод9
ної комісії юристів, визначила, що існує близько
750 злочинів, що визначаються як намір щодо шах9
райства, навмисне завдання фізичних травм або от9
римання подяки у сексуальній формі, а також біля
6 500 адміністративних порушень або ж недбалих
дій або ж бездіяльності, не пов’язаних з порушен9
нями суспільної моралі. Було запропоновано по9
значити останні з перелічених груп терміном «по9
рушення» (коли факт порушення закону не запере9
чується) (Wright 1982: 8293). Якщо справи за таки9
ми злочинами вирішувати за адміністративним
впровадженням, статистика щодо злочинності та
навантаження на суди вдалося б відразу карди9
нально зменшити. Але зараз обидва ці показники
тільки зростають: за даними однієї британської га9
зети, за період між 1997 та 2001 рр. британським
урядом було подано до парламенту 31 новий зако9
нопроект щодо правопорядку, а за період між 1997
та 2003 рр. ним було створено 661 нове карне пра9
вопорушення (Cohen, 2004). 

Навіть якщо певний злочин визначено у законо9
давстві, все одно існує необхідність доводити, що
конкретна дія або бездіяльність мала злочинний
характер. Агенція у Британії, яка удалася до праг9
матичного підходу, це – податковий департамент.
Своїм основним завданням він вважає не судове
переслідування як таке, а саме збирання податків;
так, за його заявою, протягом 200492005 рр. «Ми
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зосередимо свою увагу на тих справах, де судове
переслідування найбільшим чином сприятиме до9
триманню законодавства та утримуванню від шах9
райських дій» (Податковий Департамент, 2004: 16).
Аналогічно Управління митних та акцизних зборів,
до завдань якого входить і боротьба з відмиванням
грошей, «використовує свої чинні повноваження
для застосування цивільно9правових санкцій як
альтернативу судовому переслідуванню тих ор9
ганізацій, які не змогли належним чином налагоди9
ти механізми контролю за відмиванням грошей»
(HM Customs and Excise 2004: 18).

Ці думки можна проаналізувати, розглянувши
три види типових справ. Перший – коли суперечка
між знайомими призводить до бійки; наприклад, Б
шукає підходи до дівчини чоловіка А, і А б’є Б. Од9
ним з варіантів є сприйняти цей випадок як злочин
і розпочати судове переслідування проти А як про9
ти «злочинця». У такому разі за ним фіксується
факт судимості і покарання, витрачається час суду,
і він навіть може потрапити до в’язниці. А та Б між
собою, мабуть, більш ніколи не спілкуватимуться.
Другим варіантом є подання чоловіком Б позову
проти А до цивільного суду з вимогою про відшко9
дування завданих травм. 

Альтернативний варіант, який все частіше за9
стосовується паралельно створенню служб громад9
ської медіації, передбачає розгляд випадку як час9
тини суперечки. Замість того, щоб звертатися до
поліції, Б може звернутися до центру медіації, який
запросить А зустрітися з Б у присутності медіато9
рів. Вони організують звичайний процес медіації,
попросивши обох осіб дотримуватись базових пра9
вил, таких як не перебивати одне одного і не вжи9
вати слів, які можуть сприйматися як образа; кож9
на з осіб опише те, що сталося, своїми словами,
обидва висловлять свої почуття та поміркують сто9
совно поведінки щодо один одного у майбутньому.
Численними і різними службами медіації було
встановлено, що якщо обидві сторони погоджують9
ся на зустріч, вісім або дев’ять випадків з десяти
закінчаться угодою щодо поведінки у майбутньому,
продовженням стосунків або, принаймні, кращим
розумінням іншої сторони. Можливо, судам було б
цікаво дізнатися, яка кількість справ підпаде під
цю категорію. 

Другим видом типової справи є крадіжка, поєд9
нана з проникненням у житло (берґлері)1. Так само,
і тут, традиційною реакцією є судове переслідуван9
ня. Втім, через тиск, який існує на систему, обвину9
вачення (принаймні, у країнах загального права)
може вдатися до угоди про визнання вини: ступінь
звинувачення зменшується, наприклад, з берґлері з

обтяжуючими обставинами (наявність зброї) на
користь звинувачення у менш тяжкому злочині, як,
наприклад, берґлері без обтяжуючих обставин: зло9
чинець визнає свою провину у цій частині і отри9
мує менше покарання. Це не виправдовує надій
жертв, оскільки у такому разі відсутнє визнання
тяжкості злочину, який було заподіяно проти них2. 

Альтернативним варіантом було б припинення
судового переслідування, створивши тим самим
можливість для підключення медіації. У деяких
країнах така справа передається акредитованій
службі медіації, де працюють кваліфіковані ме9
діатори. Деякі медіатори – це звичайні члени гро9
мади, які пройшли відповідну підготовку; цим до9
сягається ще одна ціль відновного правосуддя, а са9
ме – залучення громади до відновлювального про9
цесу. Жертва та злочинець отримують можливість
для зустрічі. Жертва може висловити свої почуття
та поставити запитання, злочинець може принести
вибачення і запропонувати відшкодування, як, на9
приклад, суспільно корисні роботи, курс навчання
або заняття із самоконтролю, а «громада»3, у свою
чергу, надає можливості для виконання суспільно
корисних робіт та проходження тих курсів, яких
потребує злочинець. 

Для третього прикладу візьмемо у ролі злочин9
ця фірму, «юридичну особу». У результаті вживан9
ня неналежних заходів безпеки до системи водопо9
стачання потрапила отрута, і багато людей по9
страждали. У результаті карного переслідування
така компанія, зазвичай, буде вимушена витрачати
великі грошові суми на адвокатів, які будуть нама9
гатися довести відсутність юридичної відповідаль9
ності компанії або ж зменшити розмір компенсації,
яка присуджується до виплати. Були також випад9
ки, коли жертви висували цивільний позов щодо
компенсації шкоди, у такому разі вимоги до доказів
є менш суворими, але і у такому випадку, найбільш
ймовірно, будуть висунені заперечення, які призве9
дуть до тривалого судового процесу, що вимагати9
ме багато коштів. 

Втім, були справи, які вирішувалися за віднов9
лювальною методикою. Одна японська компанія
скинула у море відходи, які містили ртуть; ті, хто
покуштував отруєної риби, страждали на параліч,
нервові розлади і навіть помирали. Компанія пого9
дилася виплатити усім жертвам значну компен9
сацію, а також покрити видатки на очищення зато9
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1 Багато випадків такої крадіжки могли б бути віднесені до по9
переднього прикладу, оскільки дослідження Міністерства внут9
рішніх справ щодо злочинності у Британії показало, що близько
половини жертв знали злочинця («Індепендент» від 4.5.2004)

2 Такій проблемі можна було б запобігти за рахунок зменшен9
ня покарання без зменшення обсягу звинувачень, як це пропо9
нується Радою з вказівок щодо винесення вироків в Англії та
Уельсі («Дейлі Телеграф» від 20.9.2004)

3 Слово «Громада» подається у лапках, оскільки існують певні
суперечки щодо його значення. Тут під ним можуть розумітися
окремі особи, які пропонують допомогу або роботу, НУО, які на9
дають можливості для суспільно корисних робіт, лікування або
навчання, або ж місцеві органи влади, які надають послуги по мірі
необхідності.



ки; але оскільки компанія не була доведена до бан9
крутства і могла продовжувати свою діяльність, во9
на змогла виконати і свої зобов’язання (Wright,
1982: 264). Braithwaite (2003: 17918, 63966) наво9
дить приклади, коли в результаті застосування від9
новлювальної концепції підвищувався рівень
якості роботи будинків перестарілих, гірничих під9
приємств та атомних електростанцій. Тут, так само,
не все обов’язково досягається за рахунок віднов9
лювальної процедури: її дія може підсилюватись за
рахунок тиску з боку громадськості, представленої
працівниками підприємства, його замовниками, а
також тих, хто постраждав або може постраждати.

І навіть якщо зараз домінують думки про неми9
нуче застосування вироків, пов’язаних з позбавлен9
ням волі, відновлювальна концепція може, при9
наймні, допомогти скоротити термін ув’язнення.
Нещодавно, за рішенням Лорда – Головного Судді
Англії Лорда Вульфа, грабіжника, що здійснив
збройний напад, було засуджено до семи років поз9
бавлення волі, але через те, що він узяв участь у
«конференції», на якій були присутні сам злочи9
нець, жертва та члени їхніх родин, цей термін було
скорочено до п’яти років. Він приніс письмові ви9
бачення жертві, зобов’язався лікуватися від нарко9
манії і попросив перевести його до в’язниці, де таке
лікування могло надаватися. Прибічники віднов9
ного правосуддя надали б перевагу заміні позбав9
лення волі таким рішенням взагалі, але, як
мінімум, тут вдалося запровадити елемент віднов9
лювального підходу як для жертви, так і до злочин9
ця. (R. v. Collins (2003), «Таймз» від 14 квітня).

Новий захід (запроваджений Актом про право9
суддя у справах неповнолітніх та свідчення у кар9
них справах від 1999 р.) в Англії та Уельсі, який
містить деякі характеристики відновлювального
підходу, це – наказ про передання справи. Відтепер
від судів магістрату вимагається передавати справи
усіх неповнолітніх злочинців (за кількома винят9
ками) віком від 10 до 17 років, що визнали себе ви9
нуватими і потрапляють під суд уперше, до суду
присяжних у справах неповнолітніх злочинців. До
складу цього суду входить два залучених добро9
вольці, які пройшли відповідну підготовку, та один
штатний працівник. На розгляді допускається
присутність інших осіб, як, наприклад, жертв
злочину, але це трапляється не так часто, як
очікувалося, головним чином тому, що працівники
не звикли працювати із жертвами. Такі суди мають
можливість проводити процес за відновлювальною
концепцією і досягати результату у відповідності
до неї; крім того, вони сприяють залученню членів
громади.

Результати
Результати для системи
Що досягається завдяки відновному правосуд9

дю? Те, що справи виводяться із судової системи

для дорослих ще до початку судового пересліду9
вання або до попереднього судового розгляду, оче9
видно, зменшує тиск на суди; але на додаток до
цього, коли суди передають справи на медіацію до
винесення вироку, їм, як правило, пропонується
«пакет» заходів, який позбавляє утримання під
вартою сенсу. У Новій Зеландії медіація (родині сі9
мейні конференції) була запроваджена у 1989 р.
для усіх справ, пов’язаних із здійсненням злочинів
неповнолітніми, за винятком вбивств. Конференції
застосовувались або як засіб виведення справи мо9
лодого злочинця з карної судової системи або ж, у
випадках більш тяжких злочинів, до винесення ви9
року. Кількість справ у судах із справ неповноліт9
ніх зменшилася з 8 193 у 1989 р. до 2 352 у 1990 р.
(з 63 на 1 000 населення у 198791989 рр. – трьох ка9
лендарних роках, що передували прийняттю Акта,
до 16 на 1 000 у 1990 р., тобто, на 71 відсоток. Зго9
дом ця цифра зросла, але залишилася на набагато
нижчому рівні. Вдалося заощадити і час судів,
оскільки нова процедура заохочувала молодих пра9
вопорушників до визнання своєї відповідальності
замість того, щоб її відкидати, тим самим змушую9
чи обвинувачення її доводити. Утримання під вар9
тою скасовано не було; ще й досі існують «постійне
перебування під наглядом» та «виправне перевихо9
вання», але кількість молодих осіб, направлених під
варту, зменшилося із 173 у 1989 р. до 64 у 1990 р.,
тобто, на 63 відсотки (McElrea, 1998). 

Важливість ролі суддів, обвинувачення та захи9
сту не зменшується, але стає відмінною. Обвинува9
чення діє як «сторожа», приймаючи рішення щодо
тих справ, які можуть бути переданими до ме9
діації4, а судді здійснюють нагляд за цим процесом
з метою забезпечення його відповідності відновлю9
вальним принципам; як судді, так і обвинувачення,
таким чином, можуть присвячувати більше часу
справам, пов’язаним з більш тяжкими злочинами, а
також справам, де звинувачуваний не визнає свою
вину. Аналогічним чином змінюється роль і захис9
ників: вони вже не представляють інтереси звину9
вачуваного, а виступають його радниками; тепер їх
завдання не відкидати звинувачування або змен9
шувати ступінь провини, а гарантувати дотриман9
ня прав звинувачуваного. В ідеалі, варто подбати
про такий самий захист і для жертви злочину.

Зниження злочинності
Часто, окрім інших, ставиться питання, чи

сприяє відновне правосуддя зменшенню кількості
рецидивів. Це бажано не тільки саме по собі, але та9
кож ще більше зменшило б навантаження на систе9
му. Треба вивчати такі дані, хоча прибічники від9
новного правосуддя стверджують, що навіть біль9
ший ступінь задоволення з боку жертв злочину вже
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4 В Англії та Уельсі поліція також може зробити попередження
або останнє попередження, що може поєднуватись з медіацією.



є достатнім аргументом, навіть якщо показники ре9
цидивів не будуть змінюватись. 

Якби злочинів було менше, зменшився б тиск на
систему карного судочинства (хіба що у такому
разі вона почала б займатися менш значними пра9
вопорушеннями). Є три шляхи зменшення кіль9
кості злочинів. Один – зменшити кількість діянь,
що визнаються злочинами у законодавстві (Карно9
му кодексі). На практиці схоже, що ця кількість бу9
де зростати, як ми показували раніше, і у цьому
справді може бути потреба. Наприклад, якщо з’яв9
ляється нова інтернет9технологія, яка відкриває
нові можливості для шахрайства, або ж нова про9
мислова технологія, яка породжує нові форми за9
бруднення довкілля, необхідно вдаватися до запо9
біжних заходів; разом з тим, законодавцям варто
дуже добре поміркувати, перш ніж додавати певне
діяння до переліку злочинних дій. Прийняти закон,
який стверджує, що певна річ є злочином і заслуго9
вує на покарання, відносно нескладно; більш
складними, але й більш дієвими є інші методи, такі
як регулювання за допомогою економічних ва9
желів або ж застосування сили громадської думки.

Другий шлях – зменшення кількості рецидивів.
Зараз виникає все більше досліджень на цю тему.
Наприклад, Maxwell and Morris (1999) встановили,
що показники повторного засудження «безумовно,
не погіршились, а у деяких аспектах можуть навіть
поліпшуватись» у порівнянні з іншими аналогічни9
ми показниками, а також, що вердикти з винесен9
ням попередження можуть, взагалі, враховуватись
під час такого дослідження. Вони з’ясували, що у
житті молодих осіб існують інші чинники, які біль9
шою мірою сприяють рецидивам, як наприклад,
відчуття власної непотрібності своїм батькам, від9
сутність дорослих удома після повернення із шко9
ли, надто часте застосування батьками фізичних
покарань тощо: іншими словами, це – чинники, які
лежать поза межами можливостей судів. Добре ор9
ганізовані сімейні групові конференції, що викли9
кали у правопорушників розкаяння, але не призве9
ли їх до усвідомлення себе як поганої людини, да9
ють кращі результати відносно показників реци9
дивів. 

Оптимістичні, але не приголомшуючі результа9
ти були отримані під час широкомасштабного до9
слідження Керкі (Kurki) (2003). Наприклад, в од9
ному із звітів, який поєднав чотири дослідження
медіації з участю жертви та злочинця, показник ре9
цидивів для учасників процесу медіації становить
19 відсотків і 28 відсотків для тих, кого було підда9
но традиційній процедурі карного судочинства,
проте особисті характеристики правопорушників
до уваги не бралися. Спробу усунути цей недолік
було зроблено під час дослідження «RISE» в Ав9
стралії, коли справи за випадковим принципом пе9
редавалися до медіації або до судів. Для підлітків,

які скоїли насильницькі злочини, показник кіль9
кості повторних правопорушень після медіації
зменшився на 49 відсотків, а для тих, кого було під9
дано судовій процедурі – на 11 відсотків; разом з
тим, цей показник для затриманих за кермом у
стані сп’яніння був дещо вищим саме після медіа9
ції. Показники ж медіації за іншими мірками, як,
наприклад, задоволення, були значно вищими.

Третій шлях – це зменшення правопорушень у
цілому. Прибічники відновного правосуддя вважа9
ють, що завдання реагування на конкретні злочини
повинно розглядатися окремо від зусиль із зни9
ження злочинності у цілому. Останнє належить
тим, хто відповідає за політику зниження злочин9
ності та, в кінцевому рахунку – за соціальну полі9
тику взагалі. Загальноприйнята система діє на за9
садах утримування від злочинів залякуванням, але
всі визнають, що ризик бути викритим є потужні9
шим фактором утримування аніж суворість пока9
рання. Незважаючи на зусилля судів, показник ре9
цидивів в Англії та Уельсі для дорослих осіб чоло9
вічої статі, засуджених до ув’язнення, яких було ви9
пущено на волю у 1999 р., становив 55 відсотків. Для
молодих правопорушників віком від 14 до 20 років
він становив 74 відсотки, а для правопорушників
віком від 14 до 17 років – 80 відсотків (Міністер9
ство внутрішніх справ Великобританії, 2003: таб9
лиці 9.3, 9.4). Зменшення злочинності – це поєд9
нання ситуаційних заходів, які ускладнюють здій9
снення злочину, та соціальних заходів, націлених
на зменшення підштовхування до злочину та під9
вищення інтеграції у суспільство. Відновному пра9
восуддю належить потенційно корисна роль, яка
досі не була розгорнута тією мірою, якою це є мож9
ливим. На відміну від традиційної системи, воно
стимулює обговорення правопорушення та його
джерел в атмосфері, де відсутнє змагання сторін,
внаслідок чого воно дає можливість визначити такі
типи ситуацій, де існує більша ймовірність пове9
дінки з порушенням норм права, що дозволяє вжи9
ти належних заходів у разі, якщо на це є політична
воля. Один з прикладів можна знайти у Зуелетембі
та інших невеликих містечках Південно9Афри9
канської республіки, де місцеві мешканці сформу9
вали «миротворчі комітети», що відповідає прин9
ципові «лікуй, а не завдавай болю»: вони займають9
ся як цивільними суперечками, так і карними спра9
вами шляхом досягнення спільної угоди щодо ком9
пенсації за завдану шкоду. Вони мають зв’язок з ко9
мітетами побудови миру, які користуються отрима9
ною з медіаційних зустрічей інформацію для з’ясу9
вання місцевих потреб, як от – побудувати дитячий
майданчик або ж надати позики, за рахунок яких
люди могли б розпочинати діяльність малого під9
приємництва (Shearing, 2001, Roche, 2003: 26496).

Останній приклад – з Німеччини. У ході першо9
го пілотного проекту медіації між жертвою та зло9

ЧИ ЗДАТНЕ ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ЗМЕНШИТИ НАВАНТАЖЕННЯ НА СИСТЕМУ КАРНОГО...
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чинцем «Die Brііcke» («Міст») у Мюнхені було
помічено, що все більша кількість карних злочинів,
включаючи завдання фізичних ушкоджень та сек9
суальне домагання скоюється у школах або біля
них. Деякі жертви говорили, що вчителі не сприй9
мали їхні скарги серйозно; а в інших випадках пра9
вопорушники були виключені із школи і почували9
ся заклеймованими. У світлі цього, Die Brііcke роз9
робив план з опанування учнями навичок
медіаторів серед рівних собі, з роз’яснення цього
підходу вчителям та батькам, а також інші заходи
(Nothhafft, 2003). Це може не тільки розвинути у
самих учнів здатність вирішувати конфлікти у се9
редовищі своїх товаришів, але також вчить їх з по9
вагою ставитися один до одного через вміння слу9
хати і уникати суб’єктивності – якостей, яким

приділяється основна увага у ході підготовки
медіаторів. 

Висновок
Відновне правосуддя не проголошується пана9

цеєю, але воно могло б допомогти зменшити наван9
таження на систему карного судочинства через
впровадження концепції компенсації шкоди, виве9
дення певних справ із системи карного правосуддя,
підвищення участі у процесі жертв, правопоруш9
ників та членів громади і виробки поважного став9
лення до них. Заохочення людей до поваги один до
одного та до вирішення конфліктів, у разі їх виник9
нення, на відновлювальних засадах, є двома з най9
важливіших шляхів розбудови справедливого та
гуманного суспільства.

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
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МІНІСТРИ, що взяли участь у 269й Конференції європейських міністрів юстиції (Гельсінкі, 7 та 8
квітня 2005);

1. Вивчивши звіт Міністра юстиції Фінляндії стосовно соціальної місії системи кримінального судо9
чинства;

2. Беручи до уваги, що для суспільного миру дуже важливим є промоція політики в галузі криміна9
льного судочинства, яка також фокусувалася б на профілактиці анти9суспільної і злочинної поведінки,
розробці санкцій та заходів з боку спільноти, а також брала б до уваги потреби жертви злочину і не9
обхідність ресоціалізації злочинця;

3. Беручи до уваги, що застосування тюремного ув’язнення є тягарем для суспільства і спричиняє
страждання у покараних;

4. Беручи до уваги, що санкції спільнот і відповідні заходи, а також заходи відновного правосуддя мо9
жуть справляти позитивний ефект на соціальну вартість злочину і контролю злочинності;

5. Будучи переконаними у тому, що за рахунок застосування відновного правосуддя часто можна кра9
ще задовольнити потреби жертв, підвищити ймовірність ресоціалізації злочинця і підвищити рівень пе9
реконання суспільства у правильності системи судочинства;

6. Пам’ятаючи, що відновне правосуддя також націлене на зниження кількості судових процесів, і що
потрібно досягти максимального розвитку альтернативних позасудових систем для відновного правосуд9
дя, в національному контексті;

7. Вважаючи, що судових вироків до ув’язнення уникнути неможливо, але що роботі з ув’язненими мо9
же сприяти, між іншого, відновне правосуддя, забезпечуючи задовільну ресоціалізацію злочинця;

8. Беручи до уваги, що метод відновного правосуддя має розроблятися як у структурі заходів з боку
спільнот, так і на усіх стадіях процедури здійснення кримінального судочинства, включаючи заходи
відновного правосуддя, які застосовуються протягом терміну ув’язнення і після нього;

9. Беручи до уваги, що справа попередження злочинності, підтримки і компенсації жертв злочинності,
а також ресоціалізації злочинців вимагає підходу із застосуванням різних галузей та/або агенцій;

10. Знаючи про потребу в розробці спеціальних стратегій для роботи із конкретними потребами враз9
ливих груп жертв і злочинців;

11. Знаючи про конкретну ситуацію в деяких країнах, де система кримінального судочинства нині за9
знає суттєвих реформ, причому так країни можуть мати особливі потреби у технічній допомозі задля
здійснення таких реформ;

12. Пам’ятаючи про важливість принципів, які містяться у відповідних міжнародних документах;
13. Пам’ятаючи про відповідні рекомендації Ради Європи у цій галузі;
14. Пам’ятаючи про Європейську Конвенцію про компенсацію жертвам злочинів з насильством;
15. ПОГОДЖУЮТЬСЯ про важливість пропаганди відновного правосуддя у своїх системах

кримінального судочинства;
16. ВІТАЮТЬ постійні зусилля Європейського комітету з проблем злочинності (CDPC) у галузі:
• приведення Європейських правил тюремного ув’язнення у відповідність з сьогоденням;
• роботи з потребами жертв злочинів, включаючи жертв тероризму і жертв серйозних порушень

міжнародних гуманітарних законів;
• вивчення засобів покращання політики з попередження злочинності;
17. ТАКОЖ ПІДТРИМУЮТЬ роботу Ради Європи у галузі здійснення багатогалузевого проекту

стосовно насильства і поводження з дітьми;
18. ЗАПРОШУЮТЬ CDPC підготувати, згідно з Рекомендацією Rec(2003)20,
документ стосовно розробки універсальних стандартів, які керуватимуть санкціями і заходами роботи

з неповнолітніми злочинцями;

РЕЗОЛЮЦІЯ № 2
стосовно соціальної місії системи кримінального
судочинства ñ відновне правосуддя*

*MJU926 (2005) Резолюція № 2 Заключна
26 КОНФЕРЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІНІСТРІВ ЮСТИЦІЇ
(Гельсінкі, 798 квітня 2005 р.)
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19. ЗАПРОШУЮТЬ Комітет Міністрів і надалі доручити CDPC вивчити проблему пробації та допо9
моги після звільнення із ув’язнення, беручи до уваги потребу розробки ролі служб пробації;

20. ЗАПРОШУЮТЬ Комітет Міністрів попросити CDPC розглянути додатково подальшу мож9
ливість підготовки одного або кількох документів для роботи з потребами груп вразливих жертв та/або
злочинців;

21. ТАКОЖ ЗАПРОШУЮТЬ Комітет Міністрів підтримати і розробити програми співробітництва,
які впроваджуватимуться для промоції широкого застосування відновного правосуддя у державах9чле9
нах, на основі Рекомендацій Ради Європи у цій галузі;

22. ПРОСЯТЬ Генерального Секретаря Ради Європи доповідати про заходи, вжиті для впровадження
Резолюції, які пов’язані з наступною конференцією. 
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Виконавче резюме
«Соціальна місія» системи кримінального судочинства може тлумачитися по9різному, включаючи за9

гальну профілактику та стримування, а також, захист суспільства від шкоди та лиха, які пов’язані зі зло9
чинами. В існуючому контексті, це питання звичайно розглядалося в контексті таких змін та інновацій у
контролі і профілактиці злочинності, які приділяють особливу увагу питанням, які виходять за межі тра9
диційних. Тут увага приділяється таким занедбаним питанням, як профілактика злочинності, роль жерт9
ви, важливість виправлення шкоди, заподіяної злочином, і контроль злочинності, а також покращання
рівноваги в положенні сторін, які залучено до кримінального процесу. Профілактика злочинності широ9
ко висвітлюється в інших джерелах, вона нині стає частиною стандартного підходу до питань криміна9
льної політики. Таким чином, цей аналіз концентрується на аспектах того, що нині включається в кон9
цепцію відновного правосуддя.

Відновне правосуддя є достатньо широкою і програмною концепцією, тому в межах цього звіту ми
представляємо усього декілька аспектів, які є найважливішими: медіацію «жертва9злочинець», профілак9
тику повторних злочинів і ресоціалізацію злочинців, спеціальні відновні заходи, які застосовуються до
певних груп злочинців з конкретними проблемами. Крім того, тут також коротко висвітлюється відновна
роль суддів і прокурорів.

Анкету з цих питань було роздано усім Міністрам юстиції 46 держав9членів Ради Європи, було отри9
мано 40 відповідей на такі анкети. Вони й аналізуються тут. Можна з достатньо повним правом твердити,
що в таких відповідях відображено практично усі аспекти ситуації, незважаючи на те, що не охоплена си9
туація в деяких країнах. В деяких державах9членах, принципи відновного правосуддя не впроваджують9
ся взагалі, а в інших, цей підхід прийнято, він розвивається динамічно і конструктивно, хоча слід визна9
ти, що навіть у найбільш розвинених у цьому плані країнах слід ще зробити дуже і дуже багато, через
відносно коротку історію міжнародних тенденцій і рекомендацій в галузі відновного правосуддя. Крім то9
го, як слушно помічали деякі Міністри, докази переваг введення інновацій відновного правосуддя ще не
є достатньо переконливими. Однак, реакцію на відновне правосуддя яка має місце усюди, можна вважа9
ти дуже позитивною.

Такі спостереження ведуть до трьох типів висновків. По9перше, Рада Європи може, звичайно, зіграти
активну і важливу роль в стимуляції розвитку підходу відновного правосуддя в державах9членах, як на
рівні рекомендацій, так і на рівні збирання і поширення інформації про позитивний і багатообіцяючий
досвід, а також за рахунок надання технічної, експертної та консультативної підтримки кожній державі9
члену, яка має потребу у такій підтримці, а також, за рахунок промоції двостороннього і регіонального
співробітництва між державами9членами у цих питаннях, причому Рада тут також може виконувати роль
рахункової палати. По9друге, державам9членам можна рекомендувати більш активно вчитися одна в од9
ної, в контексті цих реформ. Часто, саме практичний досвід є елементом, який стає вище загальних прин9
ципів і рекомендацій, у справі удосконалення системи кримінального судочинства. По9третє, держави9
члени можуть відігравати більш активну роль в пропаганді принципів відновного правосуддя у своїх
відповідних юрисдикціях, оскільки багато ще залишається зробити, навіть у найбільш розвинених
країнах. 

Таким чином, детально розглядатимуться наступні теми: 
1. Медіація «жертваFзлочинець». Переваги медіації «жертва9злочинець» є загальновідомими і визна9

ними, хоча слід пам’ятати, що цей підхід не може застосовуватися в усіх справах і очевидно не є ме9
ханізмом, який заміщає собою традиційні заходи системи кримінального судочинства – така медіація є
додатковим елементом, який часто може вносити позитивні аспекти у справу контролю злочинності.

Питання до обговорення: Що слід зробити для покращання прийняття медіації «жертва9злочинець» у
якості офіційної складової частини системи кримінального судочинства?

2. Схеми підтримки жертв злочину. Подібним чином, схеми підтримки жертв злочину нині впрова9
джуються у більшості держав9членів, що є значним покращанням ситуації у порівнянні з тим, що було де9

СОЦІАЛЬНА МІСІЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО
СУДОЧИНСТВА

Витяг з доповіді ´Соціальні аспекти юстиціїª Міністра юстиції Фінляндії 
на 26 Конференції Європейських Міністрів, 718 квітня 2005 р.
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сять років тому. Також, в контексті цього питання, слід ще багато зробити для впровадження нових удос9
коналень. Деякі держави9члени є більш розвиненими у цьому, деякі інші досягли меншого прогресу.

Питання до обговорення: Що слід зробити для удосконалення механізмів підтримки жертв злочину?

3. Схеми підтримки жертв злочину і стимуляція ресоціалізації злочинців. Профілактика повторних
злочинів і робота з ресоціалізації злочинців, у порівнянні з попередніми проблемами, проводиться вже
значно довший час у більшості держав9членів, якщо, наприклад, ідеологія прогресивної корекції ро9
зуміється як частина відновного підходу. Однак, давні розробки і нещодавні знахідки ставлять під сумнів
таку інтерпретацію, часто відсилаючи нас до високих рівнів повторної злочинності, а також до тих труд9
нощів, які переживають злочинці, намагаючись повернутися до нормального суспільного життя.
Відповідно, нові програми і підходи з чіткими відновними підходами були розроблені і нині є у процесі
удосконалення. Такі інновації, знову ж таки, більш систематично впроваджувалися в деяких державах9
членах, у порівнянні з іншими, маючи на увазі, що не всі держави9члени, схоже, знають про такий прогрес
в заходах, що вживаються традиційними закладами і суспільними організаціями, про накопичений пози9
тивний досвід.

Питання до обговорення: Що слід зробити для прийняття механізмів, що дозволяють проводити
профілактику і забезпечувати ресоціалізацію злочинців?

4. Особливо уразливі категорії злочинців. Оскільки ми розглядаємо особливо уразливі категорії зло9
чинців, можна сказати, що прогрес у більшості держав9членів ще не такий значний. У більшості випадків,
для таких груп, згідно з відповідями на анкети, ще не забезпечуються заходи, програми або підходи, які
розроблено спеціально для роботи з їх уразливими аспектами. Хоча також є очевидним, що можна спос9
терігати і позитивні зрушення. Особливо інтересними є зрушення, які мають місце у деяких країнах, які
є в процесі загальної реформи своєї системи кримінального судочинства після радикальних політичних
змін, які мали місце у 19909ті роки.

Питання до обговорення: Що слід зробити для того, аби вдосконалити і розробити механізми, які за9
безпечують підтримку особливо уразливих груп злочинців?

5. Навчання прокурорів та суддів. Навчання персоналу органів охорони правопорядку і кримінально9
го судочинства з метою пропагування підходу відновного правосуддя звичайно є питанням, яке розгля9
дається тільки після впровадження відповідних законодавчих реформ і вважається чимось, що належить
скоріше до стадії впровадження. Однак, беручи до уваги, що багато інновацій в системі кримінального
судочинства в дусі відновного правосуддя не вимагають значних юридичних реформ, деякі країни вже
розповідають про певний прогрес у цій галузі.

Питання до обговорення: Що слід зробити для пропагування навчання персоналу правоохоронних
органів, прокурорів і суддів з питань відновного правосуддя?

ВСТУП

Соціальна роль системи кримінального судочинства
Система кримінального судочинства має, по своїй природі, фундаментальну соціальну роль, яку вона

відіграє в демократичному суспільстві, яке керується нормами права. Основна роль її насправді полягає
у тому, щоб захищати окремих людей і суспільство від усіх форм шкідливої поведінки, які законодавець
вирішив заборонити. В роботі Європейського комітету з проблем злочинності соціальні очікування від
системи кримінального судочинства стосуються наступних областей:

— профілактика злочинів,
— методи роботи із злочинцями, включаючи роботу з ув’язненими і ресоціалізацію злочинців,
— методи роботи з жертвами злочинів,
— способи роботи з неповнолітніми злочинцями й іншими вразливими категоріями злочинців і жертв,
— способи покращання функціонування системи кримінального судочинства.

Діапазон кримінальної політики
Кримінальна політика – це такий інститут суспільної системи прийняття рішень, який стосується зло9

чинності і її контролю. 
Традиційно, системи кримінального судочинства у більшості країн можуть розглядатися як такі, що

концентруються на злочинці і на питаннях провини та покарання. Профілактиці злочинності і соціаль9
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ним аспектам, таким, як піклування про потреби жертв або ресоціалізація, часто приділяється недостат9
ньо систематичної уваги, у цьому контексті.

Розвиток систематичної профілактики злочинів є однією з реакцій на такий ухил. Це можна вважати
продовженням традиційних профілактичних заходів і функцій системи охорони правопорядку і криміна9
льного судочинства, причому профілактика є одним з основних обов’язків системи кримінального судо9
чинства.

Профілактика злочинності
Профілактика злочинності є однією з ключових частин загальної ефективної стратегії контролю зло9

чинності. Для того, щоб бути ефективними, заходи з профілактики злочинності часто повинні виходити
за межі системи кримінального судочинства і вимагають інтеграції відповідної політики в соціальній, еко9
номічній сфері, у сфері навчання, охорони здоров’я, інформації, і в інших секторах. 

Профілактика злочинності, у найширшому сенсі, є давнім питанням на повістці дня Європейського
комітету з проблем злочинності, а також, конференції європейських міністрів юстиції. Серед іншого,
підкреслювалися такі моменти:

— зв’язок між економічною кризою і злочинністю (1982),
— потреба у присвячені спеціальних зусиль розробці стратегій, які спрямовано на зменшення

віктимізації і полегшення тягаря системи кримінального судочинства (1984),
— важливість організації профілактики злочинності – потреба в роботі як із соціальними факторами,

які пов’язані з кримінальною поведінкою (соціальна профілактика), так у заходах, спрямованих на змен9
шення можливостей для скоєння злочинів і підвищення ймовірності викриття злочинів (ситуативна
профілактика). Це також визнається для того, щоб вимагати створення державами9членами організацій,
які відповідають за профілактику злочинності, включаючи роботу поліції та інших державних та приват9
них органів, на національному, регіональному і місцевому рівні (1987),

— роль раннього психо9соціального втручання у справі попередження злочинності (як конкретний
захід у соціальній профілактиці) (2000),

— партнерство у профілактиці злочинності, яке підкреслює важливість стратегій профілактики зло9
чинів, в яких задіяні місцеві органи влади і спільноти, причому увага фокусується на необхідності ство9
рення партнерських відносин між відповідними ключовими сторонами9учасницями на усіх рівнях (2003),

— потреба у впровадженні «партнерського» і «багатостороннього» підходу, який вимагає участі усієї
спільноти, беручи до уваги, що сама по собі система кримінального судочинства нездатна ефективно ви9
рішувати проблеми профілактики злочинності (2004),

— підвищення ролі приватних служб безпеки. Їхній внесок в профілактику злочинів нині розгля9
дається, як цікавий об’єкт майбутніх досліджень, а також в контексті можливої потреби у прийнятті за9
гальних принципів, які керуватимуть державами9членами у розробці національних правил стосовно
їхнього функціонування.

Відновне правосуддя
Широка пропаганда відновного правосуддя почала впроваджуватися як ще одна реакція на відсутність

рівноваги в роботі системи кримінального судочинства. Така пропаганда ведеться також на міжнародно9
му рівні (див.: Основні принципи застосування програм відновного правосуддя у кримінальних справах,
резолюція ECOSOC, 2002/12). Також, Рада Європи створила низку документів, які стосуються різних ас9
пектів відновного правосуддя:

— З питань роботи зі злочинцями, включаючи не менш двадцяти конвенцій, резолюцій і рекомендацій
з 1962 і до 2003 року. Крім того, Європейські правила тюремного ув’язнення нині є у процесі приведення
у відповідність з поточним моментом.

— З питань роботи з жертвами, було введено не менш дев’яти документів з 1983 до 2003 року.
— Стосовно медіації «жертва9злочинець», було розроблено два документи, які стосуються конкретно

цього питання. Документи від 1985 та від 1999 року.
— Стосовно питання роботи з неповнолітніми та іншими уразливими категоріями злочинців і жертв,

можна сказати, що було введено не менше дев’яти відповідних документів, між 1978 і 2003 роком. Рада
Європи також вводить в дію новий багатодисциплінний проект, присвяченій темі «діти і насильство».

— Стосовно способів удосконалення функціонування системи кримінального судочинства, не можна
визначити не менше п’яти відповідних документів, включаючи Звіт з декриміналізації від 1980 року і Ре9
комендацію від 1996 року (Rec. R(96) 8) стосовно політики боротьби зі злочинністю в Європі.
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В останні десятиліття, в усьому світі відбувався значний розвиток ініціатив в галузі відновного право9
суддя. Відновне правосуддя є підходом, що досі еволюціонує, воно є реакцією на злочин, який базується
на повазі до кожної особи і на рівності усіх людей, допомагає будувати взаєморозуміння, і сприяє ство9
ренню суспільної гармонії завдяки зціленню душевних ран жертв злочину, злочинців і членів суспільства
і спільнот. Процеси відновного правосуддя часто базуються на традиційних і стародавніх народних (або9
ригенних) формах правосуддя, які розглядають злочин, як явище, яке спричиняє дуже серйозну шкоду
усім людям, яких він стосується. Такий підхід дає можливість тим, кого торкнувся злочин, відкрито роз9
повісти про свої почуття про те, що вони пережили, і має намагатися задовольнити їхні потреби. Цей
підхід дає можливість жертвам отримати репарацію, відчути себе у більшій безпеці і забути про те, що тра9
пилося. Він дозволяє злочинцям краще зрозуміти причини і наслідки їхньої поведінки і свідомо взяти на
себе відповідальність, а також дає спільнотам можливість зрозуміти базові причини злочинності, сприяє
благополуччю спільнот і дозволяє здійснювати профілактику злочинності.

Тому, на відміну від традиційних завдань системи кримінального судочинства, одне з основних завдань
відновного правосуддя полягає в тому, щоб задовольнити потреби жертви злочину, покращити її ситу9
ацію. Деякі потреби є матеріальними, їх можна задовольнити за допомогою реституції. Також у жертви є
емоційні потреби, такі, як відтворення або покращання відчуття захищеності і безпеки. Підхід, який за9
стосовується відновним правосуддям, також бере до уваги потреби злочинця. Злочинцеві надається мож9
ливість самостійно і за власним вибором взяти на себе відповідальність за свої дії і виправити свою по9
ведінку. Відновне правосуддя також є розумною альтернативою у фінансовому плані: оскільки судові
засідання віднімають багато коштів і часу, як у сторін, так і у держави, відновне правосуддя може бути аль9
тернативою, яка дає такий самий результат, за менших витрат.

Приклади і думки з приводу відновного правосуддя
Типовим прикладом відновного правосуддя для жертви і злочинця є медіація «жертва9злочинець».

Існує багато варіацій цього підходу, в яких зацікавлені сторони зустрічаються із зовнішнім медіатором
для обговорення конфлікту і погодження того, що слід робити у зв’язку зі злочином. Сторони відіграють
активну роль у процесі, у той час, як завдання поліції, прокуратури і соціальних органів полягають в то9
му, аби сприяти досягненню ними спільної думки.

Існують деякі, не дуже переконливі думки того, що відновне правосуддя дозволяє зменшувати
кількість повторних злочинів. Однак, зменшення рівня рецидивізму не є основним завданням відновно9
го правосуддя. Жертви часто відчувають, що найголовніше для них – отримати інформацію і мати мож9
ливість впливати на поведінку злочинця. Типовим результатом медіації на практиці є домовленість, яка
також виконується успішно. У більшості випадків, сторони загалом і жертви, зокрема також були задово9
лені результатом.

Однією з основних знахідок відновного правосуддя є розуміння того, що процес є більш важливим, ніж
безпосередній результат. Для сторін дуже важливо, щоб до них ставилися чесно і справедливо і приділя9
ли увагу їх конкретним потребам. Якщо сторони відчувають, що процес проходить чесно і справедливо,
вони більш охоче візьмуть на себе зобов’язання дотримуватися результату, який є продуктом спільних зу9
силь. Дотриманню зобов’язань і бажанню вчитися також може сприяти те, що усі сторони мають мож9
ливість брати участь у прийнятті рішень і разом нести відповідальність за забезпечення успіху спільної
справи. 

Однією з перешкод на шляху ширшого впровадження принципів відновного правосуддя є переконан9
ня, що злочинець отримує занадто легке покарання. Відновне правосуддя також часто плутають з рести9
туційним правом, у якому злочинець просто платить компенсацію. В реальності, успішна медіація
пред’являє більш жорсткі вимоги до злочинця, у порівнянні з традиційними судовими засіданнями, в
яких злочинця представляють адвокати. На практиці, злочинці часто відчувають, що їм дуже важко відва9
житися на те, щоб зустрітися з жертвою у процесі медіації. Коли злочинець зустрічається з жертвою, йо9
му стає важче вибачити себе за свої дії та поведінку і уникнути відповідальності, а обговорення наслідків
злочину заставляє злочинця глибше зрозуміти, що він скоїв, у порівнянні з традиційною судовою проце9
дурою. Навіть компенсація, яку може призначити суд, стає неважливою, якщо у злочинця вже є тягар не9
сплачених боргів, за які накладено арешт на його майно.

Інше непорозуміння щодо відновного правосуддя, полягає у тому, що нібито нічого не робиться віднос9
но злочину. Насправді, відновні практики дуже серйозно ставляться до злочинності, багато уваги
приділяється профілактиці злочинності, а також дуже серйозні зусилля вживаються для розв’язання зло9
чинів, які вже сталися. 
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Аналіз відповідей на анкети, по країнах 

Беручи до уваги, що з профілактикою злочинності проводиться масштабна робота в інших структурах
і, що анкети, які стосуються соціальної місії системи кримінального судочинства повинні бути відносно
короткими, Міністри юстиції держав9членів Ради Європи отримали анкети, які фокусуються на питанF
нях відновного правосуддя, влітку і восени 2004 року. Загалом 40 країн надали заповнені анкети, вчасно
для підготовки звіту. 

Цей аналіз зберігає структуру розташування питань в анкеті. Найбільшу кількість відповідей було на9
дано з приводу медіації і допомоги жертвам, помірну кількість – на тему профілактики повторних зло9
чинів і стимулювання ресоціалізації злочинців, і дуже мало – на тему навчання суддів і прокурорів з пи9
тань відновного правосуддя. Відповідно, наступне концентрується, в основному, на медіації і підтримці
жертв і тільки коротко – на двох останніх питаннях.

A. Медіація у пенітенціарній системі
Багато хто помилково вважає, що медіація і її варіанти, а також, відновне правосуддя в цілому, пропа9

гуються, як альтернатива системі кримінального судочинства, яка використовується таким чином, щоб
сприяти розв’язанню конфлікту, уникаючи звернення до системи кримінального судочинства, причому
кримінальні справи постійно направляються в обхід системи. Треба сказати, що парадигма відновного
правосуддя зовсім не спрямована на таке, хоча у деяких країнах і у деяких спорах медіацію дійсно пропа9
гують у цьому сенсі. Однак, насправді, структура відновного правосуддя пропонує новий перспективний
погляд на те, як і в якій мірі суспільство повинно працювати з питаннями кримінального судочинства, не
враховуючи питання покарання. Жертви, зокрема, звичайно були задоволені такими змінами і паралеля9
ми до традиційної процедури, яка зазвичай дуже обмежує їхню роль у процесі.

Переваги медіації «жертва9злочинець» визнаються широким колом людей, однак, слід пам’ятати, що
цей підхід може і не бути прийнятним у всіх справах, а, крім того, очевидно, що він не є механізмом, який
заміщає традиційні заходи системи кримінального судочинства, але функціонує, скоріше, у якості додат9
кового елементу, який часто може вносити позитивні моменти в контроль злочинності.

У медіації є багато ролей: вона може бути альтернативною санкцією, як це і є у кількох країнах, або бу9
ти передумовою закриття справи, або частиною альтернативної (реабілітаційної) програми; окрім того,
вона може бути добровільною або обов’язковою. Цей широкий діапазон альтернатив, мабуть, заслуговує
на більш детальний аналіз, а також порівняльну роботу з метою поділитися досвідом стосовно різних
варіантів. Європейський форум з медіації «жертва9злочинець» може забезпечити загальну платформу
для цієї роботи.

Часто, медіація у кримінальних справах практикується паралельно з роботою традиційної правової си9
стеми, не як альтернатива, а як доповнення до звичайних судових засідань, вона може впливати на прий9
няття рішень і роботу поліції і прокуратури. Така ситуація спостерігається у кількох країнах. З них, як
мінімум, у Фінляндії, медіацію збираються офіційно включити до системи кримінального судочинства. 

Медіацію у кримінальних справах визнають у ряді держав9членів.
Медіацію скоро буде введено офіційно, у тій або іншій формі, причому вже проводяться експеримен9

ти на місцях, а проекти законодавства готуються в деяких додаткових державах9членах.
Проблеми фінансування медіації у кримінальних справах розв’язуються багатьма різними способами.

У деяких країнах, державне фінансування є рішенням, але частіше система базується на змішаному
фінансуванні, тобто, на сполученні фінансування з боку державного бюджету на додаток до приватного
фінансування (з боку НУО). Буває навіть виключне фінансування з боку НУО. 

Було визначено деякі перешкоди на цьому шляху:
У багатьох відповідях, самоочевидні перешкоди на цьому шляху мають законодавчий характер:

відсутність відповідного законодавства або відсутність детально проробленого регулювання, відсутність
правових традицій, традиції Римського права, які вимагають участі держави у кримінальних справах.
Навіть хоча такі перешкоди мають технічний характер, вони очевидно є релевантними у тому сенсі, що
правові передумови треба брати до уваги у першу чергу, якщо ми сподіваємося на успішну промоцію
медіації. У цій категорії перешкод також можна згадати проблему незакінчених реформ кримінальної та
судової системи. Одна дуже технічна, але релевантна проблема згадувалася в одній відповіді: проблема
страхування злочинця, коли він виконує суспільно корисну працю, а також проблема визначення ор9
ганізацій, які надавали б таку роботу.
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Ще одна типова перешкода, на яку посилаються у кількох відповідях – це проста матеріальна пробле9
ма: відсутність адекватної кількості відповідним чином підготовлених медіаторів, обмежений місцевий
досвід, відсутність кваліфікованих спеціалістів з відповідними навичками, проблеми практичного
впровадження. До матеріальних перешкод відноситься проблема «інших термінових пріоритетів», і
пояснення що «вищий пріоритет надається іншим ініціативам».

У деяких відповідях йдеться про перешкоди ідеологічного характеру. Так, у деяких відповідях
згадується, що: 

— слід інформувати суспільство про процедуру і її переваги,
— соціальне прийняття медіації може зайняти багато часу,
— загальна думка, яка існує у поліції і працівників прокуратури, полягає в тому, що медіація не повин9

на займати місця звичайного судового переслідування і покарання у разі серйозних злочинів,
— виявилося, що дуже важко пропагувати медіацію, як альтернативу до системи кримінального судо9

чинства. Також, жертви часто не мають бажання брати участь у медіації,
— відсутність впевненості у тому, що відновне правосуддя є ефективним підходом до злочину, причо9

му така впевненість повинна створюватися за рахунок підняття ступеня інформованості і розуміння
відновного правосуддя і його переваг.

Визначено також деякі інші типи перешкод. Так, в одній відповіді зазначається, що існує проблема не9
достатності доказів впливу відновного правосуддя на зменшення рівнів злочинності і особливо – впливу
на певні типи злочинів. В одному випадку згадувалася перешкода, яка притаманна саме цій системі: в
країні все частіше здійснюється процедура примирення, яка зменшує кількість потенційних справ для
медіації. 

B. Підтримка жертв злочинів
З точки зору жертви, відновне правосуддя представлено для неї тією підтримкою, яку вона отримує від

професіоналів і/або добровольців9непрофесіоналів. Загальна підтримка жертвам надається по «гарячій»
телефонній лінії. Також, цій справі служать кризові центри, групи підтримки, притулки для жертв і т. д.
Підтримка включає в себе практичну допомогу, поради і заспокоєння жертв і їхніх близьких людей. 

Схеми підтримки жертв нині вводяться у більшості юрисдикцій держав9членів, вони є значним покра9
щанням ситуації, порівняно з тим, що відбувалося кілька десятків років тому. Також у цьому питанні за9
лишається ще розробити і впровадити багато удосконалень, причому деякі з держав9членів просунулися
у цьому напрямку далі, ніж інші. 

Альтернативні рішення у цьому питанні пов’язані з відсутністю конкретних суспільних механізмів
підтримки жертв або з наявністю законів, які допомагають отримати компенсацію у разі збитків, спричи9
нених ненасильницькими злочинами – або, більш широко говорячи – також іншими типами злочинів або,
може статися так, що існує тільки підтримка жертв силами НУО, притулків тощо, які фінансуються дер9
жавою або не отримують фінансової підтримки від бюджету. Деякі країни повідомляють про наявність не
загальних програм підтримки жертв, а спеціалізованих програм, які проводяться тільки для певних кате9
горій жертв. Це звичайно стосується жертв торгівлі людьми та/або терористичних актів і організованої
злочинності, такі програми проводяться у країнах, в яких ці проблеми стоять особливо гостро.

Такі ініціативи стосуються не тільки жертв, а також і свідків. Часто, такі спеціалізовані програми
підтримки створювалися за міжнародними ініціативами. Деякі країни прийняли спеціальні програми, які
орієнтовано на роботу з насильством у сім’ях і з жертвами такого насильства.

Загальна система підтримки жертв, яка фінансується державним бюджетом, існує у половині держав9
членів і нині розробляється ще у кількох інших країнах. Такі системи можуть обмежуватися тільки жер9
твами насильства або також включати жертв майнових злочинів. Деякі системи включають навіть ком9
пенсацію нематеріальних збитків (наприклад, у Фінляндії, станом на 2006 рік). Системи компенсації ча9
сто мають допоміжний характер і не надають підтримки або компенсації жертвам, які є юридичними осо9
бами.

У деяких державах9членах існують тільки спеціальні схеми дій НУО у підтримку жертв торгівлі людь9
ми. Хоча, декілька з цих країн доповіли, що вони готують плани загальної підтримки жертв і компенсації,
або зокрема, про надання підтримки жертвам по телефонним лініям допомоги.

Декілька країн заявило про існування тільки положень про захист свідків і жертв організованих зло9
чинів, тероризму і контрабанди (або чогось з цього списку), тому, що коштів для більш загальних програм
у цих країн недостатньо.
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Часто надається бюджетна фінансова підтримка, а іноді уся система фінансується державним бюдже9
том, причому НУО звичайно теж активно працюють у цій сфері. Однак, у деяких країнах, підтримка
жертв забезпечується виключно або головним чином за рахунок зусиль НУО. 

C. Профілактика повторних злочинів і ресоціалізація злочинців
У більш ширшому розумінні, відновне правосуддя також включає підтримку злочинців, ціль якої по9

лягає у тому, щоб покращити їхню життєву ситуацію і вберегти від подальших злочинів. Такі заходи
підтримки включають, наприклад, програми лікування від алкогольної або наркотичної залежності, про9
фесійне навчання, яке полегшує пошук роботи, реабілітацію або допомога в оплаті житла для в’язнів,
звільнених з тюрми. Підтримка також може надаватися рідним злочинця. 

Один з постулатів відновного правосуддя полягає в тому, що важливо відновлювати самоповагу і
відчуття відповідальності злочинця. Людину не просто розглядають, як злочинця, але апелюють до її
«кращої половини душі». Таким чином, можна уникнути стигматизації і позору, які звичайно є наслідка9
ми традиційних заходів контролю злочинності.

Профілактика повторних злочинів і ресоціалізація злочинців, порівняно з іншими питаннями, є проб9
лемою, з якою більшість держав9членів працює вже значний час, якщо, наприклад, вважати ідеологію
прогресивної корекції частиною відновного підходу. Однак, результати як довгострокових, так і недавніх
досліджень ставлять під сумнів цю інтерпретацію, посилаючись на дуже часто високі рівні рецидивізму, а
також задокументовані труднощі, які переживають злочинці, які намагаються повернутися до нормально9
го суспільного життя. Таким чином, нові програми і нові підходи з чітко сформульованими відновними
завданнями були вже розроблені і є у процесі подальшого вдосконалення. Такі програми і підходи, знову
ж, у деяких державах9членах впроваджуються більш систематично, ніж в інших, причому здається, що не
усі держави9члени знають про такі нові вдосконалення в системі корекції і позасудовій системі, які гене9
рують позитивний і корисний досвід. 

Часто вважається, що система кримінального судочинства несе відповідальність за профілактику по9
вторних злочинів і за ресоціалізацію злочинців. Варіантів т. зв. прогресивної системи є дуже багато. У де9
яких випадках, сюди входять також персональні програми роботи зі злочинцями. Багато країн детально
пояснило те, що відбувається у межах такої традиційної системи. Часто також вважається, що ще один ор9
ган, який відповідає за таку роботу – система соціального забезпечення. В контексті цього звіту такі
відповіді не вважалися відповідями, що вказують на конкретні програми.

Цілий ряд країн уже впровадили або впроваджують нові комплексні програми ресоціалізації зло9
чинців. В одній країні, наприклад, розробляється Національний план дій, який включає оцінку існуючих
пенітенціарних закладів, аналізує нові заклади і доповідає про впровадження терапевтичних програм для
ув’язнених. Подібним чином, ще одна держава9член нещодавно впровадила новий тип покарання – про9
бацію, яка включає багато заходів на підтримку злочинців. Ця країна також доповіла про проведення ба9
гатьох пенітенціарних програм для ув’язнених. Ще одна країна доповідала про подібні інновації, служба
пробації надає там комплексну підтримку злочинцям. 

Одна держава впровадила закон про ресоціалізацію злочинців, що звільняються з ув’язнення, причо9
му програма включає заходи на підтримку соціальної адаптації. Ще одна країна – за допомогою Ради
Європи – започаткувала соціальну службу, яка працює в цій області, де також активно функціонують
різні НУО.

Ще одна держава9член також прийняла подібний закон. А ще одна — започаткувала нову службу про9
бації і медіації, яка може служити добрим прикладом усім іншим країнам, тому що вона єднає «під одним
дахом» усі заходи з профілактики повторних злочинів. Також, деякі країни повідомляють про нові удос9
коналені рішення, про досвід, який є багатообіцяючим або передовим. Одна з країн збирається зробити
нові інвестиції в Адаптаційний (перехідний) заклад і в програми профілактики рецидивізму. В одній
країні є багато програм ресоціалізації, якими керує служба пробації. Ще одна країна прийняла подібний
план. 

Одна держава9член впровадила новий Комплексний план, який включає дослідження ефективності
реабілітаційної діяльності.

Дві держави9члена звітують про спеціальні програми реінтеграції, в яких вони, зокрема, згадали про
проблему заборгованості у спеціальних програмах ресоціалізації. В одній країні прийнято дуже деталь9
ний План дій, мабуть найбільш систематичний з тих, що нам довелося переглянути. 

Фінляндія проводить терапевтичні програми для злочинців, винних у скоєнні насильницьких і стате9
вих злочинів, і вводить новий комплексний підхід для роботи з ув’язненими, який базується на персо9
налізованому плані ресоціалізації, що має розроблятися для кожного ув’язненого. 
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Основні перешкоди на шляху просування в цій області, були такі, згідно з відповідями на анкети:
— фінансові проблеми, кадрові проблеми і недостатній рівень підготовки;
— фінансові проблеми частково також стосуються перенаселення тюрем, довгих черг очікування ув’яз9

нення, перевантаження Служб пробації і медіації роботою;
— незакінчені реформи пенітенціарної і правової системи;
— обмежений практичний досвід роботи у новій системі;
— відсутність системи спеціалізованих закладів;
— пріоритети; старе законодавство, слід реформувати; короткі вироки, багато іноземних ув’язнених.
Також визнавалися й інші перешкоди. Наприклад – опір змінам з боку місцевих спільнот, ЗМІ і навіть

спеціалістів є серйозною проблемою, згідно зі звітом одної країни. Громадські заклики до підвищення
рівня технічної і охоронної безпеки також вважаються проблемою. Ще одна проблема – відсутність до9
статньої інформованості суспільства про процес ресоціалізації і про відновне правосуддя, відсутність
підтримки з боку громади і обмежене розуміння важливості ресоціалізації. В одній відповіді, було ще од9
не формулювання стосовно цієї проблеми: «прогрес залежить від часу моніторингу і оцінки нових
санкцій».

D. Відновне правосуддя і групи злочинців з конкретними проблемами, включаючи неповнолітніх,
етнічноFспецифічні групи, наркоманів, алкоголіків і іммігрантів

Моделі відновного правосуддя успішно застосовуються для контролю правопорушень з боку непо9
внолітніх. Покарання молодих людей часто вибираються таким чином, аби сприяти їхній майбутній адап9
тації у суспільстві. Однак, в роботі зі злочинцями і виборі покарання не завжди приділяється адекватна
увага обов’язкам жертви і не завжди вдається зробити так, щоб молода людина зрозуміла, що скоїла ли9
хо, шкоду. Проблеми юних злочинців часто є укоріненими в їхній сім’ї, виключенні зі школи, втраті робо9
ти, зловживання алкоголем та наркотиками. 

Інші групи злочинців з конкретними проблемами очевидно потребують програм і підходів, які
приділяють особливу увагу їх ресоціалізації, і відповідним проблемам – наприклад, зловживанню алко9
голем/наркотиками, етнічних особливостей і дискримінації. 

Говорячи про особливо уразливі категорії злочинців, слід сказати, що прогрес в більшості держав9
членів не є дуже значним. Здебільшого, як виявляється з відповідей на анкети, для таких груп не забезпе9
чуються заходи, програми або підходи, які спеціально розроблено для роботи з їхніми уразливими місця9
ми. Однак, очевидно також, що є і позитивні зрушення. Особливий інтерес викликають зміни у деяких
країнах, в яких відбувається загальна реформа системи кримінального судочинства, після радикальних
політичних змін 19909х років. 

Приклади такої діяльності, які наведено у відповідях країн, стосуються, головним чином, непо9
внолітніх і людей, що зловживають алкоголем та наркотиками. Хоча не у всіх країн є такі спеціальні про9
грами. Кілька країн також згадало й інші групи, такі, як літні громадяни, біженці, жертви торгівлі людь9
ми, циганські меншини інші спеціальні етнічні групи. В тому, що стосується цих програм, загальне вра9
ження є таким, що найбільш поширені і розвинені програми проводяться з наркоманами/алкоголіками.
Також програми, що стосуються торгівлі людьми, відіграють важливу роль у країнах, де це є серйозною
проблемою (країна є джерелом контрабанди людьми або транзитною країною), і ці програми часто про9
водяться спільно з міжнародними організаціями, які активно працюють у регіоні; країни призначення
звичайно не посилаються на такі програми.

E. Відновна роль суддів і прокурорів
Суди також відіграють певну роль у відновному правосудді. З точки зору відновного правосуддя, суди

мають місце останньої інстанції. Така остання інстанція може використовуватися, якщо сторони не бажа9
ють брати участь у медіації, якщо злочинець не визнає провини, або не виконує домовленості, якщо зло9
чин є дуже тяжким або якщо сторони9учасниці доходять висновку, що злочинця треба покарати. Хоча,
навіть у таких випадках, суди можуть приділяти більше уваги виправленню шкоди, до якої привів злочин,
а також допомозі сторонам у прийнятті більш комплексних рішень. 

Загалом, тренінг, навчання персоналу служб охорони правопорядку і судів з метою просування підхо9
ду відновного правосуддя, звичайно впроваджується тільки після того, як проводяться відповідні законо9
давчі реформи, і розглядається, скоріше, як атрибут фази практичної реалізації. Однак, беручи до уваги,
що багато інновацій в системі кримінального судочинства, зроблених в дусі відновного правосуддя, не ви9
магають масштабних правових реформ, деякі країни вже сповіщають про певний прогрес, досягнутий у
цій галузі. В анкеті йдеться тільки про персонал судів – суддів і прокурорів – хоча зрозуміло, що персо9
нал правоохоронних органів також відіграє значну роль. 
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Цікаво буде зауважити, що відповіді з цього приводу є дуже різними, деякі вважають самоочевидним,
що суддів і прокурорів слід навчати, інші зовсім не займаються подібним навчанням. В цілому, у цьому
розділі, позитивних відповідей небагато. Більшість країн повідомляє про проведення певного система9
тичного навчання суддів і прокурорів, однак відновне правосуддя не є, в цілому, важливою проблемою.
Окремо воно згадується тільки у кількох відповідях, з країн, які нещодавно ввели або скоро введуть еле9
менти відновного правосуддя в свою систему кримінального судочинства:

— в одній країні, у 2002 році проводився експеримент з відновного правосуддя, в партнерстві з НУО, і
за технічної підтримки Уряду іншої держави9члена. Персонал навчався спеціалістами, причому один з
видів діяльності за проектом являв собою програму інформування суддів про принципи і методи віднов9
ного правосуддя;

— ще одна країна сповіщала, що після введення медіації у кримінальних справах, було проведено
семінари і проекти, які також будуть проведені знову у майбутньому, для підняття ступеня інформова9
ності про необхідність використання заходів медіації, якщо це можливо;

— в одній відповіді йдеться про те, що організації приватного сектору пропонують семінари і конфе9
ренції задля підняття обізнаності у цих питаннях;

— ще одна країна доповідає, що проводяться пілотні проекти з відновного правосуддя, які фінансують9
ся з державного бюджету і мають на меті перевірку ефективності відновного правосуддя в системі
кримінального судочинства, і що, такі проекти допомагають судам краще зрозуміти і більше взнати про
відновне правосуддя;

— в одній відповіді зазначалося, що прокурори і судді проходять підготовку і знають про свою важли9
ву роль, як в суді, так і за його межами, у відновному правосудді. 

ВИСНОВКИ
Такі спостереження приводять до трьох типів висновків. По9перше, Рада Європи безумовно може

відігравати активну і важливу роль в промоції підходу відновного правосуддя в державах9членах, як на
рівні подальших рекомендацій, так і в плані збирання і поширення даних про позитивні і багатообіцяючі
практики, а також, за рахунок технічної, експертної і консультативної допомоги окремим державам9чле9
нам, які потребують такої підтримки. Крім того, Рада Європи може сприяти двосторонньому і регіональ9
ному співробітництву між державами9членами, виконуючи роль рахункової палати. По9друге, державам9
членам можна порекомендувати активніше і глибше вивчати досвід реформ у кожній з країн. Часто, саме
практичний досвід є важливішим, ніж загальні принципи і рекомендації, коли необхідно зрозуміти шля9
хи вдосконалення системи кримінального судочинства. По9третє, держави9члени можуть взяти на себе
більш активну роль у пропаганді принципів відновного правосуддя у своїх юрисдикціях, оскільки це ще
потребує додаткових зусиль навіть в найбільш розвинених країнах. 

Розглядаючи спільні міжнародні зусилля в площині соціальної місії системи кримінального судочин9
ства, слід сказати, що в системі Ради Європи необхідно розглянути ряд питань.

1. Чи є позитивною ситуація з прогресом, досягнутим у різних галузях відновного правосуддя, чи оз9
начає це, що спільних міжнародних зусиль нині вживати непотрібно?

2. Чи повинні держави9члени вважати своїм зобов’язанням пропаганду застосування принципів
відновного правосуддя?

a) відносно медіації «жертва9злочинець»?
b) відносно підтримки жертв злочину?
c) відносно профілактики повторних злочинів і стимуляції ресоціалізації злочинців?
d) відносно навчання суддів і прокурорів?

Медіація «жертва-злочинець»
3. Стосовно медіації «жертва9злочинець», які типи заходів можна рекомендувати:
a) для покращання прийняття медіації «жертва9злочинець» в якості офіційно визнаної частини систе9

ми кримінального судочинства?
b) для забезпечення фінансування медіації «жертва9злочинець» з державного бюджету?
c) для підняття ступеню інформованості і розуміння переваг медіації «жертва9злочинець»?
d) для розробки спільник загальних стандартів медіації «жертва9злочинець»?
e) для надання підтримки державам9членам, які потребують технічної підтримки в введенні медіації

«жертва9злочинець»?
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Підтримка жертв злочинів
4. Стосовно підтримки жертв злочинів, які типи заходів можна рекомендувати:
a) для заснування систем компенсації, з метою забезпечення адекватної компенсації жертвам збитків,

заподіяних злочином?
b) для заснування нових або підтримки існуючих служб підтримки жертв злочину?
c) для підвищення ступеня інформованості про служби підтримки жертв?
d) для розроблення спільних загальних стандартів для систем компенсації збитків жертв злочинів?
e) для надання підтримки державам9членам, які потребують технічної підтримки для покращання

своїх систем компенсації збитків жертв, і інших систем послуг, які надаються жертвам злочинів?

Профілактика повторних злочинів і стимуляція ресоціалізації злочинців
5. Стосовно профілактики повторних злочинів і стимуляції ресоціалізації злочинців, які типи заходів

можна порекомендувати:
a) для розробки і пропаганди загальних програм такого типу, які проводяться у тюрмах?
b) для розробки і пропаганди програм такого типу, які проводяться у тюрмах для особливих груп

злочинців?
c) для розробки і пропаганди використання програм для тюрем і спільнот, які розроблено з метою

ресоціалізації злочинців і спеціальних груп злочинців?
d) для розробки і пропаганди використання громадських програм, розроблених з метою ресоціалізації

злочинців і спеціальних груп злочинців?
e) для підняття ступеня інформованості про переваги і важливість профілактики рецидивізму і

стимуляції ресоціалізації злочинців?
f) для розробки спільних загальних стандартів для програм відновного правосуддя у справі

профілактики повторних злочинів і стимуляції ресоціалізації злочинців?
g) для надання підтримки державам9членам, які потребують технічної підтримки для розробки

відновних програм профілактики рецидивізму та стимуляції ресоціалізації злочинців?

Навчання суддів і прокурорів
6. Стосовно навчання суддів і прокурорів, в тому що стосується їх ролі у пропаганді відновного

правосуддя, які заходи можна порекомендувати державам9членам:
a) для підняття ступеня інформованості серед суддів і прокурорів?
b) для подальшого залучення суддів і прокурорів до участі у відновному процесі?
c) для розробки спільних рекомендацій стосовно навчання суддів і прокурорів у площині їхньої ролі у

пропаганді відновного правосуддя?
d) для надання підтримки державам9членам, які потребують технічної підтримки для навчання суддів

і прокурорів у площині їхньої ролі у пропаганді відновного правосуддя?
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1. Загальні положення
У багатьох країнах світу вже протягом 25 років розвивається новий підхід реагування на злочин –

відновне правосуддя. Цей підхід базується на принципах усунення завданої потерпілому емоційної, ма9
теріальної та фізичної шкоди, та прийнятті правопорушником відповідальності за скоєне, що особливо
актуально для неповнолітніх. Ефективність відновного правосуддя вже визнана такими країнами, як Но9
ва Зеландія, Норвегія, Німеччина, Франція та Польща, що законодавчо включили програми відновного
правосуддя до кримінального процесу, як альтернативу чи доповнення до системи правосуддя. 

В Україні практика реалізації відновного правосуддя як цілісного комплексу заходів з боку різних ор9
ганів та служб, при тому, що і раніше існували його окремі елементи, вперше почала розвиватися з 2003
року, починаючи з експериментальних моделей і на сьогодні охоплює 8 регіонів, поступово накопичуючи
досвід. Необхідність впровадження цього інституту пов’язана, насамперед, з темпами росту злочинності. 

В останні роки минулого століття ступінь відповідальності правопорушника відігравав головну роль
при винесенні вироків. Ця нова каральна тенденція відповідає індивідуалістичній культурі, що панує у
країнах із ринковою економікою. На практиці такий підхід до винесення вироків призвів до значного
збільшення чисельності засуджених у місцях позбавлення волі, їх переповнення і збільшення витрат дер9
жав на пенітенціарну систему. Як відомо, природною реакцією на жорстокість (хоч і виправдану загаль9
носуспільними інтересами) є теж жорстокість, агресія, але вона, безперечно, не призводить до зниження
рівня злочинності, а, навпаки, викликає його зростання.

У сучасній науці кримінального права та процесу все активніше висловлюються пропозиції щодо не9
обхідності більш чіткого визначення статусу потерпілого, захисту його інтересів. Загальносвітові та євро9
пейські принципи захисту прав людини знайшли своє відображення у нашому законодавстві у посиленні
захисту прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, однак майже зовсім не торкнулися статусу по9
терпілого, жертви злочину. За характером розгляду справи кримінальний процес мало сприяє відновлен9
ню прав потерпілого, не створює умов для осмислення правопорушником наслідків вчиненого діяння і,
зрештою, не справляється з виконанням основного завдання – охороною прав та законних інтересів гро9
мадян. За таких обставин необхідно змінювати реакцію суспільства і держави на правопорушення, що
безпосередньо впливає на формування нашого майбутнього.

Правосуддя як засіб виправлення заподіяного злочином повинно мати на меті створення умов, в яких
процес каяття правопорушника та поновлення справедливості може розпочинатися із забезпечення
можливості матеріальної компенсації та примирення, досягнення рівноваги та порозуміння між
потерпілим та правопорушником. Одним із найбільш відомих інструментів відновного правосуддя є
програма примирення потерпілих та правопорушників у кримінальних справах, а саме застосування
медіації. 

Серед інших форм відновного правосуддя широко розвинутих у світі (зокрема, у Канаді, Норвегії,
Новій Зеландії, США) є сімейні конференції та кола громадського правосуддя, де головною перевагою є
більш активна участь громадськості у процесі соціальної реабілітації правопорушника (а також і по9
терпілого) та профілактиці злочинності.

У кримінальному судочинстві медіацією між потерпілим та правопорушником є процедура, завдяки
якій потерпілий та обвинувачений (підсудний) за обопільною згодою та за допомогою третьої сторони як
посередника – медіатора – можуть досягти згоди щодо відшкодування завданої шкоди та примиритися.

Тобто медіація у кримінальному судочинстві – це посередництво з метою примирення потерпілого та
правопорушника.

На необхідності розширення сфери застосування медіації у кримінальних справах було наголошено у
ст. 10 Рамкового рішення Ради Європейського Союзу «Про положення жертв у кримінальному судо9
чинстві» (15 березня 2001 р.), якою, зокрема, зобов’язано всі держави Європейського Союзу поширювати
посередництво у кримінальних справах та забезпечувати прийняття до розгляду будь9які угоди між жер9
твою та правопорушником, досягнуті у процесі посередництва. Навіть у програмі «Україна9НАТО» пе9

КОНЦЕПЦІЯ законодавчого врегулювання застосування
програм відновного правосуддя (медіації) у кримінальному
судочинстві України

Проект
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редбачено як внутрішній захід України – необхідність розвитку альтернативних способів вирішення
конфліктів і, зокрема, медіації.

Зважаючи на значні недоліки, що виявляються у процесі здійснення традиційного кримінального су9
дочинства, було прийнято низку міжнародних документів, які в тій чи іншій мірі наголошують на засто9
суванні «неофіційних механізмів врегулювання спорів, включаючи посередництво, арбітраж і суди зви9
чаєвого права чи місцеву практику» (п. 7 р. А Додатка до Декларації основних принципів правосуддя для
жертв злочинів і зловживання владою (29.11.1985).

На Десятому Конгресі ООН щодо запобігання злочинності і поводження з правопорушниками, який
проходив у Відні 10917 квітня 2000 р., наголошувалось на тому, що неофіційні і напівофіційні форми
вирішення спорів між потерпілим і правопорушником відображають сучасні тенденції скорочення
функцій держави у цьому процесі.

Серед документів Ради Європи, котрі так чи інакше стосуються застосування медіації в кримінальних
справах можна виділити, зокрема, такі:

• Європейська конвенція про здійснення прав дітей (08.09.1995), яка у ст. 13 «Посередництво та інші
способи вирішення спорів» закликає до сприяння здійсненню посередництва чи інших засобів вирішен9
ня спорів;

• Рекомендація № R (85) 11 щодо статусу жертви у межах системи кримінального права пропонує дер9
жавам9членам Ради Європи вивчити всі можливі плюси медіації та примирення;

• Рекомендація № R (87) 18 щодо спрощення структури системи кримінальної юстиції (правосуддя)
пропонує державам9членам Ради Європи переглянути своє законодавство з метою узаконити способи по9
засудового врегулювання конфліктів;

• Рекомендація № R (87) 20 щодо реакції громадськості на підліткову злочинність закликає держави
переглянути законодавство і внести необхідні зміни щодо розвитку медіації;

• Рекомендація № R (87) 21 щодо зменшення ступеня віктимізації і надання допомоги постраждалим
пропонує державам9членам Ради Європи реалізовувати експерименти у сфері медіації, залучаючи до
участі в них потерпілих та правопорушників;

• Рекомендація № R (92) 16 щодо європейських стандартів застосування громадських санкцій та за9
ходів, у якій мова йде про ті заходи, які виступають альтернативою позбавлення волі і сприяють
реінтеграції правопорушника у суспільство (система медіації саме передбачає подібний результат);

• Рекомендація № R (92) 17 щодо винесення вироків підкреслює, що засудження людини повинно
супроводжуватись сучасними більш гуманними 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 запобіганню рецидиву, перегляду змістовного наповнення
терміну «покарання», застосування медіації і спрощення розгляду справ знімають певні труднощі в роботі
системи кримінального правосуддя, зокрема йдеться про розвантаження та фінансування судових
органів.

На 26 Конференції Європейських міністрів юстиції в Гельсінкі (7-8 квітня 2005 р.) у доповіді-звіті Про
Соціальну Місію Системи Кримінального Судочинства наголошувалося, що хоча «відновне правосуддя є
підходом, що досі еволюціонує, воно є реакцією на злочин, яка базується на повазі до кожної особи і на
рівності усіх людей, допомагає будувати взаєморозуміння, і сприяє створенню суспільної гармонії завдяки
зціленню душевних ран жертв злочину, злочинців, членів суспільства і спільнот. Процеси відновного
правосуддя часто базуються на традиційних і стародавніх народних формах правосуддя, які розглядають
злочин, як явище, яке спричиняє дуже серйозну шкоду в першу чергу людям, яких він стосується. Такий
підхід дає можливість тим, кого торкнувся злочин, відкрито розповісти про свої почуття про те, що вони
пережили, і прагне задовольнити їхні потреби. Цей підхід дає можливість жертвам отримати репарацію
(відшкодування), відчути себе у більшій безпеці і забути про те, що трапилося. Він дозволяє злочинцям
краще зрозуміти причини і наслідки їхньої поведінки, свідомо взяти на себе відповідальність, а також дає
спільнотам можливість зрозуміти базові причини злочинності, сприяє благополуччю спільнот і сприяє
профілактиці злочинності.

На відміну від традиційних завдань системи кримінального судочинства, одне з основних завдань віднов-
ного правосуддя полягає в тому, щоб задовольнити потреби жертви злочину, покращити її ситуацію. Деякі
потреби є матеріальними, їх можна задовольнити за допомогою реституції. Також у жертви є емоційні по-
треби, такі, як відновлення почуття захищеності і безпеки. Підхід, який застосовується відновним право-
суддям, також бере до уваги потреби злочинця. Злочинцеві надається можливість самостійно і за власним
вибором взяти на себе відповідальність за свої дії і виправити свою поведінку. Відновне правосуддя також є
розумною альтернативою у фінансовому плані: оскільки судові засідання віднімають багато коштів і часу,
як у сторін, так і в держави, відновне правосуддя може мати такий самий результат за менших витрат. 
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Існують деякі, дуже переконливі свідоцтва того, що відновне правосуддя дозволяє зменшувати кількість
повторних злочинів. Однак, зменшення рівня рецидивізму не є основним завданням відновного правосуддя.
Жертви часто відчувають, що найголовніше для них – отримати інформацію і мати можливість вплива-
ти на поведінку злочинця. Типовим результатом медіації на практиці є угода, яка також зазвичай успішно
виконується. У більшості випадків, сторони загалом, і жертви зокрема, також були задоволені результа-
том медіації.

Однією з основних знахідок відновного правосуддя є розуміння того, що процес є більш важливим, ніж без-
посередній результат. Для сторін дуже важливо, щоб до них ставилися чесно і справедливо і приділяли ува-
гу їхнім конкретним потребам. Якщо сторони відчувають, що процес проходить чесно і справедливо, вони
більш охоче візьмуть на себе зобов’язання дотримуватися результату, який є продуктом спільних зусиль. 

Дотриманню зобов’язань і бажанню вчитися також може сприяти те, що усі сторони мають мож-
ливість брати участь у прийнятті рішень і разом нести відповідальність за забезпечення успіху спільної
справи».

Таким чином, ми бачимо, що програми відновного правосуддя (зокрема, медіація) є одним із способів
профілактики злочинності. Медіаційний процес не лише прискорює процедуру кримінального судочин9
ства, а й дозволяє більш повно враховувати права людини, що є найкращим і найбільш гнучким варіан9
том виходу з існуючого конфлікту. Вона часто реалізує те, що є неможливим в нормальних, типових су9
дових процедурах.

2. Мета та завдання Концепції
Метою Концепції є визначення шляхів запровадження в Україні процедури медіації у кримінальному

судочинстві. Завданням Концепції є окреслення ключових правових проблем, які перешкоджають
впровадженню медіації у вітчизняну практику і потребують законодавчого врегулювання.

3. Ключові проблеми законодавчого врегулювання
Аналіз Кримінального кодексу України показує, що у матеріальному праві України фактично відсутні

перешкоди до впровадження відновного правосуддя. Однак кримінально9процесуальне 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 та відпо9
відних повноважень.

Кримінальний кодекс України передбачає можливість звільнення особи від кримінальної відпові9
дальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим лише на підставах, вказаних у статті 46 КК
України.

Статтею 46 КК передбачається звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням
винного з потерпілим. Ця стаття є закріпленням примирення лише як елементу медіації, яка в зарубіжно9
му законодавстві є альтернативним способом врегулювання кримінально9правових конфліктів, в основу
якого покладено посередництво у примиренні сторін. 

При цьому особа має бути такою, що вчинила злочин вперше, а злочин має бути невеликої тяжкості.
Крім того, винний обов’язково повинен примиритися з потерпілим та відшкодувати завдані збитки або
усунути заподіяну шкоду. Під примиренням розуміється досягнення угоди, яка фіксує примирення по9
терпілого та обвинуваченого (підсудного) і ту обставину, що потерпілий не заперечує проти звільнення
винного від кримінальної відповідальності. Очевидно, що факт примирення та відшкодування шкоди по9
требує відповідного процесуального закріплення у матеріалах справи. 

Положеннями частини першої статті 66 КК визначається, що щире каяття або активне сприяння роз9
криттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди є обстави9
нами, що пом’якшують відповідальність. Крім того, частина друга статті 66 КК передбачає, що при при9
значенні покарання суд може визнати такими, що його пом’якшують, також інші обставини, не закріплені
у названій статті (такою обставиною може бути, зокрема, примирення потерпілого та обвинуваченого
(підсудного) у справах про злочини тяжчі, ніж злочини невеликої тяжкості). Щире каяття полягає в
оцінці особою своєї протиправної поведінки через визнання вини і готовність нести кримінальну від9
повідальність.

Таким чином, вдале застосування процедури відновного правосуддя, тобто, у разі, якщо вони мали
наслідком виникнення названих вище обставин, у будь9якому разі може бути корисним для обвинуваче9
ного (підсудного), у тому числі у справах про злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, а та9
кож тоді, коли винний не в змозі відшкодувати завдані збитки або усунути заподіяну шкоду. Важливо та9
кож, що за наявності декількох обставин, що пом’якшують відповідальність (це, зокрема, може бути
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поєднання таких ймовірних наслідків медіації, як щире каяття та добровільне відшкодування шкоди), суд
може за особливо тяжкий, тяжкий та середньої тяжкості злочин призначити більш м’яке покарання, ніж
передбачено законом (стаття 69 КК). 

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 6 Кримінально9процесуального кодексу України
кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю за примиренням об9
винуваченого, підсудного з потерпілим у справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого.
Винятки з цього правила закріплені частинами 2, 4, 5 статті 27 КПК. З зазначених причин не можуть бу9
ти закриті лише справи про зґвалтування; справи, які мають особливе громадське значення; у разі вступу
у справу прокурора у зв’язку із захистом державних або громадських інтересів чи прав громадян. 

Статтею 7 КПК передбачено право суду звільнити підсудного від кримінальної відповідальності, коли
буде визнано, що на час розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння втра9
тило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною. 

Положеннями статті 71 КПК (за наявності підстав, зазначених у статтях 45, 46 КК) передбачена мож9
ливість закриття судом провадження у кримінальній справі у разі примирення обвинуваченого, підсудно9
го з потерпілим та у зв’язку з дієвим каяттям. 

Слід звернути увагу, що Кримінально9процесуальний кодекс України не встановлює обмежень стосов9
но цього права суду, а вирішення питання про подальшу долю винної особи цілком віднесено на розсуд
суду. Положеннями статей 72 і 8 КПК визначений порядок звільнення від кримінальної відповідальності
за наявності підстав, визначених у статтях 45 і 46 КК (відповідно). В обох названих випадках, вирішую9
чи долю обвинуваченого чи підсудного, суд зобов’язаний з’ясувати думку потерпілого і повідомити його
про прийняте рішення (стаття 12 КПК). 

Тобто, чинне законодавство України містить багато передумов для застосування відновного правосуд9
дя. Наведені вище положення створюють правове поле для того, щоб примирення, у разі його проведен9
ня, мало конкретні правові наслідки.

Разом з тим, незважаючи на те, що Кримінально9процесуальний кодекс містить низку норм, спрямова9
них на процесуальне наповнення перелічених вище можливостей застосування примирення (пункт 11 ча9
стини першої статті 227 – повноваження прокурора; пункт 3 частини першої статті 229 – дії прокурора
при перевірці справи з обвинувальним вироком; стаття 2321 – дії прокурора у разі надходження до нього
справ, по яких можливе звільнення обвинуваченого (підсудного) від кримінальної відповідальності або
припинення провадження; пункт 2 частини першої статті 237 – питання, які з’ясовуються суддею при по9
передньому розгляді справи; пункт 5 статті 244 – рішення судді за результатами попереднього розгляду
справи; стаття 248 – порядок закриття справи та ін.), проте, у ньому відсутні норми про медіацію чи по9
середництво. Фактично, це і є одним із факторів, який стримує поширення цього інституту в Україні.

Основною ідеєю медіації є концепція відновного правосуддя, що передусім спирається на принцип
компенсації заподіяної шкоди. При цьому, ця концепція базується на щораз ширшому переконанні, що
інтерес жертви злочину має бути в центрі уваги процесу. 

Застосування медіації у кримінальному судочинстві має багато переваг як для сторін, так і для суду.
Для сторін медіація є перевагою в тому, що правопорушник сприймає відповідальність за свої вчинки; во9
на безпосередньо впливає на розв’язання проблеми відшкодування кривди у матеріальній або моральній
формі; дає можливість сторонам вплинути на рішення, що ухвалюється по справі, а також допомагає зня9
ти емоційне напруження сторін.

Для суду медіація є перевагою, оскільки частково звільняє суддів від навантаження у справах невели9
кої тяжкості і дає можливість зосередитися на більш серйозних справах; звільняє суддів від роботи з
емоціями сторін і дає можливість сконцентруватися на розгляді справи; прискорює процес розгляду спра9
ви у суді та економить час суддів. Якщо сторони під час медіації уклали угоду примирення між потер9
пілим і правопорушником, цей документ, так само як і безпосереднє опитування сторін, надає можливість
судді краще оцінити особистість правопорушника, щирість його каяття та можливість звільнення підсуд9
ного від кримінальної відповідальності на підставі п.п. 1, 2, 3, 4 ст. 71 Кримінально9процесуального кодек9
су України. Суд також може використати результати примирення для закриття справи на підставі п. 1
ст. 27 Кримінально9процесуального кодексу України у випадку примирення потерпілого і підсудного у
справах приватного обвинувачення.

Суддя також може врахувати примирення сторін як обставину, що пом’якшує покарання під час вине9
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). Наслідки медіації мо9
жуть враховуватися судом при призначенні покарання та прийнятті рішення про звільнення підсудного
від покарання з випробуванням, в залежності від призначеного покарання, особи підсудного та тяжкості
вчиненого злочину (ст. 75 КК).
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З іншого боку, слідчий, прокурор, суддя не наділені повноваженнями ініціювати процедуру медіації, а
відповідно до частини другої статті 6 Конституції України, органи законодавчої, виконавчої та судової
влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів
України. Тобто на сьогодні медіація є наслідком тільки бажання самих сторін, ініціативи медіаторів, а дії
правоохоронних органів та суду у цьому напрямку можуть бути тільки самоуправними і такими, що
виходять за межі їх повноважень. 

Крім того, відповідно до норми частини другої статті 44 Кримінального кодексу звільнення від
кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом.
Це практично виключає зацікавленість слідчого та прокурора, зобов’язаних в будь9якому разі направити
справу до суду, сприяти спрощенню правосуддя шляхом ініціювання медіації, і не відповідає міжнарод9
ним рекомендаціям щодо спрощення правосуддя та затвердження принципу дискреційного правосуддя.
У той же час урахування цих рекомендацій сприяло б приведенню національних норм у відповідність
європейським стандартам. Слід мати на увазі, що законність рішення прокурора про закриття справи і
сьогодні може бути перевірено судом, що є гарантією додержання прав сторін.

Є також проблема статусу, повноважень медіаторів, контролю за їх діяльністю та їх відповідальності.

4. Шляхи розв’язання проблеми
Розв’язати проблему відсутності в органів досудового слідства та суду безпосередніх повноважень сто9

совно ініціювання медіації, яка стоїть на заваді впровадженню медіації у вітчизняну практику, можна ли9
ше шляхом доповнення Кримінально9процесуального кодексу України нормою, згідно якої у ході прове9
дення розслідування кримінальної справи слідчий або прокурор, а також суд під час судового проваджен9
ня за ініціативою або за згодою обвинуваченого і потерпілого може направити справу до медіатора або ор9
ганізації, що здійснює програми відновного правосуддя (медіацію). 

Запровадження медіації потребує ґрунтовної розробки відповідних процедур. Зокрема, врегулювання
потребують такі питання: 

– принцип добровільної участі у процедурі медіації (програмі відновного правосуддя);
(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 проведен-
ня медіації (п. 1. Рекомендації Ради Європи № R (99) 19))

– конфіденційність всіх переговорів між медіатором та сторонами; 
(будь-які обговорення під час зустрічі мають конфіденційний характер та не можуть використовува-

тися в майбутньому, за винятком випадків, коли існує наявна згода сторін (п. 2, Рекомендації Ради Європи
№ R (99) 19) або, можливо, коли така інформація свідчить про серйозну загрозу вчинення суспільно небез-
печного діяння. Медіатор також не може бути допитаний з метою розголошення інформації, отриманої
ним в процесі медіації)

– визначення кола справ, щодо яких можливе призначення медіації;
(можливість призначення медіації у тих справах, де є потерпілий і у яких правопорушник визнає свою

вину у скоєнні злочину. В Резолюції ECOSOC від 24 липня 2002 у пункті 6, а також у пп. 4 і 5 зазначеної Ре-
комендації Ради Європи говориться, що програми відновного правосуддя мають бути загальнодоступні на
усіх етапах кримінального судочинства. Рекомендації Європейського Форуму з відновного правосуддя
відмічають недоцільність прив’язування права на участь у медіації до визначених у кодексах категорій
справ, оскільки є багато прикладів ефективності програм відновного правосуддя в справах навіть великої
тяжкості незалежно від впливу наслідків медіації на вирок суду. В багатьох випадках такі процедури за-
стосовуються вже на етапі виконання покарання. Особливу увагу слід звернути на питання можливості
направлення на медіацію справи про тяжкі і особливо тяжкі злочини)

– визначення максимальних термінів проведення медіації; 
(час проведення медіації не включається до процесуальних термінів, а строк проведення медіації не мо-

же перевищувати 1 місяць (в деяких країнах він складає 3 місяці). А тому, обмеження строку проведення
медіації надасть можливість уникнути невиправданого затягування розгляду справи)

– визначення форми подачі звіту про проведення медіації та форми угоди між потерпілим і обвинува9
ченим/підсудним; 

(звіт про проведення медіації, а також угода, укладена між потерпілим та обвинуваченим/підсудним,
має носити процесуальний характер, бути офіційно долученими до матеріалів кримінальної справи, тому
відповідно повинні мати чітко закріплену форму)

– визначення умов та обсягу інформації по справі, яку мають отримувати медіатори, та інших важли9
вих процесуальних питань; 
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(У пункті 25 вищезгаданої рекомендації Ради Європи зазначається, що до початку зустрічі (медіації)
уповноважені органи кримінальної юстиції інформують медіатора про всі обставини, що мають відношен-
ня до справи, та забезпечують його необхідними документами. Також потребує врегулювання форма
рішення суду, слідчого або прокурора про призначення медіації)

– неприпустимість розцінювання участі в медіації як свідчення вини в подальшому судовому розгляді;
(результати переговорів обвинуваченого/підсудного з медіатором не можуть бути використані в про-

цесі, як докази щодо підтвердження вини такої особи)
– доступність медіації для сторін; 
(необхідно визначитись із оплатною чи безоплатною формою послуг медіатора, а також способом та-

кої оплати. Ні в одній з країн Європи учасники програм відновного правосуддя не оплачують послуги
медіатора, – це або обов’язок держави, або місцевої влади, або безпосередньо громади, яка з допомогою не-
урядових організацій залучає ресурси благодійних фондів)

– допустимість медіації на будь9якій стадії розслідування кримінальної справи та під час проваджен9
ня справи в суді;

(слідчий або прокурор під час проведення розслідування кримінальної справи, а також суд під час судо-
вого провадження за ініціативою або за згодою обвинуваченого/підсудного і потерпілого може направити
справу до медіатора (п. 4 Рекомендації Ради Європи № R (99) 19))

– незалежність та автономія медіації в рамках кримінальної юстиції; 
(медіація має залишатися незалежною та автономною в рамках кримінальної юстиції. Важливим є те,

що програми відновного правосуддя за своїм характером є неформальними процедурами, які не потребують
законодавчого врегулювання самі по собі, але потребують, щоб законодавство передбачало можливості їх
проведення та врахування наслідків в рамках кримінального процесу (п. 5 Рекомендації Ради Європи № R
(99) 19). У пункті 7 в розділі «Правова основа» цієї Рекомендації Ради Європи визначено: «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»).

Доцільно переглянути норми Кримінального та Кримінально9процесуального кодексів з точки зору
надання прокурору за принципом дискреційного переслідування права самостійно вирішувати питання
про застосування медіації і закриття справи, а також звільнення обвинуваченого від кримінальної
відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим.

Необхідно також звернути особливу увагу на врегулювання в законі питання щодо застосування про9
цедури медіації за участю неповнолітніх, а саме, встановити підвищені вимоги до медіаторів, що працю9
ють з неповнолітніми, обов’язковість залучення до процедури медіації батьків або опікунів неповноліт9
нього. Законодавством має також бути чітко передбачено особливості укладання примирних угод за уча9
стю неповнолітнього (з 15 до 18 років – за згодою батьків (усиновителів, опікунів); до 15 років –
укладення угоди батьками/усиновителями, опікунами).

Тому, окрім внесення відповідних змін до кримінального та процесуального кодексів, є необхідність у
розробці окремого закону про застосування програм відновного правосуддя (медіації) у кримінальних
справах. Зазначеним законом мають бути визначені поняття програми відновного правосуддя (медіації),
статус медіаторів, вимоги до них та процедура їх обрання (віковий критерій, професійні навички тощо),
гарантії їх діяльності, права та обов’язки, підстави відповідальності, порядок оплати праці та соціальні
гарантії, орган/професійне об’єднання, який видаватиме дозвіл на право займатися медіацією у
кримінальних справах та здійснюватиме контроль за діяльністю медіаторів. 

4. Очікувані результати
Впровадження програм відновного правосуддя (медіації потерпілих та правопорушників) у систему

кримінального правосуддя допоможе частково змінити спосіб реагування системи правосуддя на злочин
з карного на відновний, позитивно впливатиме на учасників кримінального процесу і на стан
правопорядку та громадського миру, стане конкретним механізмом забезпечення права сторін на
примирення, визначеного чинним законодавством та сприятиме формуванню позитивного іміджу країни
серед світової спільноти.

Відновне правосуддя могло б допомогти зменшити навантаження на систему карного судочинства
через впровадження концепції компенсації шкоди, виведення певних справ із системи карного
правосуддя, підвищення участі потерпілого у процесі. Заохочення людей до поваги один до одного та до
вирішення конфліктів, у разі їх виникнення, на відновних засадах – це два найважливіших шляхи
розбудови справедливого та гуманного суспільства.
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1. Служба пробації (далі – Служба) є органом Державної кримінально9виконавчої служби України.
Метою служби пробації є внесок у безпеку суспільства через заохочення правопорушників ставати зако9
нослухняними членами суспільства, ефективний контроль і нагляд за правопорушниками з метою змен9
шення рівня повторної злочинності, а також способом розвитку у правопорушників навичок, які сприя9
ють веденню позитивного способу життя та соціальної інтеграції/ реінтеграції. 

2. До складу служби пробації входять: 
— Департамент служби пробації;
— служба пробації Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя; служби про9

бації у районах, містах та районах у містах.
3. Служба пробації у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, постановами Вер9

ховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпо9
рядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативними актами Адміністрації держав9
ної кримінально9виконавчої служби України, а також рішеннями місцевих органів державної виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.

Департамент служби пробації, служби пробації Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва
і Севастополя, служби пробації у районах, містах та районах у містах є юридичні особи, мають печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи, відповідні
бланки, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в органах Державного казначейства України, а також
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України для зарахування коштів, відрахованих
із суми заробітку засуджених до покарання у виді виправних робіт.

4. Основними завданнями служби пробації є:
4.1. Забезпечення судів та інших зацікавлених державних служб високоякісною інформацією (досу9

дові звіти, доповіді про соціальне обстеження правопорушників) про особу, її соціальні обставини та ха9
рактеристики, що сприяє прийняттю адекватних судових та інших важливих рішень. 

4.2. Ведення персонального обліку осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі,
виконання яких чинним законодавством віднесено до компетенції служби та звільнених від відбування
покарання умовно9достроково.

4.3. Здійснення профілактично9виховного впливу та проведення соціальної роботи із засудженими
особами, запобігання вчиненню ними нових злочинів.

4.4. Розроблення, організація і здійснення нагляду за санкціями та заходами у громаді, а також забез9
печення ефективності їх виконання. 

4.5. Забезпечення практичної, фінансової, соціальної і психологічної допомоги та опіки, а також
проведення роботи з правопорушниками після звільнення, на основі методів соціальної роботи, на будь9
якому етапі протягом контактування правопорушника з системою судочинства.

4.6. Виявлення та розвиток особистості клієнта і соціальних ресурсів, які допоможуть йому успішно
повернутися в суспільство і вести законослухняний спосіб життя завдяки створенню позитивної
життєвої стратегії.

4.7. Розробка, впровадження та сприяння таким схемам, що дозволяють вивести обвинувачених із су9
дового переслідування шляхом:

– контролю та нагляду за правопорушниками, які перебувають під пробаційним наглядом;
– залучення правопорушників (та потерпілих від злочину) до програм відновного правосуддя (медіації)

та прийняття правопорушником особистої відповідальності за виправлення наслідків скоєного;
– підкреслення особистої відповідальності клієнтів за вирішення їхніх особистих проблем.
5. Принципи діяльності служби пробації:

ПОЛОЖЕННЯ про службу пробації*
Проект 

* Публікація видана в рамках Угоди про співробітництво між Харківським громадським центром «Молодь за демократію» та
Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за проектом «Розробка та законодавча підтримка системи пробації у
сфері ювенальної юстиції» (№ NGO/2005/016).
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5.1. Законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відпо9
відальність за дотримання етичних та правових норм під час роботи з клієнтом.

5.2. Повага до клієнта, його індивідуальної унікальності та людської гідності, недоторканість приват9
ного життя. 

5.3. Неупередженість, відкритість і відповідальність, а також повага до незалежності клієнта.
5.4. Добровільність: правопорушник сам вирішує, чи потрібна йому допомога, і добровільно звер9

тається по неї.
5.5. Легітимність: діяльність із пробації та медіації здійснюється згідно з відповідними законами.
5.6. Помірність втручання: застосування лише мінімально необхідної кількості сил або примусу; при9

ближення умов для клієнта у в’язниці, на пробації або у випадку інших санкцій, не пов’язаних із позбав9
ленням волі, до умов за межами системи кримінального судочинства.

5.7. Вчасність втручання: забезпечення ефективної реакції на правопорушення, ефективна робота зі
справою, установлення контакту із клієнтом на ранніх етапах кримінального переслідування. 

5.8. Послідовність втручання: робота з клієнтом вестися від стадії затримання до стадії пост9пенітен9
ціарного моніторингу та реінтеграції в суспільство. 

5.9. Прозорість: звітування перед відповідними органами, які беруть участь у процесі кримінального
судочинства, про перебіг роботи з клієнтом, а також надання клієнтам зрозумілої інформації про систему
та обставини, в яких вони опинилися в результаті вчинення злочину.

5.10. Мотивація: забезпечення активної участі клієнтів у виправленні наслідків злочину.
5.11. Залучення ресурсів громади: сприяння широкому залученню ресурсів громади до процесу ре9

соціалізації правопорушника, реінтеграції його в суспільство та відновлення стосунків в громаді, зокрема
через відшкодування наслідків злочину та примирення з потерпілою стороною.

5.12. Залучення жертви злочину: сприяння участі жертви в кримінальному процесі та відновлення
справедливості шляхом залучення її у програми відновного правосуддя.

5.13. Особиста відповідальність правопорушника: створення умов для прийняття особистої відпо9
відальності правопорушником за скоєне шляхом його залучення до програм відновного правосуддя
(медіації між потерпілим та правопорушником).

6. На службу пробації, відповідно до завдань, покладається виконання таких функцій:
6.1. Збір матеріалів, що характеризують особу правопорушника та підготовка соціального звіту до

судового розгляду.
6.2. Представлення соціального звіту в суді з метою рекомендації щодо визначення найбільш ефектив9

ного для даної особи виду покарання (позбавлення волі чи альтернативного покарання).
6.3. Виконання вироків суду, активний вплив на особистість засудженого і застосування до нього, пе9

редбачених законом, засобів виправлення і ресоціалізації, виховання законослухняного громадянина.
6.4. Здійснення контролю і нагляду за правопорушниками, які перебувають під пробаційним наглядом. 
6.5. Проведення початкових розшукових заходів у відношенні осіб, які перебувають на обліку і місце9

знаходження їх невідоме та направлення матеріалів до суду для оголошення таких засуджених у розшук.
6.6. Проведення спільно з органами внутрішніх справ, спостережними комісіями, службами у справах

неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді, відповідними громадськими організаціями, трудо9
вими колективами і громадськими вихователями індивідуально9профілактичної та виховної роботи із за9
судженими, а також звільненими умовно9достроково від відбування покарання. 

6.7. Здійснення контролю за правильністю виконання підприємствами, установами та організаціями
всіх форм власності вироків суду стосовно осіб, які перебувають на обліку.

6.8. Запобігання рецидивній злочинності серед клієнтів. Виявлення та проведення аналізу причин і
умов, що сприяють їм вчиняти нові злочини під час відбування покарання, вжиття в межах своїх повно9
важень заходів до їх усунення.

6.9. Створення ефективної системи профілактики правопорушень з боку клієнтів, посилення взаємодії
із правоохоронними органами щодо контролю за їх поведінкою. 

6.10. Підготовка та направлення до суду або органів прокуратури матеріалів з питань, що стосуються
виконання вироків суду та поведінки клієнтів. 

6.11. Внесення пропозицій до прокуратури та органів місцевого самоврядування про вплив на
керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності за невиконання вимог вироків суду
стосовно осіб, які перебувають на обліку.

6.12. Взаємодія з державними органами, громадськими організаціями, засобами масової інформації,
релігійними та іншими формуваннями з питань виконання вироків суду та проведення соціальної робо9
ти із клієнтами.
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6.13. Організація виконання законодавчих та нормативних актів, рішень колегії Державної криміна9
льно9виконавчої служби України, відомчих наказів та розпоряджень.

6.14. Інформування керівництва кримінально9виконавчої системи України з питань діяльності служ9
би та стану виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

6.15. Удосконалення форм і методів роботи, узагальнення, вивчення передового досвіду діяльності
служб пробації зарубіжних країн та впровадження його в роботі підпорядкованих органів.

6.16. Участь у реалізації кримінально9виконавчою системою України міжнародних програм і проектів,
приведення порядку виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, у відповідність до Євро9
пейських стандартів.

6.17. Організація і проведення серед населення роботи щодо роз’яснення законів, інших нормативних
актів, що стосуються питань виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, із залученням до
цієї роботи засобів масової інформації, а також видавництво власної кіно9, відео9 і друкованої продукції.

6.18. Організація діяльності центрів соціальної реабілітації засуджених (звільнених з місць позбавлен9
ня волі), а також виробничих майстерень. 

6.19. Сприяння клієнтам в отриманні освіти та навчанню їх робочим спеціальностям.
6.20. Надання допомоги сім’ям правопорушників із метою підтримки й покращення сімейних сто9

сунків правопорушників, а також зменшувати перешкоди соціальній інтеграції.
6.21. Проведення індивідуальних соціальних реабілітаційних програм, надання клієнтам консультації

з різних питань. 
6.22. Проведення із клієнтами тренінгів з формування навичок стримування емоцій і вміння спілку9

вання з людьми, розвивання у них гігієнічних навичок і потреби піклуватися за своє здоров’я.
6.23. Залучення клієнтів до участі у програмах відновного правосуддя (медіації). 
7. Функції служби пробації у сфері ювенальної юстиції:
7.1. Розробка, впровадження та сприяння таким схемам, що дозволяють змінити підхід до неповно9

літнього у кримінальному процесі з карного на відновний та виховний. 
7.2. Виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення та ресоціалі9

зації до неповнолітніх клієнтів.
7.3. Розробка та реалізація ефективних програм нагляду за неповнолітніми правопорушниками у

суспільстві, допомога неповнолітнім клієнтам до та після звільнення у дотриманні законослухняної по9
ведінки, зміна їх антисуспільної поведінки та сприяння реінтеграції у суспільство. 

7.4. Забезпечення практичної, соціальної і психологічної допомоги та опіки неповнолітнім клієнтам. 
7.5. Зменшення ризику вчинення повторних злочинів шляхом посилення позитивних якостей клієн9

тів, зокрема: упевненість у власних силах, самодисципліна, адекватна самооцінка в соціальному контексті
та застосування набутих навичок у практичному житті.

7.6. Відвідання виховних колоній, підготовка неповнолітніх клієнтів до дострокового звільнення,
підготовка місця для тимчасового їх проживання після ув’язнення. 

7.7. Залучення громадян, благодійних, релігійних та громадських організацій до процесу виправлення
і ресоціалізації неповнолітніх клієнтів, соціальної роботи з ними та їх сім’ями. 

7.8. Підтримка та сприяння розвитку волонтерській діяльності у сфері надання соціальної та психо9
логічної допомоги неповнолітнім правопорушникам.

7.9. Формування партнерських стосунків між різними організаціями, що мають відношення до про9
бації у сфері ювенальної юстиції: судами, прокуратурою, міліцією, адміністрацією установ виконання по9
карань, центрами допомоги сім’ї, службами у справах неповнолітніх, дитбудинками, центрами зайнятості,
медичними установами (лікування наркозалежності) та іншими соціальними службами. 

7.10. Організація діяльності центрів соціальної реабілітації неповнолітніх засуджених, звільнених
умовно9достроково з місць позбавлення волі. 

7.11. Сприяння неповнолітнім клієнтам в отриманні освіти та навчанні робочим спеціальностям, на9
дання їм консультації з різних питань.

7.12. Навчання клієнтів жити самостійним життям, готування їх до законослухняної поведінки на волі.
7.13. Проведення тренінгів з формування у неповнолітніх правопорушників навичок стримування

емоцій і вміння спілкування з людьми, залучення їх до участі у програмах медіації. 
7.14. Відвідування шкіл, підтримання контакту з учителями, шкільною адміністрацією, проведення

лекцій та зустрічей з дітьми та їхніми батьками з метою попередження злочинності неповнолітніх. 
8. Служба пробації має право:
8.1. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та

організації незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що
належать до її компетенції.
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8.2. Одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від міністерств та інших цент9
ральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів вико9
навчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

8.3. Скликати за дорученням керівництва кримінально9виконавчої системи України в установленому
порядку наради, семінари.

8.4. Здійснювати в установленому порядку фотографування, звукозапис, кіно9 та відеозйомку роботи
з засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

8.5. Використовувати засоби масової інформації для доведення до громадськості оперативних повідом9
лень при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, факти злочинів та розшуку клієнтів, а
також проведення серед населення профілактики злочинності.

8.6. Визначати потребу в підготовці спеціалістів для служби, брати участь у формуванні навчальних
планів в навчальних закладах, що готують таких спеціалістів. 

8.7. Брати участь у визначенні тематики науково9дослідних робіт з питань здійснення контролю за ви9
конанням покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та забезпечувати разом із заінтересованими
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та науковими установами впрова9
дження їх у практику.

8.8. Користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту, міського, приміського і місцево9
го сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом. 

8.9. Працівники служби пробації під час виконання службових обов’язків користуються правами, пе9
редбаченими Законом України «Про міліцію» та іншими законодавчими актами. 

8.10. Укладати договори та угоди, що не суперечать законодавству України, і не виходять за межі діяль9
ності Служби, входити з пропозиціями до органів влади, місцевого самоврядування та кримінально9ви9
конавчої системи України з питань діяльності Служби.

9. Служба пробації самостійно планує службову діяльність, забезпечує індивідуально9профілактичну
роботу із клієнтами через органи внутрішніх справ і адміністрацію підприємств, установ та організацій
всіх форм власності, на яких працюють засуджені.

10. Для аналізу та обліку результатів діяльності, правильного здійснення виконання покарань служба
пробації веде статистичну звітність у встановленому порядку та несе відповідальність за її достовірність. 

11. Служба пробації у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місце9
вими органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями, органами внутрішніх справ, а також з відповідними
органами іноземних держав.

12. Департамент служби пробації підпорядковується керівнику кримінально9виконавчої системи Ук9
раїни.

13. Начальника Департаменту служби пробації призначає на посаду та звільняє з посади керівник
кримінально9виконавчої системи України. 

14. Начальник Департаменту служби пробації здійснює керівництво підрозділами органами і несе
відповідальність перед керівником кримінально9виконавчої системи України за виконання покладених
на службу завдань і функцій, визначає ступінь відповідальності працівників підпорядкованих органів. 

15. Житлові приміщення працівникам служби пробації надаються позачергово в установленому по9
рядку: обласною, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями та
виконавчими органами; з житлового фонду, збудованого (придбаного) на кошти Державної кримінально9
виконавчої служби України та інших джерел.

Працівникам служби пробації надаються службові житлові приміщення.
16. Пенсійне забезпечення працівників служби пробації здійснюється відповідно до Закону України

«Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб». При звільненні зі служби працівники служби пробації користу9
ються правовими і соціальними гарантіями відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військо9
вої служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

17. Працівникам служби пробації кримінально9виконавчої служби встановлюється пільговий залік
вислуги років для призначення пенсії – один місяць служби за півтора місяця.

18. На працівників служби пробації поширюються дія статей 22 і 23 Закону України «Про міліцію», а
також порядок і умови проходження служби та грошового забезпечення, передбачені для працівників ор9
ганів внутрішніх справ.

19. Персоналу служби пробації гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в за9
кладах охорони здоров’я Державної кримінально9виконавчої служби України.
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20. Фінансування та матеріально9технічне забезпечення служби пробації здійснюється відповідно до
законодавства за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законо9
давством джерел фінансування. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників служби пробації
затверджується законом України.

21. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації безкоштовно забезпечують підрозділи служби пробації службовими приміщеннями та засо9
бами зв’язку відповідно до нормативів.
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Опис програми
В Івано9Франківську програму медіації по9

терпілих і правопорушників реалізовує партнер
БО «Український Центр Порозуміння» – Правоза9
хисна організація сиріт «Віра в майбутнє». Програ9
ма медіації – є одним з напрямків діяльності, який
координує співробітник організації. 

Інформацію про справи, що можуть бути скеро9
вані на медіацію, координатор отримує з міської
служби у справах неповнолітніх. У листопаді
2005 р. розпочалась співпраця з кримінально9вико9
навчою інспекцією та відділом по роботі з непов9
нолітніми правопорушниками управління внут9
рішніх справ м. Івано9Франківська. Крім того,
існує практика безпосереднього звернення грома9
дян із проханням провести медіацію.

Медіація застосовується для вирішення конф9
ліктів, зумовлених виключно вчиненням злочину.
Зокрема, вчиненням таких протиправних діянь, як:

– залишення в небезпеці (ст. 135 КК);
– крадіжка (ст. 185 КК);
– грабіж (ст. 186 КК);
– розбій (ст. 187 КК);
– умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125

КК).
Інформація про справи надходить за допомогою

особистих зустрічей з представниками правової си9
стеми, систематичних телефонних дзвінків до від9
повідних структур, особистих звернень сторін
конфлікту до координатора. Часто отримана ін9
формація є досить обмеженою і, як правило, скла9

дає повідомлення про сутність кримінальної ситу9
ації, переважно контактні дані однієї із сторін
конфлікту, інколи характеристику правопорушни9
ка з боку державних структур. 

Співпраця із вказаними попередньо органами
державної влади проводиться на основі усних до9
мовленостей координатора з їхніми керівниками.

Після отримання інформації по справі, коорди9
натор встановлює контакт з правопорушником, йо9
го представниками за допомогою телефонних роз9
мов або особистих зустрічей. У разі їхньої згоди,
відбувається телефонна розмова або особиста
зустріч з потерпілою стороною, її представниками.
На даному етапі координатор у загальних рисах
інформує сторони про сутність, принципи та етапи
медіації. Як правило, перший контакт із стороною
переходить в попередню зустріч, якщо він відбу9
вається в офісі організації. Якщо ж перше спілку9
вання відбувається телефоном або за межами офі9
су, то за наявності згоди сторони, досягається домо9
вленість про таку зустріч. 

На етапі попередньої зустрічі правопорушника
або потерпілого коротко інформують про органі9
зацію, що займається проведенням медіації (учас9
ників обов’язково інформують, що така діяльність
відбувається в межах співпраці з УЦП), мету зу9
стрічі, основні риси медіації та правила її проведен9
ня. Після цього учасникам зустрічі дається мож9
ливість висловитись з приводу ситуації, що скла9
лась. Далі в процесі спілкування відбувається ви9
явлення потреб та інтересів учасників щодо кримі9
нальної ситуації. Після цього сторонам повідом9
ляється про переваги та ризики медіації у кон9
кретній ситуації. 

Як правило, проводиться по одній попередній
зустрічі з кожною стороною, хоча інколи прово9
диться по декілька таких зустрічей. 

За період реалізації проекту на етапі попередніх
зустрічей працював одноосібно координатор, що і є
медіатором.

Після згоди сторін кримінальної ситуації ор9
ганізовувались їхні спільні зустрічі. Вони проводи9
лись уже двома медіаторами (включно з тим, який
проводив попередні зустрічі). 

На даний момент проведено чотири спільні
зустрічі щодо залагодження шкоди, завданої злочи9
ном.

МОДЕЛЬ ПРОГРАМИ МЕДІАЦІЇ ПОТЕРПІЛИХ 
І ПРАВОПОРУШНИКІВ*

м. Івано1Франківськ
Координатор програми ñ Ю. Микитин

Альона ГОРОВА
координатор з дизайну,
моніторингу та оцінки
проектів,
БО ìУкраїнський Центр
Порозумінняî
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У процедурі медіації окрім потерпілого та пра9
вопорушника брали участь близькі родичі сторін,
їхні друзі, адвокат.

Процес медіації від моменту встановлення пер9
шого контакту зі сторонами до їхньої зустрічі, під9
писання договору триває приблизно один місяць.

Спільна зустріч сторін проводиться в офісі ор9
ганізації (виключенням був один випадок, де за
спільною згодою сторін, медіація проводилась в ро9
бочому кабінеті представника потерпілого). Си9
стемно медіація складається з таких основних еле9
ментів: представлення медіаторів та учасників
один одному, вступного слово медіатора, нагаду9
вання про принципи та правила медіації, розповіді
сторін про кримінальну ситуацію, обговорення
впливу протиправного діяння на кожну із сторін та
можливі шляхи подолання існуючих наслідків, до9
сягнення порозуміння між сторонами, що перехо9
дить до укладення договору.

За наслідками проведення медіації сторони, за9
звичай, укладають між собою письмову угоду. Од9
нак одного разу був виняток, коли учасники меді9
ації прийшли до рішення не укладати письмової
угоди. Це було зумовлено тим, що зустріч сторін
відбулась після винесення вироку. 

Моніторинг виконання угоди здійснює коорди9
натор програми, проводячи особисті зустрічі зі сто9
ронами та телефонні дзвінки. Моніторинг триває з
часу підписання договору до часу його виконання
та встановлення юридичного впливу медіації на су9
дові рішення. Періодичність проведення моніто9
рингових зустрічей та телефонних розмов зумовле9
на домовленістю про час виконання договору сто9
ронами та датами судових засідань. 

Рішення про закриття медіаційної справи прий9
має координатор спільно з медіатором, що прово9
див медіацію. 

Про проведену медіацію координатор звітує пе9
ред УЦП згідно встановлених домовленостей.

На даний час в межах організації до реалізації
програми залучено чотири особи: координатор9
медіатор та три медіатори. Також використову9
ється допомога PR9менеджера організації. 

Координатор9медіатор щомісячно отримує ма9
теріальну винагороду, медіатори отримують вина9
городу за проведення медіацій.

Загалом до Івано9Франківської програми було
передано інформацію про більше як 40 справ.
Більшість з них були визнані координатором як не9
медіабельні. Приблизно 10 справ були припинені
на підготовчому етапі. Серед причин варто виокре9
мити наступні: рекомендація адвоката не брати
участь у медіації; невизнання правопорушником
своєї вини; бажання сторін отримати чіткі гарантії
щодо подальшого руху кримінальної справи у суді.

ОПИС МЕДІАЦІЙНОЇ СПРАВИ «ГРАБІЖ»1

1. Фабула справи
Віктор М. разом з двома своїми знайомими

дізналися, що Юрій В. має мобільний телефон. На
обідній перерві, неподалік одного з місцевих ко9
леджів, вони дочекались поки Юрій вийде з нав9
чального закладу. Потім правопорушники зупини9
ли хлопця і застосувавши силу (нанесли декілька
ударів потерпілому), відібрали телефон.

Їхні протиправні дії були кваліфіковані за
ст. 186 ККУ.

Потерпілим по справі визнано неповнолітнього
Юрія В.

2. Інформацію про справу медіатор отримав від
матері правопорушника, яка особисто звернулась
за послугою. Її син, Віктор М., вчинив декілька гра9
бежів. Про перший епізод медіатор отримав інфор9
мацію з міської служби у справах неповнолітніх
(ССН), щодо нього була проведена медіація і укла9
дена угода між сторонами. Після завершення пер9
шої медіації мати правопорушника п. Оксана звер9
нулась з проханням організувати аналогічну зуст9
річ з потерпілими по другому епізоду. Інформація
по справі включала контактні дані потерпілого та
його матері п. Ольги.

3. Підготовча робота з представником правоF
порушника

Перший контакт з матір’ю правопорушника
відбувся у приміщенні ССН, тоді п. Оксана повідо9
мила, що її син знаходиться в слідчому ізоляторі і
на процедурі медіації буде присутня тільки вона.
П. Оксана також розповіла про ситуацію злочину.
Оскільки вона сама виявила бажання приймати
участь в медіації, то жодних проблем не виникло.

Через два тижні відбулася попередня зустріч з
представником правопорушника, яку проводив
один медіатор. Оскільки п. Оксана вже мала досвід
участі в медіації, під час розмови з медіатором
здебільшого обговорювалися шляхи відшкодуван9
ня завданої шкоди. П. Оксана сказала, що під час
спільної зустрічі вона матиме можливість відшко9
дувати вартість мобільного телефону. Під час попе9
редньої зустрічі п. Оксану також було детальніше
проінформовано про діяльність організації у сфері
медіації, надано детальну інформацію про процеду9
ру медіації: її принципи, етапи, можливі наслідки.
Зустріч тривала приблизно 30 хвилин.

4. Підготовча робота з потерпілою стороною
За два дні до проведення попередньої зустрічі з

матір’ю правопорушника, відбувся перший кон9
такт з потерпілою стороною. Медіатор мав теле9
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фонну розмову з матір’ю потерпілого – п. Ольгою,
оскільки мав тільки її робочий номер телефону, во9
на вже була поінформована про реалізацію проекту
та можливість участі в зустрічі по залагоджуванні
шкоди. П. Ольга задала декілька запитань щодо пе9
ребігу процедури та можливості реального відшко9
дування вартості мобільного телефону. За резуль9
татами телефонної розмови було досягнуто домо9
вленості про попередню зустріч, на яку п. Ольга
прийде з сином, за його згоди. 

Попередня зустріч з потерпілим та його матір’ю
відбулася в той самий день, що і попередня зустріч
з матір’ю правопорушника, але пізніше. Після того,
як медіатор коротко розказав про програму, він
звернувся до Юрія з проханням розказати про
кримінальну ситуацію. Потерпілий дуже емоційно
розказав про злочин: коли він вийшов з навчально9
го закладу троє незнайомих підійшли до нього, тро9
хи відвели в сторону та почали вимагати мобільний
телефон. Юрій сказав їм, що він не має телефону,
тоді правопорушники схопили його за руки, нане9
сли декілька ударів, обшукали кишені, забрали те9
лефон і втекли. Ця ситуація дуже образила Юрія,
оскільки він усе літо працював у столярній май9
стерні, щоб заробити на мобільний телефон. Мати
потерпілого додала, що вони з сином не прагнуть
суворого покарання для Віктора. Їх цікавила мож9
ливість отримати відшкодування за викрадений те9
лефон. Юрій та п. Ольга досить швидко та без ва9
гань погодились на участь у медіації, хоча вони бу9
ли здивовані існуванням такої послуги. 

5. Медіація 
Спільну зустріч проводив Микитин Ю. в офісі

організації. На зустрічі, окрім медіатора, були при9
сутні представник правопорушника п. Оксана, по9
терпілий Юрій та його представник п. Ольга.

Першими прийшли потерпілий та його матір.
П. Оксана запізнилась на 20 хвилин, вона поясни9
ла, що була змушена затриматись на роботі, та ви9
бачилась перед учасниками медіації.

На початку зустрічі медіатор нагадав сторонам
основні принципи та правила даної процедури,
спитав, чи є у сторін питання. Потім, медіатор за9
пропонував перейти до обговорення ситуації, що
склалась. Першою розповідь почала п. Ольга. Вона
сказала, що не тримає зла на правопорушника та не
вимагає від п. Оксани чогось надзвичайного.
Медіатор запропонував розказати потерпілому, що
ж з ним трапилось. Юрко розказав про злочин так,
як він це робив на попередній зустрічі, та додав, що
йому дуже шкода втраченого телефону, оскільки
багато працював, щоб його купити. 

П. Оксана сказала, що хоче відшкодувати завда9
ну сином шкоду. Вона зауважила, що було б добре,
якби зараз на її місті сидів Віктор та особисто міг
попросити пробачення у потерпілого, поспілкува9
тись з ним. Вона висловила надію, що син зможе

ще раз особисто попросити пробачення у Юрка
після суду (коли його звільнять).

Ініціативу у спілкуванні на себе взяли сторони. 
П. Ольга сказала, що співчуває п. Оксані та не

хоче, щоб через цей випадок Віктор потрапив до
в’язниці. Мати правопорушника сказала, що дуже
сильно переживає з приводу того, що трапилась, і
не хоче, щоб її неповнолітній син потрапив до в’яз9
ниці. П. Ольга сказала, що також не хоче цього, але
хотіла б, щоб її сину повернули вартість викрадено9
го телефону. П. Оксана запропонувала зробити це
негайно та запитала, чи зможуть потерпілий та йо9
го матір на судовому засіданні підтвердити, що не
мають майнових претензій до Віктора, на що отри9
мала ствердну відповідь. 

Після цього сторони перейшли до обговорення
угоди, де було закріплено, що п. Оксана відшкодо9
вує вартість мобільного телефону у сумі 800 грн, а
Юрій та п. Ольга не висуватимуть вимог майново9
го характеру до Віктора. Кожній зі сторін було на9
дано по примірнику угоди. Після завершення ме9
діації присутні подякували медіатору за допомогу.

Спільна зустріч тривала трохи більше години.
Загальна тривалість медіаційного процесу (від

часу встановлення першого контакту до проведен9
ня медіації) складає два тижні.

6. Наслідки медіації
Медіаційна угода була виконана: представник

правопорушника виплатила суму матеріальної
компенсації під час медіації; потерпіла сторона свої
зобов’язання теж виконала, на судовому засіданні
матеріальні претензії до правопорушника не вису9
вались, також потерпілий і його матір підтвердили
факт примирення. Медіаційну угоду було долуче9
но до матеріалів справи.

Звітність по даній справі надається до БО
«УЦП». Ксерокопія угоди, укладеної між сторона9
ми, була передана в ССН. 

Як і в попередньому випадку, про вплив резуль9
татів примирення на рішення суду, на даний час,
говорити ще не можна, оскільки відбулось тільки
одне судове засідання по справі. 

ОПИС МЕДІАЦІЙНОЇ СПРАВИ «РОЗБІЙ»
1. Фабула справи
Після участі у святкуванні дня народження Ігор С.

зі своїй знайомим вчинили напад на перехожого,
побили його та відібрали спортивну сумку. Дії пра9
вопорушників кваліфікуються за ст. 187 ККУ
(розбій). Потерпілим по справі визнано Сергія М.

2. Інформацію про справу медіатор отримав
безпосередньо від правопорушника, який само9
стійно звернувся до організації з проханням взяти
участь у медіації. За послугою медіації правопо9
рушник звернувся після винесення вироку суду.
Отримана інформація включала дані про особу
правопорушника та потерпілого, їхні контактні
дані, суть вироку суду першої інстанції.

ДОСВІД РЕГІОНІВ 
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3. Підготовча робота з правопорушником 
Перший контакт з правопорушником відбувся

через три місяці після скоєння злочину. Ігор прий9
шов до офісу організації та висловив бажання взя9
ти участь у медіації. Розмову з правопорушником
вів медіатор Юрій М. Під час розмови Ігор ознайо9
мився з процедурою медіації, її основними принци9
пами та етапами, було досягнуто згоди щодо прове9
дення попередньої зустрічі. Він сказав, що зателе9
фонує до організації та повідомить про можливий
час зустрічі з медіатором. 

Склалось враження, що правопорушник щиро
хоче вибачитись перед потерпілим та відшкодува9
ти завдані йому збитки. Оскільки вирок було вине9
сено (застосовано покарання у вигляді засудження
до п’яти років позбавлення волі з відстрочкою ви9
конання вироку), то процесуального інтересу у Іго9
ря не було.

Через тиждень відбулася попередня зустріч з
правопорушником, яку проводив один медіатор.
Зустріч була проведена в офісі організації та трива9
ла приблизно 30 хвилин. Інші особи до зустрічі не
залучались. Ігор був детально проінформований
про процедуру медіації та її особливості. Він зада9
вав питання медіатору щодо можливого перебігу та
правил спільної зустрічі потерпілим, розповів про
подію злочину. При проведенні цієї зустрічі труд9
нощів у медіатора не виникло. Було досягнуто зго9
ди, що у разі згоди потерпілого, спільна зустріч
відбудеться через тиждень. 

4. Підготовча робота з потерпілим
Перший контакт з потерпілим відбувся по теле9

фону. Медіатор стисло розказав про організацію, її
роботу у сфері медіації та бажання правопорушника
зустрітись з ним за посередництва нейтральної сто9
рони. На початку телефонної розмови потерпілий з
недовірою віднісся до пропозиції зустрітись із
медіатором. Проте під кінець спілкування він змінив
своє ставлення та погодився на зустріч в офісі ор9
ганізації для проведення попередньої зустрічі.

Через декілька днів в офісі організації відбулася
попередня зустріч з потерпілим, яка тривала при9
близно 20 хвилин. Після вступної частини, де меді9
атор повідомив про суть медіації, її основні аспек9
ти, розмова перейшла до розповіді Сергія про
подію злочину. Він досить легко погодився на
спільну зустріч з правопорушником. Проте по9
терпілий висловив занепокоєння щодо того, чи
правопорушник знову не образить його. 

Загальна тривалість підготовчого періоду стано9
вила 14 днів.

5. Медіація
Медіацію проводили два медіатори: Галина М.

та Юрій М. Зустріч проводилась в офісі організації
та тривала близько години. На медіації були при9
сутні правопорушник та потерпілий. Інші особи не
залучались. 

Медіація розпочалась із того, що медіатори
представили один одного та запропонували пред9
ставитись учасникам. Першим розпочав правопо9
рушник, потім представився потерпілий. Галина
нагадала сторонам про основні принципи та прави9
ла проведення медіації. Юрій запропонував учас9
никам розповісти про те, що з ними трапилось. Роз9
почав правопорушник. Після його розповіді по9
терпілий сказав, що йому практично нічого додати
і зауважив, що для нього було дуже важливо дізна9
тись від Ігоря про причини вчинення злочину.
Сергій поцікавився, чому обрали саме його і що
хлопці очікували отримати, адже у сумці не було
нічого цінного. Ігор відповів, що він та його знайо9
мий випили і хотіли викрасти сумку з речами, щоб
потім її продати. Правопорушник також сказав, що
Сергій випадково став потерпілим, оскільки він
був першим, кого вони побачили. На це потерпілий
зауважив, що через дурні бажання страждають не9
винні люди. Правопорушник відповів, що він дуже
шкодує з приводу того, що сталося і просить проба9
чення у потерпілого. Після цього запанувала неве9
личка пауза. Тоді Галина запропонувала сторонам
розповісти про вплив цього випадку на їхнє життя.
Першим знову розпочав правопорушник. Він ска9
зав, що дуже шкодує через вчинені ним дії. Він роз9
повів про час, проведений у слідчому ізоляторі; про
негативний вплив події на його близьких людей.
Потерпілий розповів, що декілька днів пролежав у
лікарні, сильно переживав через подію, що трапи9
лась. Після завершення його розповіді Ігор запро9
понував відшкодувати завдану ним шкоду і ще раз
наголосив, що не хотів аби з ним це трапилось.
Сергій відповів, що він не хоче матеріальної ком9
пенсації, йому достатньо, щоб Ігор вибачився,
усвідомив наскільки негативними є наслідки його
дій та не вчиняв злочинів у майбутньому.

Сторони прийшли до висновку, що не потрібно
укладати письмового договору про примирення,
оскільки він не матиме юридичного впливу та по9
терпілий не хоче матеріальної компенсації.

6. Наслідки медіації 
Угода між сторонами не укладалась, тому моні9

торинг виконання угоди не проводився.
Звітність по даній справі подавалась до БО

«УЦП» та, в усній формі, про результати медіації
були проінформовані представники партнерської
організації із системи державних органів – Служби
у справах неповнолітніх.

Процедура медіації не мала правових наслідків,
оскільки проводилась після винесення вироку.
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ОЦІНКА ІВАНОFФРАНКІВСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Програму оцінювали 7 правопорушників та 3 особи, що їх підтримували; 3 потерпілих та 2 особи, що
їх підтримували.

Оцінка учасниками попередніх зустрічей 

Оцінка попередніх зустрічей (потерпілі та особи, що їх підтримували) 

Оцінка підготовчого періоду (правопорушники та особи, що підтримували) 

№ Дослідницьке питання Варіанти відповідей
Кількість

респондентів

1. Як Ви почуваєтесь після зустрічі з медіатором?

Краще 4

Нічого не змінилося 1

Гірше

2.
Чи зустріч з медіатором вплинула на Вашу
готовність обговорювати вплив кримінальної
ситуації на Ваше життя?

Так, зустріч мені допомогла 4

Це на мене не вплинуло 1

Ні, зустріч мені не допомогла

3.
Чи лишилися у Вас питання стосовно процедури
медіації?

Так

Ні 5

4.
Чи почувалися Ви комфортно/зручно під час
зустрічі з медіатором?

Так 3

Частково 2

Ні

5.
Наскільки Ви задоволені результатами зустрічі з
медіатором?

Повністю задоволений (9на) 3

Частково задоволений (9на) 2

Зовсім не задоволений (9на) 6

6.
Чи порекомендували б Ви іншій особі, яка
потрапила в подібну ситуацію, прийняти участь у
такій програмі?

Так, звичайно 4

Можливо 1

Ні, ніколи

№ Дослідницьке питання Варіанти відповідей
Кількість

респондентів

1. Як Ви почуваєтесь після зустрічі з медіатором?

Краще 7

Нічого не змінилося 2

Гірше

2.
Чи зустріч з медіатором вплинула на Вашу
готовність обговорювати вплив кримінальної
ситуації на Ваше життя?

Так, зустріч мені допомогла 5

Це на мене не вплинуло 4

Ні, зустріч мені не допомогла

3.
Чи лишилися у Вас питання стосовно процедури
медіації?

Так

Ні 9
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Оцінка учасниками процедури медіації 

Оцінка медіації (правопорушники та особи, що їх підтримували)

№ Дослідницьке питання Варіанти відповідей
Кількість

респондентів

1. Як Ви почуваєтесь після зустрічі з медіатором?

Краще 7

Нічого не змінилося 2

Гірше

2.
Чи зустріч з медіатором вплинула на Вашу
готовність обговорювати вплив кримінальної
ситуації на Ваше життя?

Так, зустріч мені допомогла 5

Це на мене не вплинуло 4

Ні, зустріч мені не допомогла

3.
Чи лишилися у Вас питання стосовно процедури
медіації?

Так

Ні 9

4.
Чи почувалися Ви комфортно/зручно під час
зустрічі з медіатором?

Так 6

Частково 3

Ні

5.
Наскільки Ви задоволені результатами зустрічі з
медіатором?

Повністю задоволений (9на) 6

Частково задоволений (9на) 2

Зовсім не задоволений (9на) 1

6.
Чи порекомендували б Ви іншій особі, яка
потрапила в подібну ситуацію, прийняти участь у
такій програмі?

Так, звичайно 6

Можливо 3

Ні, ніколи

№ Дослідницьке питання Варіанти відповідей
Кількість

респондентів

1. 
Чи допомогла Вам зустріч з іншою стороною
переконатися, що він/вона не вчинить
повторного злочину проти Вас?

Так, зустріч мені допомогла 3

Це на мене не вплинуло 1

Ні, зустріч мені не допомогла

2.
Як Ви вважаєте, чи зрозуміла інша сторона, як
кримінальна ситуація вплинула на Ваше життя?

Так, зрозумів (9ла) повністю

Зрозумів (9ла) частково 2

Ні, зовсім не зрозумів (9ла) 2

3.
Чи вплинула зустріч з іншою стороною на Ваші
переживання стосовно ситуації злочину?

Я почуваюся краще 3

Це на мене не вплинуло 1

Я почуваюся гірше

4.
Чи допомогла Вам зустріч з іншою стороною
зрозуміти, чому він/вона вчинив(9ла) злочин?

Так, я зрозумів (9ла) чому 2

Частково зрозумів (9ла) 2

Ні, я не зрозумів (9ла) чому 5

5.
Чи сприяла участь в програмі медіації тому, що
офіційне правосуддя стало більше відповідати
Вашим потребам?

Так, сприяла 2

Частково сприяла 2

Ні, зовсім не сприяла
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Оцінка медіації (правопорушники та особи, що їх підтримували)

№ Дослідницьке питання Варіанти відповідей
Кількість

респондентів

6.
Чи можете Ви сказати, що медіатор однаково
ставився до Вас і до іншої сторони?

Так 4

Частково 

Ні

7.
Чи почувалися Ви комфортно/зручно під час
процедури примирення?

Так 4
Частково

Ні

8.
Наскільки Ви задоволені результатом процедури
примирення?

Повністю задоволений (9на) 4

Частково задоволений (9на)

Зовсім не задоволений (9на)

9.
Чи порекомендували б Ви іншій особі, яка
потрапила в подібну ситуацію, прийняти участь у
такій програмі?

Так, звичайно 4
Можливо

Ні, ніколи

№ Дослідницьке питання Варіанти відповідей
Кількість

респондентів

1.
Як Ви вважаєте, чи змінилось ставлення іншої
сторони до Вас протягом зустрічі?

Так, стало краще 5

Не змінилось

Так, стало гірше

2.
Чи допомогла Вам зустріч з іншою стороною
зрозуміти як кримінальна ситуація вплинула на
її/його життя?

Так, я усе зрозумів (9ла) 5

Частково зрозумів (9ла)

Ні, я нічого не зрозумів (9ла)

3.
Чи сприяла участь в програмі примирення тому,
що офіційне правосуддя стало більше відповідати
Вашим потребам?

Так, сприяла 3

Частково сприяла 1

Ні, зовсім не сприяла 1

4.
Чи можете Ви сказати, що медіатор однаково
ставився до Вас і до іншої сторони?

Так 5

Частково

Ні

5.
Чи почувалися Ви комфортно/зручно під час
процедури примирення?

Так 2

Частково 3

Ні

6.
Наскільки Ви задоволені результатом процедури
примирення?

Повністю задоволений (9на) 5

Частково задоволений (9на)

Зовсім не задоволений (9на)

7.
Чи порекомендували б Ви іншій особі, яка
потрапила в подібну ситуацію, прийняти участь у
такій програмі?

Так, звичайно 5

Можливо

Ні, ніколи
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Звіт медіатора про проведені попередні зустрічі

Звіт медіатора про проведені медіації

№ Дослідницьке питання
Відповіді респондентів

Так Частково Ні

1.

Чи були досягнуті цілі попередньої зустрічі у роботі з
правопорушником:
• позитивні зміни емоційного стану?

3 1 3

• усвідомлення правопорушником власних потреб та інтересів? 4 2 1

• розуміння правопорушником суті програми? 4 3

• готовність правопорушника до зустрічі з потерпілим? 3 1 3

2.

Чи були досягнуті цілі попередньої зустрічі у роботі з потерпілим:
• позитивні зміни емоційного стану

1 2

• усвідомлення потерпілим власних потреб та інтересів? 1 2

• розуміння потерпілим суті програми? 3

• готовність потерпілого до зустрічі з правопорушником? 2 1

3.

Чи були досягнуті цілі попередньої зустрічі у роботі з залученими
особами (батьки, родичі, друзі) зі сторони правопорушника:
• позитивні зміни емоційного стану?

3

• розуміння залученою особою суті програми? 3

• усвідомлення залученою особою своєї ролі в процесі? 3

• готовність до зустрічі з потерпілим?

4.

Чи були досягнуті цілі попередньої зустрічі у роботі з залученими
особами (батьки, родичі, друзі) зі сторони потерпілого:
• позитивні зміни емоційного стану?

2

• розуміння залученою особою суті програми? 2

• усвідомлення залученою особою своєї ролі в процесі? 2

• готовність до зустрічі з правопорушником? 2

№ Дослідницьке питання
Відповіді респондентів

Так Частково Ні

1.

Чи були досягнуті цілі процедури примирення у роботі з
правопорушником:
• позитивні зміни емоційного стану?

2

• усвідомлення правопорушником впливу кримінальної ситуації на
життя потерпілого?

1 1

• вияв співчуття до потерпілого? 2

• усвідомлення правопорушником своєї вини? 2

• прийняття правопорушником відповідальності за свої дії? 2

• щире каяття (вибачення) перед потерпілим? 2

2.

Чи були досягнуті цілі процедури примирення у роботі з потерпілим:
• позитивні зміни емоційного стану?

1 1

• розуміння потерпілим причин кримінальної ситуації? 2

• позитивні зміни у ставлення до правопорушника? 2

• чи пробачив потерпілий правопорушника? 2
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№ Дослідницьке питання
Відповіді респондентів

Так Частково Ні

3.
Чи були досягнуті цілі процедури примирення у роботі з залученими
особами (батьки, родичі, друзі) зі сторони правопорушника:
• позитивні зміни емоційного стану?

3

• розуміння впливу кримінальної ситуації на життя потерпілого? 3

• вияв співчуття до потерпілого? 3

• допомога/підтримка у прийнятті відповідальності правопорушником? 2 1

4.
Чи були досягнуті цілі попередньої зустрічі у роботі з залученими
особами (батьки, родичі, друзі) зі сторони потерпілого:
• позитивні зміни емоційного стану?

2

• підтримка потерпілого протягом процесу? 2

• розуміння причин кримінальної ситуації? 2

• позитивні зміни у ставленні до правопорушника? 2

• чи пробачили залучені особи правопорушника? 2

5. Чи було укладено угоду між сторонами? 4

6. Чи було прийняте рішення про матеріальне відшкодування? 3 3
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Створюючи систему ювенальної юстиції, ми
намагаємось не тільки підкреслити важ9

ливість змін підходів до дитини та до захисту її
прав, а й сподіваємось, що запропоновані зміни до9
поможуть подолати зростання рівня злочинності
серед молоді, який зараз викликає занепокоєння у
більшості фахівців, які працюють з дітьми, та у не9
байдужої до цієї проблеми частини населення Ук9
раїни.

Для того щоб вирішити проблему злочинності
серед молоді, треба в першу чергу знайти відповідь
на запитання: в чому полягають причини цього
соціального явища? 

Чимало дослідників в усьому світі намагалися
знайти відповідь на це питання. На сьогодні вже є
результати досліджень, якими ми можемо, і мусимо
скористатися, якщо маємо на меті зменшити рівень
асоціальної поведінки серед неповнолітніх. Зокре9
ма, корисними є дослідження відомого австралій9
ського кримінолога Джона Брейтуейта, який ви9
значив фактори, що сприяють вчиненню злочинів
молодими людьми, а саме: 

— економічний спад у країні; 
— постійні конфлікти між батьками, а також си9

туації, в яких дитина стає свідком домашнього на9
сильства;

— відсутність одного або обох батьків та, так
зване, соціальне сирітство, коли батьки не приділя9
ють уваги вихованню дитини;

— погана поведінка у школі, яка стає основою
асоціальної, і, в подальшому, кримінальної пове9
дінки.

В цілому, все вищезазначене, можна звести до
відсутності належної підтримки дитини з боку ро9
дини, школи або громади загалом. До схожого ви9
сновку прийшов відомий у світі норвезький кримі9
нолог Нільс Крісті, вивчаючи проблеми злочин9
ності та підхід правоохоронних органів щодо її вре9
гулювання. У своїй книзі «Щільність суспільства»

Крісті, згідно результатів дослідження, доходить
такого висновку: правоохоронні органи держави не
спроможні контролювати рівень злочинності; єди9
не, що є дієвим джерелом контролю над злочин9
ністю, – це ставлення громадськості та суспільства
до цього соціального явища. Ще раніше він також
висловлював думку, що існуюча система правосуд9
дя відібрала право власності на конфлікт у своїх
громадян (Christie N., Conflicts as property, British
Journal of Criminology, 1977, Ст. 1915). Проте, на9
дання громадянам можливості спільно обговорю9
вати наслідки конфліктної або кримінальної ситу9
ації та вирішувати, яким чином їх можна усунути, є
дуже важливим інструментом регулювання зло9
чинності. Адже саме через цей процес відбувається
побудова та зміцнення системи суспільної моралі
та однозначне розуміння того, що є суспільно ко9
рисною поведінкою, а що – ні. Практично будь9яка
людина у молодому віці робить щось таке, що може
вважатися порушенням закону, і це, фактично, є
нормальним процесом випробовування себе та ви9
значення своїх взаємостосунків з суспільством. То9
му, з огляду на вищесказане, дуже важливо, щоб си9
стема реагування на правопорушення передбачала
для неповнолітніх правопорушників можливості
усвідомити наслідки скоєного, вибачитись, відшко9
дувати потерпілій особі завдану шкоду, і, таким чи9
ном, прийти до розуміння того, що є суспільно
прийнятною поведінкою. 

Водночас з розвитком та професійним станов9
ленням системи кримінального судочинства, яка
орієнована на покарання злочинця (а, фактично, на
завдання страждань винній людині у відповідь на її
протиправну поведінку), людство використовува9
ло й інший підхід до розуміння відповідальності, а
саме: відповідати за свої вчинки перед тим, хто від
них постраждав. Австралійській кримінолог Джон
Брейтуейт, про якого йшлось раніше, зазначав, що
тільки почуття сорому, яке виникає під час особис9
тої розмови з потерпілим, та прохання про виба9
чення перед людиною та громадою, яким було зав9
дано шкоду, сприяє усвідомленню своєї провини та
здійснює виховний (трансформуючий) вплив на
молоду людину (Брейтуейт Д. Преступление, стыд
и воссоединение: Пер. с англ. Н. Д. Хариковой /
Под общ. ред. М. Г. Флямера. – М.: Центр «Судеб9
но9правовая реформа», 2002. – 312 с.). До речі, вже
багато досліджень довели, що покарання та ув’яз9
нення не тільки не сприяє виправленню правопо9
рушника, а й збільшує ймовірність того, що він
вчинить нове правопорушення (Lipsey 1995).

РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
В СИСТЕМІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Роман КОВАЛЬ
Президент Українського
Центру Порозуміння



Існуючий в Україні Кримінальний кодекс пе9
редбачає можливість закриття справи у зв’язку з
дієвим каяттям правопорушника та відшкодуван9
ням завданої шкоди, а також примиренням по9
терпілого та правопорушника, що могло б сприяти
розвитку відновних підходів. Але існуюча правова
система не надає реальної можливості зробити це
належним чином, зокрема через відсутність в ній
інструменту, завдяки якому стало б можливе при9
мирення потерпілого та правопорушника. Уявіть
себе у ролі однієї чи іншої сторони: наскільки учас9
ники кримінальної ситуації готові самостійно
зустрітися знову віч9на9віч, навіть з метою виба9
чення та досягнення порозуміння стосовно відшко9
дування збитків? А якщо одна з сторін – непо9
внолітній, який ще взагалі не має достатньої муж9
ності та життєвого досвіду, щоб проявити рішу9
чість та взяти на себе таким чином відповідаль9
ність?

Здавна саме суспільство (переважно, в особі
старійшин) виконувало цю роль – звести дві сторо9
ни разом з метою врегулювання конфлікту та за9
побігання його повторення у подальшому. Зараз
більшість цих традицій відроджується у програмах
відновлювального правосуддя. Як визначив Тоні
Маршалл: «правосуддя – це процес, за допомогою
якого сторони, залучені до події злочину, спільно
вирішують, як усунути його наслідки і які виснов9
ки зробити на майбутнє». Діяльність таких про9
грам передбачає організацію зустрічі жертви і пра9
вопорушника по справах, які потрапляють зі
слідчих та судових органів, і у випадку, якщо зло9
чинець визнав факт вчинення ним злочину.

Підготовкою і проведенням зустрічі опікується
спеціальний посередник (медіатор). Посередники
виступають в якості ведучих цих зустрічей і діють,
як нейтральна сторона. Вони не судді і не арбітри.
Вони не мають права нав’язувати сторонам своє ба9
чення проблеми чи свій варіант рішення. Їхня голо9
вна мета – допомогти потерпілому та правопоруш9
нику дійти взаєморозуміння та згоди. Обом сторо9
нам пропонується розповісти про те, що трапилось,
і як ця подія вплинула на їхнє життя. Кожна із
сторін має можливість поставити запитання. Далі
вони разом вирішують, що слід зробити з наслідка9
ми злочину. В разі згоди, потерпілий та правопо9
рушник підписують угоду, яка часто є рішенням
про матеріальне відшкодування спричиненої шко9
ди. Однак це не єдина можливість. Іноді злочинці
погоджуються відпрацювати на користь потер9

пілого, а деколи – потерпілі просять, щоб злочинці
відпрацювали на користь громади. (Землянська В.
«Запровадження відновлюючих підходів: зміна по9
глядів на кримінальне судочинство» // Право
України. – 2003. – № 10. – С. 154–157.)

У своїй статті «Відновлювальне правосуддя:
можливості запровадження в Україні» Голова
Верховного Суду України, академік Української
Академії наук, професор В. Т. Маляренко та
кандидат юридичних наук, доцент, в. о. ректора
Академії суддів України І. А. Войтюк пишуть:
«Аналіз Кримінального кодексу України (ст. ст. 46,
66 та ін.) показує, що у кримінальному праві Укра9
їни фактично відсутні перешкоди до впровадження
відновлювального правосуддя. Однак, криміналь9
но9процесуальне законодавство України не перед9
бачає такого інституту, що є перепоною для засто9
сування цієї процедури у кримінальних справах,
оскільки в обґрунтуванні незастосування її судді
посилаються на відсутність закону. На жаль, не пе9
редбачається такий інститут і в проекті нового
КПК, що важко зрозуміти, якщо врахувати заяви
України про намагання долучитись до євро9
пейських процесів. У законодавстві Польщі, най9
ближчої до України держави, така норма стала ба9
зою для впровадження інституту відновлювально9
го правосуддя у кримінальний процес. Але слід ма9
ти на увазі, що застосування медіації в Польщі спо9
чатку проводилося експериментально».

Глибоко аналізуючи існуючі можливості та стан
сучасної системи кримінального судочинства в Ук9
раїні, а також результати деяких діючих в Росії та в
Україні експериментальних програм з впроваджен9
ня відновного правосуддя, автори статті доходять
висновку що «відновлювальне  судочинство, яке з
успіхом застосовується в окремих державах як
складова кримінального процесу, як механізм від9
новлення порушених прав потерпілих від злочинів
і, як один із засобів виправлення правопорушників
має зайняти чільне місце у вітчизняній системі
права, чим внесе свою частку до наближення укра9
їнського судочинства до європейських стандартів
демократії». 

Ми також сподіваємось на те, що під час ство9
рення системи ювенальної юстиції в Україні про9
грами відновного правосуддя, які вже довели
всьому світу свою ефективність у профілактиці
злочинності, знайдуть у ній своє місце, щоб новий
підхід дійсно сприяв ресоціалізації правопоруш9
ників та зменшенню злочинності серед молоді.

ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ

46 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 



Рівень криміналізації у підлітковому середо9
вищі залишається досить високим. За інформацією
викладеною у посібнику «Ювенальна юстиція:
проблеми створення, коментарі законодавчої бази і
судової практики» під загальною редакцією к. ю. н.,
голови апеляційного суду Харківської області
В. Бринцева, кожний 129й злочин із числа роз9
слідуваних вчинено неповнолітніми. У 2004 р. не9
повнолітніми або за їх участю було вчинено 32 тис.
335 злочинів. У 2002 р. судами засуджено понад
20 тис. осіб, які вчинили злочини у неповнолітньо9
му віці, що на 1,8% більше, ніж у 2001 р., а, порівня9
но з 1993 р., у 2004 р. кількість засуджених непов9
нолітніх збільшилася на третину (37,8%). У струк9
турі злочинності серед неповнолітніх збільшилася
кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Ко9
ефіцієнт судимості неповнолітніх склав 66 осіб на
10 тис. населення у віці від 14 до 18 років. 

Високий рівень злочинності неповнолітніх
свідчить про неналежну організацію профілактич9
ної роботи серед цієї категорії осіб. Експертні ін9
терв’ю та анкетування учасників (судді, працівни9
ки служб у справах неповнолітніх, міліції, прокура9
тури, соціальні працівники) проектів ХГЦ «Молодь
за демократію», «Діалог громадськості щодо проб9
лем захисту прав дітей та створення в Україні юве9
нальних судів» і «Модельний ювенальний суд –
крок до вдосконалення ювенальної юстиції в Укра9
їні», 200492005 рр., виявили чотири головні аспекти
проблеми підвищення ефективності боротьби з
противоправними діями за участю дітей та молоді:

– першим аспектом проблеми є неефективна
співпраця або незкоординованість зусиль різних
відомств на обмеження противоправної поведінки
неповнолітньої особи, надто мала їх увага до пре9
вентивних (попереджуючих) заходів, зокрема до
неповнолітніх з групи ризику; 

– другим – конфлікт між добробутом неповно9
літньої особи та необхідністю захистити суспіль9
ство від правопорушень через покарання і запобі9
гання їх повторенню; 

– третім аспектом є проблема затримок у розг9
ляді справ за участю неповнолітніх; та

– четвертим – сумнівна адекватність або непро9
гнозована ефективність санкцій, що застосовують9
ся в разі рішення суду щодо неповнолітньої особи. 

Тому стан підліткової злочинності викликає за9
непокоєність та зумовлює необхідність пошуку но9
вих засобів для її попередження, вжиття додатко9
вих заходів з боку державних органів і громад9
ськості, які б сприяли поступовому зменшенню
злочинних проявів у середовищі неповнолітніх.

У рамках діяльності з удосконалення системи
ювенальної юстиції як комплексної системи спеці9
алізованого державного і громадського забезпечен9
ня і захисту прав дитини, зокрема за результатами
виконання проектів співпраці у попередні періоди,
в т. ч. за підтримки ЮНІСЕФ, центр реалізує про9
екти з розбудови системи ювенальної юстиції за та9
кими напрямками:

1. Вдосконалення системи правового захисту
дітей в судах через впровадження спеціалізації
«Ювенальний суддя» та створення умов для розбу9
дови в Україні системи ювенальних судів.

2. Демократизація та гуманізація кримінально9
виконавчої системи через розбудову служби про9
бації у сфері ювенальної юстиції.

3. Підвищення ролі громадських організацій в
реагуванні на кримінальні конфлікти за участю не9
повнолітніх.

Задля досягнення цілей першого напрямку у
травні 2004 р. Харківським громадським центром
«Молодь за демократію» було ініційовано проект
«Модельний ювенальний суд – крок до вдоскона9
лення ювенальної юстиції в Україні», завданням
якого стало створення модельного ювенального су9
ду на базі Дергачівського районного суду Харків9
ської області. Дванадцятимісячний досвід реалі9
зації проекту свідчить, що така організація суду за
умов підвищення ефективності взаємодії ювеналь9
ного судді і спеціаліста з пробації та впровадження
практики відновного правосуддя у систему юве9
нальних судів і служб по захисту прав неповноліт9
ніх на досудовому етапі задля якомога більш ран9
нього урегулювання конфлікту за участю непов9
нолітнього, сприяє прискоренню розгляду справ за
участю неповнолітніх, приведенню покарання у
пряму залежність від серйозності й кількості ско9
єних злочинів, сприяє реінтеграції неповнолітньо9
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го правопорушника у суспільство. (Для отримання
більш детальної інформації по цьому проекту див.:
бюлетень Українського Центру Порозуміння «Від9
новне правосуддя в Україні», 192/2005, стор. 1009
102, стор. 1239126). 

Задля досягнення цілей другого напряму щодо
демократизації та гуманізації кримінально9вико9
навчої системи через розбудову служби пробації у
сфері ювенальної юстиції та з метою створення
підґрунтя для впровадження інституту пробації в
Україні у 2005 р. на національному рівні Харків9
ським громадським центром «Молодь за демокра9
тію» за підтримки Дитячого Фонду ООН
(ЮНІСЕФ) у співпраці з Державним департамен9
том України з питань виконання покарань і Україн9
ським Центром Порозуміння був реалізований
проект «Розробка та законодавча підтримка систе9
ми пробації у сфері ювенальної юстиції», завдан9
ням якого була розробка стандартів діяльності
спеціаліста з пробації в контексті концепції з удос9
коналення системи ювенальної юстиції в Україні. 

Кримінальний кодекс України 2001 р. розширив
види покарань. Введені нові покарання, які раніше
не застосовувались – громадські роботи, обмежен9
ня волі, та ін. Замість звільнення від відбування по9
карання з відстрочкою виконання вироку або умов9
ного засудження нове кримінальне законодавство
передбачає звільнення від відбування покарання з
випробуванням. Ці покарання не пов’язані з ізоля9
цією засуджених від суспільства, але передбачають
здійснення контролю за їх поведінкою та проведен9
ня індивідуально9профілактичної роботи, надання
допомоги у вирішенні соціальних проблем, усунен9
ня причин та умов, які сприяли скоєнню злочину.
При цьому передбачається виправлення і ре9
соціалізація правопорушника без позбавлення його
волі. На жаль, ці види покарань поки що практично
не опробувані на практиці із9за відсутності науко9
вих розробок з питань їх застосування, але досвід
використання нев’язничних санкцій (умовне засу9
дження з наглядом, пробація (випробування), гро9
мадські роботи, спеціальні різновиди поводження,
спеціальна опіка, домашній арешт) у країнах розви9
неної демократії засвідчує їх високу ефективність.
По9перше, ці санкції вважають більшою мірою аде9
кватними певним різновидам злочинів (переважно
незначним), а також певним категоріям злочинців,
зокрема, серед неповнолітніх. По9друге, вони спри9
яють реабілітації злочинця і його інтеграції в
суспільство. Важливим доказом на користь нев’яз9
ничних санкцій є можливість проведення значно
більшої кількості реабілітаційних програм, аніж це
можливо в закритих закладах. По9третє, реалізація
цих санкцій потребує менших витрат, ніж ув’язнен9
ня. По9четверте, вони ведуть до зменшення
кількості ув’язнених і сприяють, таким чином, по9
силенню виправного впливу на засуджених. 

У більшості країн Європи для виконання бага9
тьох альтернативних видів покарань створені спе9
ціалізовані державні органи, які знаходяться поза
поліцією та в’язницею – служби пробації. Голо9
вною метою служби пробації є захист суспільства,
попередження повторних злочинів, сприяння
реінтеграції правопорушника в суспільство через
створення можливості ефективного використання
санкцій у громаді та забезпечення належної реакції
на злочин.

Учасниками круглих столів, що проводились за
проектом, проаналізовано розвиток служб пробації
у восьми країнах – нових членах ЄС: Болгарії, Ес9
тонії, Латвії, Литві, Угорщині, Чеській Республіці,
Румунії, Словенії. Зроблено порівняльний аналіз
цілей, завдань, системи санкцій, методів роботи, зо9
крема щодо неповнолітніх, служб пробації і кри9
мінально9виконавчих інспекцій в Україні. Згідно з
висновками, при схожості цих інституцій (адже
інспекція за вітчизняним законодавством виконує
покарання, що не пов’язані з позбавленням волі)
закордонні служби пробації в більшій мірі відпові9
дають за ресоціалізацію та інтеграцію правопоруш9
ника у суспільство, спираючись на гуманні і демо9
кратичні методи роботи, зокрема щодо неповно9
літніх, і відрізняється від кримінально9виконавчих
інспекцій в Україні за своїми функціями, органі9
зацією діяльності, кадровим забезпеченням та ме9
тодами роботи. Для більш детальнішого ознайом9
лення з матеріалами роботи круглих столів див.:
статті у бюлетені «Відновне правосуддя в Україні»:
О. Беца «Зарубіжний досвід використання пробації
в ювенальній юстиції», № 192/2005; Р. Коваль
«Програми відновного правосуддя як інструмент
роботи фахівця служби пробації» № 3/2005 тощо.

Експериментальне введення додаткових функ9
цій в діяльність інспекторів низки Кримінально9
виконавчих інспекцій Державного департаменту
України з питань виконання покарань, аналогічних
функціям спеціалістів пробації, – зокрема, прове9
дення соціального дослідження особистості підсуд9
ного і підготовка досудових звітів з метою надання
допомоги суду у визначенні найбільш ефективного
для даної особи виду покарання (позбавлення волі
чи альтернативне покарання) на основі прогнозу
подальшої поведінки особи та можливостей її ре9
соціалізації у в’язниці чи на волі, організація ме9
діації між потерпілими та правопорушниками на
досудовому етапі, – свідчать про підвищення ефек9
тивності взаємодії «законодавчої і виконавчої»
влади задля винесення правильного вироку і роз9
робки адекватного способу реагування на правопо9
рушення і перевиховання правопорушника, зокре9
ма неповнолітнього. Але, для виконання таких
ефективних видів альтернативних покарань, як
пробація, громадські роботи, обмеження волі,
звільнення від відбування покарання з випробу9
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ванням, мають бути створені спеціальні заклади –
Центри пробації.

Головним результатом діяльності за проектом
стала розробка групою експертів, до складу якої
увійшли представники державних і недержавних
організацій, проекту Положення про Службу про9
бації України. Згідно з проектом, місія Служби
пробації України це – внесок у безпеку суспільства
через заохочення правопорушників ставати зако9
нослухняними членами суспільства, ефективний
контроль і нагляд за правопорушниками з метою
зменшення рівня повторної злочинності, а також
шляхом розвитку у правопорушників навичок, які

сприяють веденню позитивного способу життя та
соціальної інтеграції. Діяльність служби пробації
базується на одному з головних її завдань – прове9
дення соціального дослідження особистості підсуд9
ного і підготовка досудових звітів з метою надання
допомоги суду у визначенні найбільш ефективного
для даної особи виду покарання. 

За таких умов служба пробації може відігравати
центральну роль у гуманізації та реформуванні
кримінального судочинства, зміни способу реагу9
вання на правопорушення, зокрема неповнолітньо9
го, з репресивного на виховний.



Основні напрямки сучасної кримінальної по9
літики України знайшли найбільш повне і концен9
троване відображення в Кримінальному кодексі
2001 р. та Кримінально9виконавчому кодексі, який
набрав чинності з 1 січня 2004 р. Сутність цих на9
прямків полягає в посиленні боротьби з тяжкими і
особливо тяжкими злочинами при одночасному
пом’якшенні умов застосування мір кримінальної
відповідальності до осіб, котрі вперше притягають9
ся до відповідальності за злочини невеликої і се9
редньої тяжкості.

У плані гуманізації відповідальності це прояви9
лось, перш за все, в збільшенні передбачених КК
України видів покарань, які є альтернативою пока9
ранню у виді позбавлення волі на певний строк.
2/3 статей КК України передбачають покарання, не
пов’язані з позбавленням волі. Одні з цих видів по9
карань застосовувались в Україні протягом бага9
тьох років (наприклад, штраф, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяль9
ністю, виправні роботи), а другі є новими для укра9
їнського кримінального законодавства (громадські
роботи, обмеження волі, арешт). Відповідно до
КВК України, передбачені норми, які регламенту9
ють порядок і умови їх виконання і відбування.

Підставою для притягнення засудженого до від9
бування покарання є вирок суду (постанова, ухва9
ла), що набрав законної сили.

Чинним законодавством України контроль за
виконанням більшості покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, стосовно неповнолітніх покла9
дається на кримінально9виконавчу інспекцію, а
проведення індивідуально9профілактичної роботи
із засудженими за місцем проживання – на органи
внутрішніх справ.

Торкаючись системи покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, стосовно неповнолітніх ми зу9

пинимось тільки на тих видах, які виконуються
кримінально9виконавчою інспекцією, а саме: поз9
бавлення права обіймати певні посади або займати9
ся певною діяльністю; громадські роботи; виправні
роботи. Поза межами системи покарань знаходить9
ся такий кримінально9правовий інститут, як звіль9
нення від відбування покарання з випробуванням.
Але його значення для ресоціалізації засуджених
неповнолітніх є дуже вагомим.

Для покарань, не пов’язаних з позбавлення волі,
стосовно неповнолітніх характерними є такі риси:

Адекватне визначення міри суспільного впливу
за певні категорії злочинів та відповідно певного
кола осіб, які вчинили злочини.

Можливість для неповнолітнього максимально
зберегти соціальні зв’язки, які були до засудження,
і прискорити процес реабілітації злочинця та його
інтеграції в суспільство.

Затрати на реалізацію санкцій, не пов’язаних із
позбавленням волі, значно менші, ніж при застосу9
ванні позбавлення волі.

Зменшення кількості неповнолітніх, які відбу9
вають покарання в місцях позбавлення волі і, та9
ким чином, сприяння посиленню виховного впли9
ву на засуджених до позбавлення волі.

Можливість здійснення значно більшої кількос9
ті реабілітаційних програм ніж при покаранні по9
збавленням волі.

Широке застосування покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, скоротить кількість неповно9
літніх, які перебувають у в’язницях. При цьому
цілком виправдано чекати позитивного впливу на
стримування злочинності, покращення профілак9
тики повторних злочинів. Загальновідомо, що
ув’язнення негативно впливає на неповнолітнього
засудженого, його психіку і, як наслідок, усклад9
нює подальшу адаптацію до суспільства. Як свід9
чить багаторічний досвід закордонних криміна9
льно9правових систем, більшість неповнолітніх
злочинців можуть відбувати покарання без ізоляції
від суспільства під наглядом іспитової служби, що
не так руйнує його особистість і полегшує ресоці9
алізацію.

Застосування покарання у вигляді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю насамперед викликане протиправним
здійсненням неповнолітньою особою певних тру9
дових функцій. Позбавляючи його прав, які він
має, займаючись певною професійною діяльністю,
здійснюється охорона суспільних відносин у сфері
застосування праці. Важливе значення при цьому
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має не тільки каральний і виховний вплив на ньо9
го, а й попередження подібних порушень з боку
інших неповнолітніх.

Для визначення змісту покарання у вигляді по9
збавлення права обіймати певні посади або займа9
тися певною діяльністю велике значення має з’ясу9
вання реального змісту обмежень, що покладають9
ся на неповнолітнього. На сьогодні, досить поши9
реною є думка про незначний вплив цього покаран9
ня на засуджених. Проте, розглядаючи правообме9
ження, які тягне це покарання, та забезпечуючи йо9
го належне виконання, можна добитися високої
ефективності.

Одним із основних правообмежень є позбавлен9
ня неповнолітнього права займатися звичною для
нього професійною діяльністю. Набуття нових
професійних навичок потребує не тільки перенав9
чання, а й більшого чи меншого досвіду практичної
роботи. Відомо, що наявність у неповнолітнього
певних здібностей означає придатність його до пев9
ної діяльності. Оскільки цей вид покарання по9
збавляє його права займатися відповідною діяль9
ністю, то таке покарання для нього є досить відчут9
ним. Зважаючи на це, індивідуалізація покарання
має особливе значення.

Станом на 1 липня 2005 р. на обліку перебувало
7 130 засуджених до позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, і з
них всього 4 неповнолітніх.

Покарання у вигляді громадських робіт полягає
у тому, що неповнолітній засуджений безоплатно
працює на користь суспільства за місцем свого про9
живання. Його результат слугує не потерпілому, а
громаді в цілому, навіть у випадках, коли конкрет9
на робота виконується на користь пристарілих чи
немічних, адже обов’язком громади – допомагати
таким людям.

Головні виховні чинники цього покарання поля9
гають у:

а) його високій публічності. Особливою харак9
теристикою є публічність при застосуванні таких
покарань у невеликих населених пунктах, де зв’яз9
ки між громадянами мають високу ступінь глас9
ності;

б) обов’язку виконувати громадські роботи у
вільний від основної роботи або навчання час;

в) непрестижності роботи, яка виконується, і
відсутності можливості законно ухилитися від її
виконання;

г) залученні до виконання покарання органів
місцевого самоврядування та господарчих суб’єк9
тів;

д) усвідомленні особами, які причетні до вико9
нання зазначеного покарання або достовірно зна9
ють про особливості його відбування конкретним
неповнолітнім, що така робота здійснюється як
кримінальне покарання;

є) недопущенні залучення засудженого непо9
внолітнього до виконання робіт, що принижують
його честь і гідність.

Громадські роботи передбачають певні обме9
ження у свободі пересування неповнолітнього, ад9
же виконання покарання потребує особистої його
присутності і засуджений не може виїхати за межі
України без дозволу кримінально9виконавчої
інспекції.

Статтею 36 Кримінально9виконавчого кодексу
передбачено, що контроль за виконанням покаран9
ня у виді громадських робіт здійснює кримінально9
виконавча інспекція. Вона веде облік засуджених
неповнолітніх, роз’яснює порядок і умови відбу9
вання покарання, погоджує з органами місцевого
самоврядування об’єкти на яких неповнолітні по9
винні відбувати покарання та контролює ор9
ганізацію роботи адміністрацією суб’єкта господа9
рювання, визначеному для виконання громадських
робіт. Протягом минулого року по обліку криміна9
льно9виконавчої інспекції пройшло 4 498 осіб, за9
суджених до покарання у виді громадських робіт, а
станом на 1 липня 2005 р. їх кількість становила
1 556 осіб, з яких 87 – неповнолітні.

Засуджені до громадських робіт зобов’язані по9
відомляти кримінально9виконавчу інспекцію про
зміну місця проживання, періодично з’являтися на
реєстрацію до інспекції.

Строк покарання у виді громадських робіт об9
числюється в годинах, протягом яких засуджений
працював за визначеним місцем роботи. Громадські
роботи виконуються не більше як чотири години
на день, а неповнолітніми – дві години на день, але
не менше двадцяти п’яти годин на місяць.

У разі ушкодження здоров’я під час виконання
громадських робіт відшкодування шкоди непо9
внолітньому здійснюється відповідно до законо9
давства про страхування від нещасного випадку.

Виправні роботи полягають у виконанні засу9
дженим неповнолітнім тієї ж роботи, що і до засу9
дження, але з відрахуванням у доход держави від 5
до 10 відсотків заробітної платні. При застосуванні
покарання у виді виправних робіт засуджений за9
лишається на волі у тому ж трудовому чи творчому
колективі, у якому він працював до засудження, та
може вести звичний спосіб життя.

Проте неповнолітній протягом терміну відбу9
вання покарання не може звільнитися з роботи за
власним бажанням без дозволу кримінально9вико9
навчої інспекції. Він зобов’язаний: додержуватися
встановлених порядку та умов відбування пока9
рання; повідомляти кримінально9виконавчу інс9
пекцію про зміну місця проживання; періодично
з’являтися до інспекції на реєстрацію.

Істотного значення для досягнення мети пока9
рання має обов’язковість певних відрахувань із за9
робітку засудженого, що обмежує його можливості
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у матеріальному забезпеченні своїх потреб. Обо9
в’язковим є сумлінне ставлення до праці.

Особам, засудженим до покарання у виді вип9
равних робіт, надається щорічна відпустка, час якої
не зараховується до строку відбування покарання.

Час відбування засудженим покарання у виді
виправних робіт зараховується в загальний стаж
роботи.

Строк покарання у виді виправних робіт від9
повідно до ст. 43 КВК України обчислюється рока9
ми, місяцями і днями, протягом яких засуджений
неповнолітній працював і з його заробітку прова9
дилося відрахування.

Початком строку відбування покарання вважа9
ється день, з якого фактично розпочато відрахуван9
ня із заробітку засудженого. Відрахування прова9
дяться з усієї суми заробітку, без виключення з цієї
суми податків та інших платежів і незалежно від
наявності претензій до засудженого за виконавчи9
ми документами, за кожний відпрацьований місяць
при виплаті заробітної плати. У осіб, які працюють
за сумісництвом, відрахування провадяться із за9
робітку за кожним місцем роботи.

Відрахування не провадяться з грошових допо9
мог, які одержуються в порядку загальнообов’язко9
вого державного соціального страхування і соці9
ального забезпечення, виплат одноразового харак9
теру, не передбачених системою оплати праці, сум,
які виплачуються як компенсація за витрати,
пов’язані з відрядженням, та інших компенсацій9
них виплат.

У строк відбування покарання зараховується
час, протягом якого засуджений не працював з по9
важних причин і за ним відповідно до закону збері9
галася заробітна плата, а також час, коли засудже9
ному не надавалася робота на підприємстві, в уста9
нові, організації, та час, протягом якого засуджений
перебував на обліку в державній службі зайнятості
і йому було надано статус безробітного.

У строк відбування покарання не зараховується
час хвороби, викликаної алкогольним, наркотичним
або токсичним сп’янінням або діями, пов’язаними з
ним, грубим порушенням правил техніки безпеки,
умисним заподіянням собі тілесних ушкоджень; час
відбування адміністративного стягнення у виді
адміністративного арешту або виправних робіт, а та9
кож тримання під вартою як запобіжного заходу з
іншої кримінальної справи у період відбування по9
карання у випадках, коли вина у вчиненні злочину
доведена у встановленому законом порядку.

Закон передбачає, що у разі ухилення від відбу9
вання покарання у виді виправних робіт, засуджена
неповнолітня особа може бути притягнута за це до
кримінальної відповідальності і суд може призна9
чити їй більш суворе покарання – арешт або обме9
ження волі.

Виправні роботи єдиний вид альтернативних
покарань, де законодавець передбачив застосуван9
ня заходів заохочення та стягнення до засуджених
осіб.

До заходів заохочення відносяться: клопотання
перед судом щодо умовно9дострокового звільнення
або заміни не відбутої частини покарання штра9
фом, зарахування часу щорічної відпустки у строк
відбування покарання.

Виховний вплив на неповнолітніх, засуджених
до виправних робіт, можна було б посилити за умо9
ви покладення на них судом додаткових обов’язків,
наприклад підвищення кваліфікації або освітнього
рівня.

Станом на 1 липня поточного року на обліку
кримінально9виконавчої інспекції перебувало
4 996 осіб, засуджених до покарання у виді виправ9
них робіт, з яких 12 неповнолітніх.

Звільнення від відбування покарання з випро9
буванням набуло значного застосування в
суддівській практиці. При застосуванні такого
звільнення обов’язково повинен бути встановле9
ний іспитовий термін. На засудженого також по9
кладаються певні обов’язки, вичерпний перелік
яких встановлюються кримінальним законом. Зок9
рема:

попросити публічно або в іншій формі проба9
чення у потерпілого;

не виїжджати за межі України на постійне про9
живання без дозволу органу кримінально9виконав9
чої системи;

повідомляти органи кримінально9виконавчої
системи про зміну місця проживання, роботи або
навчання;

періодично з’являтися для реєстрації в органи
кримінально9виконавчої системи;

пройти курс лікування від алкоголізму, нарко9
манії або захворювання, що становить небезпеку
для здоров’я інших осіб.

Іспитовий термін при звільненні від відбування
з випробуванням обчислюється з моменту прого9
лошення вироку суду (ст. 165 КВК України). Після
закінчення іспитового строку засуджений, який
виконав покладені на нього обов’язки та не вчинив
нового злочину, за поданням кримінально9вико9
навчої інспекції звільняється судом від призначе9
ного йому покарання, контроль за його поведінкою
припиняється і засуджений знімається з обліку в
інспекції.

У разі ухилення засудженого, звільненого від
відбування покарання з випробуванням, від вико9
нання обов’язків, які покладені на нього судом, або
порушення громадського порядку, за яке його було
притягнуто до адміністративної відповідальності,
кримінально9виконавча інспекція застосовує до
нього застереження у виді письмового попереджен9
ня про скасування звільнення від відбування пока9
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рання з випробуванням і направлення для відбу9
вання призначеного покарання.

Якщо засуджений не виконує покладених на
нього обов’язків або систематично вчинює право9
порушення, що потягли за собою адміністративні
стягнення і свідчать про його небажання стати на
шлях виправлення, кримінально9виконавча інс9
пекція вносить до суду подання про скасування
звільнення від відбування покарання з випробу9
ванням і направлення засудженого для відбування
призначеного покарання.

Невиконанням обов’язків вважається ситуація,
коли засуджений не виконав хоч один з обов’язків,
які було покладено на нього судом. Систематичним
вчиненням правопорушень вважається вчинення
засудженим трьох і більше правопорушень, за які
його було притягнуто до адміністративної відпові9
дальності.

У разі застосування до засудженої особи звіль9
нення від відбування покарання з випробуванням
дуже важливим є врахування ряду обставин:

важливість об’єкта, якому злочином заподіяно
шкоду;

повнота здійснення злочинних намірів (підго9
товка, замах чи закінчений злочин);

характер психічного відношення винного до
вчиненого суспільно небезпечного діяння і його
наслідків;

наявність чи відсутність відомостей щодо вчи9
нення злочину групою осіб;

наявність чи відсутність шкідливих наслідків та
ступінь їх тяжкості;

спосіб вчинення злочину;
пом’якшуючі чи обтяжуючі обставини;
соціальний статус особи, яка вчинила злочин;
психолого9педагогічна характеристика особи,

яка вчинила злочин;
характер участі особи у вчиненні злочину;
суб’єктивне сприйняття засудженим кінцевої

мети вчинення злочину;
попередня поведінка засудженого та вірогід9

ність об’єктивного прогнозування його поведінки у
майбутньому.

Загальновизнаною є думка, що звільнення від
відбування покарання з випробуванням цілком ви9
правдане у випадках, коли обставини справи не
тільки характеризують особистість винного і вчи9
нений ним злочин як такі, що не становлять знач9
ної суспільної небезпеки, але й дозволяють дійти
висновку, що винна особа виходячи із моральних
якостей і наявного почуття відповідальності перед
суспільством, заслуговує довіри і може бути вип9
равлена без застосування реального обмеження чи
позбавлення волі.

Всебічне врахування і оцінка усіх обставин
справи відіграє важливу роль при вирішенні пи9
тання про звільнення від відбування покарання з

випробуванням. Гуманізм кримінально9правової та
кримінально9виконавчої політики нашої держави
полягає у тому, що при призначенні покарання до9
пускається врахування пом’якшуючих обставин,
які прямо не передбачені законом і відносяться до
особистості винного. Так, у практичній діяльності
як пом’якшуючі обставини визнаються: позитивна
характеристика з місця роботи чи навчання, добра
поведінка у побуті, активна громадянська позиція,
хворобливий стан чи фізичні вади, похилий вік, на9
явність утриманців, клопотання громадських ор9
ганізацій щодо недоцільності ізоляції особи від
суспільства. Врахування подібних обставин допо9
магає скласти найбільш повне уявлення про особу
винного і дійти обґрунтованого висновку, чи був
злочин випадковим епізодом у житті винного, чи
він закономірно випливає із попередньої його по9
ведінки.

Предметом особливої уваги керівництва Депар9
таменту є питання, пов’язані з організацією вико9
нання покарань стосовно неповнолітніх осіб. Ста9
тистика останніх років не дає приводу для опти9
містичного прогнозу щодо зниження злочинності у
молодіжному середовищі.

Якщо у 2002 р. кількість неповнолітніх, що пе9
ребувала на обліку у підрозділах кримінально9
виконавчої інспекції становила 6,5 тис. осіб, то у
2003 – 8,1 тис., у 2004 – 11,4 тис., а сьогодні майже
12 тис. 

Саме тому стан підліткової злочинності викли9
кає занепокоєність та зумовлює необхідність по9
шуку нових засобів для її попередження, вжиття
додаткових заходів з боку державних органів і гро9
мадськості, які б сприяли поступовому зменшенню
злочинних проявів у середовищі неповнолітніх.

Відповідно до постанови Верховного Суду Ук9
раїни від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про практику за9
стосування судами України законодавства у спра9
вах про злочин неповнолітніх», суди повинні ак9
тивніше залучати громадськість до вирішення пи9
тань, які виникають при розгляді справ стосовно
неповнолітніх та при виконанні вироків чи інших
судових рішень щодо них.

Досягнення за допомогою таких громадських
організацій примирення між потерпілим і обвину9
ваченим (підсудним), відшкодування потерпілому
матеріальної та моральної шкоди можуть бути під9
ставами для закриття справи або враховані як об9
ставини, що пом’якшують покарання.

Гуманізації систем правосуддя та виконання по9
карань сприяла і сприяє реалізація Державним де9
партаментом України з питань виконання покарань
низки пілотних проектів щодо досудової підготов9
ки матеріалів і створення аналогу служби пробації
та співпраця у цьому з громадськими організа9
ціями. Одним з таких проектів став проект «Роз9
робка та законодавча підтримка системи пробації у
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сфері ювенальної юстиції», спрямований на демо9
кратизацію та гуманізацію системи виконання по9
карань у сфері ювенальної юстиції шляхом розвит9
ку системи пробації на національному рівні.

Зокрема, ця діяльність має на меті:
– організацію законодавчої підтримки системи

пробації як елемента ювенальної юстиції;
– розробку стандартів діяльності спеціаліста з

пробації в контексті концепції з розвитку системи
ювенальної юстиції в Україні.

Так, на базі Дергачівського районного суду Хар9
ківської області розпочато створення модельного
ювенального суду. Це звичайний суд міського рівня
з високоефективною організацією апарату, спрямо9
ваний на забезпечення судової діяльності при чіт9
кому розмежуванні процесуальних і адміністрати9
вно9управлінських функцій, з високим рівнем су9
дочинства, в якому запроваджена спеціалізація
суддів на розгляді справ, що зачіпають права і за9
конні інтереси неповнолітніх, і введена посада
спеціаліста з пробації, який відповідає як за ретель9
ний збір інформації для суддів по конкретному не9
повнолітньому та його оточенню, так і за процес ре9
соціалізації дитини. 

Така організація суду за умов підвищення ефек9
тивності взаємодії ювенального судді з фахівцем з
пробації і впровадження практики відновного пра9
восуддя у систему ювенальних судів і служб по за9
хисту прав неповнолітніх на досудовому етапі за9
для якомога більш раннього урегулювання конф9
лікту за участю неповнолітнього, сприяє приско9
ренню розгляду справ за участю неповнолітніх,
приведенню покарання у пряму залежність від
серйозності й кількості скоєних злочинів.

Актуальними напрямками роботи з неповно9
літніми, засудженими до покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, є робота в сім’ях неповнолітніх,
психологічна корекція агресивної та конфліктної
поведінки, формування свідомого ставлення до
дисципліни, навичок самоконтролю, здорового
способу життя. Для проведення цієї роботи залу9
чаються кваліфіковані фахівці державних та недер9
жавних організацій, громадські, молодіжні, волон9
терські об’єднання, що співпрацюють з центрами
соціальних служб для молоді.



І. Поняття, прояви та причини вигорання
Синдром емоційного вигорання – це реакція ор9

ганізму, яка виникає внаслідок тривалого вплину
професійного стресу середньої інтенсивності. Емо9
ційне вигорання проявляється як процес поступо9
вої втрати емоційної, когнітивної та фізичної енер9
гії, появи відчуття виснаження, особистої відсторо9
неності та зниження рівня задоволення виконан9
ням роботи. У результаті вигорання людина втра9
чає психічну енергію, у неї розвивається психосо9
матична втома (виснаження), емоційне виснажен9
ня, з’являються невмотивована тривога, дратівли9
вість, знижується самооцінка, втрачається сенс
власної професійної діяльності. 

Загалом, професійний стрес, що призводить до
вигоряння, – це багатогранний феномен, який ви9
ражається у фізіологічних та психологічних ре9
акціях на складну робочу ситуацію. Розвиток таких
реакцій можливий і в розвинутих, добре керованих
організаціях, що зумовлено не тільки структурно9
організаційними особливостями, а й характером
роботи, особистісними стосунками працівників, їх
взаємодією.

Загалом стресори, які призводять до емоційного
вигорання, розподіляють на особистісні та органі9
заційні. 

До «внутрішніх» стресорів відносять особис9
тісні характеристики людини, її ставлення до робо9
ти, здатність будувати стосунки з іншими тощо.
Так, у осіб, які є вимогливими в першу чергу до се9
бе, стрес може бути пов’язаний з невідповідністю
внутрішніх вимог до реальних можливостей та ре9
сурсів для виконання того чи іншого виду роботи. 

У медіаторів, які працюють в кримінальних си9
туаціях, стрес може бути пов’язаний з високою
емоційністю роботи та бажанням допомогти учас9
никам вирішити проблему. Так, досить тривале
спілкування з правопорушниками чи постражда9
лими від злочинів, які розповідають про свої пере9

живання, негативні емоції, почуття провини чи
страждання, та необхідність проявляти емпатію
змушує медіатора ніби «переживати» разом з ними
усі ці негативі почуття, що призводить до емоцій9
ної напруги. Ще одним таким фактором є «особли9
ве» поняття нейтральності медіатора під час робо9
ти у кримінальних ситуаціях. Так, на відміну від
інших програм, у програмах відновного правосуддя
під нейтральністю, зокрема, мають на увазі щире
прагнення однаково допомогти як потерпілому, так
і правопорушнику у вирішенні питань усунення
завданої шкоди; окрім того, будучи нейтральним до
сторін, ведучий програм відновного правосуддя
має визнавати несправедливість вчиненого злочи9
ну. Багатогранність цього принципу може спричи9
нити досить високу емоційну напругу, особливо у
медіаторів9початківців, пов’язану з бажанням до9
помогти сторонам та особистим сприйняттям
проблеми учасників кримінального конфлікту. 

Ризик виникнення емоційного вигорання є
більш високим для фахівців, які нещодавно розпо9
чали професійну діяльність. Це, зокрема, пояс9
нюється тим, що з набуттям досвіду проходить етап
професійного становлення та адаптації до профе9
сій, визначаються конкретні цілі, формуються про9
фесійні інтереси, напрацьовуються механізми про9
фесійного самозбереження. 

До основних організаційних факторів, які спри9
яють вигоранню відносять: високе навантаження;
відсутність чи брак підтримки з боку колег чи ке9
рівництва, недостатню винагороду за роботу чи
брак визнання; невизначеність у оцінці виконання
роботи; неможливість впливати на прийняття рі9
шень; двозначні та/або невизначені вимоги до ро9
боти; постійний тиск з боку керівництва; необхід9
ність виконувати монотонну та неперспективну ро9
боту; конфліктну атмосферу в колективі; недо9
статній час для відпочинку. 

Проблему вигорання фахівців можна розгляда9
ти з позицій персоналу організації, який часто за9
лучений до роботи в рамках програм відновного
правосуддя, та волонтерів9медіаторів. 

Персонал
Працівники організацій, що впроваджують ме9

діацію, часто намагаються зробити багато, маючи
при цьому обмежені ресурси. Саме тому фрустра9
ція, перенапруження та інші фактори, які призво9
дять до емоційного вигорання, зазвичай сильно
впливають на персонал цих організацій. Це зумов9
лює важливість розвитку та впровадження методів
створення позитивного підтримуючого середови9
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ща. Це, наприклад, можуть бути продумана політи9
ка щодо визнання досягнень працівників, забезпе9
чення зміни видів діяльності, можливостей для
професійного розвитку, часу на відпочинок та по9
новлення сил. 

Волонтери
Попередження вигорання серед медіаторів9во9

лонтерів заслуговує на таку ж увагу, як робота з
персоналом. Незважаючи на поширену думку про
те, що волонтери відчуваючи дискомфорт можуть
просто припинити діяльність на деякий час, і, та9
ким чином, протидіяти вигоранню, на практиці
відбувається протилежне. Навіть організації, які
мають змогу залучати достатньо медіаторів часто в
певних ситуаціях чи певних категоріях справ, або
коли графік роботи стає напруженим, надають пе9
ревагу «перевіреним» медіаторам. Водночас меді9
атори9волонтери часто відчувають напругу, пов’я9
зану з необхідністю відмовити у роботі над тією чи
іншою справою, у випадку, коли вони отримали
прямий запит від організації. 

ІІ. Попередження та подолання 
емоційного вигорання

Так само як існують організаційні та особистісні
фактори вигорання, то й протидіяти їм можна на
особистісному та організаційному рівнях. 

Індивідуальні можливості
Окреслюючи можливості конкретної особис9

тості протидіяти стресам та вигоранню можна го9
ворити як про певні дії, так і про певне ставлення,
які підвищують стійкість до стресів. Серед фак9
торів, які визначають певне ставлення до роботи та
життєву позицію, та допомагають ефективно про9
тидіяти стресам відносять:

1. Відданість роботі. Тут мається на увазі не «за9
цикленість» на тому, що робиш, а саме відданість,
як віра у важливість певного виду діяльності у її
цінності та, як наслідок, віра в те, що приносиш ко9
ристь. З цієї точки зору ті медіатори, які дійсно ві9
рять у цінності відновного правосуддя та його ціл9
ющу силу, будуть більш стійкими до стресів, пов’я9
заних з спілкуванням з учасниками кримінальних
ситуацій: їх віра в цілющість самого процесу меді9
ації дає впевненість у позитивному результаті в
будь9яких ситуаціях. 

2. Активна позиція. Особи, які схильні до актив9
ного пошуку можливостей вирішення проблем є
набагато стійкіші до стресу, ніж ті, які схильні уни9
кати труднощів чи ігнорувати їх. Активна позиція
дозволяє аналізувати ситуацію з різних боків, шу9
кати нові способи протидії труднощам і, врешті9
решт, знаходити вихід, замість того, щоб зациклю9

ватись на проблемі, знаходити можливості для роз9
витку, замість того, щоб сприймати будь9які зміни
як загрозу.

3. Відчуття внутрішнього контролю. Відчуття
контролю залежить від того, чому люди припису9
ють свої невдачі та успіхи. Якщо це «доля» чи «вда9
ло використаний шанс», або «вдача», то таке став9
лення визначають як відчуття зовнішнього контро9
лю. У випадку відчуття внутрішнього контролю,
люди схильні пов’язувати свої досягнення та нев9
дачі з власною поведінкою та діями. Такі особи є
менш вразливими, оскільки впевнені в своїх мож9
ливостях управляти ситуацією, змінюючи її своїми
діями, що й надає їм впевненості.

Окрім розвитку особистісних якостей, які допо9
магають справлятись зі стресами, можна викорис9
товувати й інші методи:

• Релаксаційні техніки;
• Різні техніки, що допомагають сконцентрува9

тись перед медіацією та налаштувати себе на
відповідну роботу;

• Стежити за фізичним станом свого тіла;
• Змінювати види робіт протягом робочого часу,

по можливості не зациклюючись на монотонній ро9
боті;

• Стежити за балансом часу на роботу та відпо9
чинок, уникати невиправданого перенаванта9
ження;

• Приділяти увагу своєму соціальному оточен9
ню: проводити час з друзями та сім’єю;

• У випадку виникнення складних ситуації під
час роботи радитись з своїми колегами, не сороми9
тись просити про допомогу чи пораду;

• Обговорювати питання, які викликають на9
пруження чи сумніви з персоналом організації чи
іншими медіаторами.

Організаційні можливості
Водночас поряд з індивідуальними техніками

подолання стресу, які можуть використовувати
медіатори, організації, які розвивають медіацію, та9
кож мають розробляти свою власну систему та про9
цедуру для зниження рівня напруги та стресу залу9
чених до роботи медіаторів:

• Приділяйте увагу організації роботи
Постійно оцінюйте свої можливості щодо змен9

шення факторів стресу, які впливають на роботу
медіаторів чи викликають тривогу. Зокрема,
потрібно стежити за тим, щоб медіатори мали всі
необхідні інструменти та адекватну підтримку для
виконання своєї роботи. Наприклад, мали доступ
до приміщення, де можна проводити медіації, віль9
но орієнтувались в тому, які документи потрібно
заповнювати та де вони знаходяться, володіли не9
обхідними для роботи навичками тощо.

56 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

ПОБУДОВА ПРАКТИКИ
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• Наділіть медіаторів правом відмовлятись
від роботи по конкретній справі

Забезпечте умови для того, щоб медіатор9волон9
тер міг відмовитись проводити програму відновно9
го правосуддя в конкретній справі чи на певний пе9
ріод без почуття провини чи доріканнях у «зраді».
Організації повинні стежити за роботою ме9
діаторів, а не чекати, коли волонтери почнуть від9
чувати дискомфорт від напруження чи втому.

• Забезпечуйте різноманітні можливості
проявити себе

Визначте види діяльності, які медіатори можуть
виконувати, коли хочуть зробити перерву чи уріз9
номанітнити свою роботу. Можна затвердити пе9
релік видів таких робіт для медіаторів9волонтерів.
Наприклад, коли медіацію перенесено чи вона
відміняється, а медіатор уже прийшов, то, можли9
во, він (вона) задовольниться чашкою чаю чи кави,
а, можливо, їм буде цікаво виконати якусь корисну
роботу для організації протягом години чи двох.
Надавши такі можливості своїм медіаторам ви ви9
явите повагу до їхнього часу та потреб.

• Забезпечуйте можливість регулярних пе&
рерв 

Багато досвідчених медіаторів чи супервізорів
часто залучені до роботи по справах та постійно по9
чуваються немовби на сцені, оскільки повинні де9
монструвати «правильну» модель проведення
медіацій своїм менш досвідченим колегам. Незва9
жаючи на необхідність та корисність ролі супер9

візора, така діяльність потребує значних зусиль,
оскільки постійно потрібно надавати пояснення та
консультації, наснажувати. Окрім того надавати
можливість більш досвідченим медіаторам робити
перерви у своїй роботі, корисно також надавати їм
більше можливостей працювати по справах не ли9
ше з новими медіаторами, а й з досвідченими коле9
гами чи самостійно. Це не тільки попередить виго9
рання супервізорів, але й допоможе їм у профе9
сійному зростанні.

• Прислухайтесь до медіаторів
Активно залучайте медіаторів до прийняття рі9

шення про можливості покращення їхніх умов ро9
боти чи то шляхом опитування, чи організації
спільних зустрічей, чи наділення відповідними
повноваженнями окремого «комітету». Медіатори
краще можуть визначити джерело дискомфорту та
напруги – ви можете з впевненістю довіряти своїм
волонтерам щодо сприяння вирішенню питань по9
кращення надання послуг та вдосконалення роботи
центру (організації).

Сподіваємось, ці прості рекомендації забезпе9
чать успішне функціонування програм відновного
правосуддя у ваших організаціях та допоможуть в
організації роботи з командою медіаторів.
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Чимало суперечок точиться навколо питання
доцільності проведення процесів медіації у випад9
ках домашнього насильства.

Теорія реінтегруючого сорому, що лягла в осно9
ву ВП, запропонована австралійським соціологом
Джоном Брейтуейтом, в основі своїй, на нашу дум9
ку, є насправді надзвичайно вдалою і дієвою, однак
у випадках домашнього насильства несе у собі
безліч небезпек і пасток як для жертви, так і крив9
дника. Прихильники проведення процесів прими9
рення у випадках побутового насильства не беруть
до уваги специфіку побутового насильства як
соціального явища, його підступних, хоча і не
помітних на перший погляд нюансів.

Розглянемо основні з них.
У 1979 р. Ленора Вокер розробила модель «по9

ведінки, що кривдить», яка набула популярності
під назвою Цикл Насильства. Вона ідентифікувала
цикл, який складається з трьох чітких систематич9
но повторюваних фаз, назвавши їх фазою створен9
ня напруги, фазою вибуху і фазою ремісії. 

Найбільш цікавою і важливою, на нашу думку, у
зв’язку з доцільністю і ефективністю проведення
процесу примирення, є стадія ремісії.

Ремісія наступає після вибуху і характери9
зується затишком, спокоєм плинності сімейного
життя. Інакше цю фазу називають фазою медового
місяця. Вокер в оригіналі назвала цю фазу циклу
як медовий місяць через те, що вона може включа9
ти подарунки, обіцянки змін і інші подібні жести.
З проведених нами досліджень, це, практично, зав9
жди є так, з рідкими винятками, коли ця фаза від9
різняється лише проявами пасивної поведінки.
Для чоловіків які кривдять, пасивність здається
єдиною альтернативою поведінковій агресивності.

Під час фази затишку чоловіки часто долають
почуття роздратування тим, що нехтують їх, особ9
ливо такі почуття як гнів, що є незручним
(оскільки імпульси, які воно посилає, є несумісни9
ми з цією фазою). Часто виникає омана, що гнів, а
не поведінка, є проблемою. Часто доводиться чути,
що чоловіки характеризують стан, коли вони почу9

вають себе добре, як моменти, коли вони не відчу9
вають чи не проявляють гніву. Це не правильно і не
можна чекати, що хтось припинить відчувати гнів.
Реальна ціль – це допомогти індивіду ідентифіку9
вати, виразити і подолати почуття таким чином,
щоб це було важливим і для особи і для інших.

Затишок є частиною циклу, який має найбільші
шанси змінитися з часом, перерости в нове напру9
ження, а згодом – вибух. Типово, ця фаза є найдов9
шою на початку відносин і з часом зменшується як
за довжиною, так і за рівнем спокою. Деякі жінки
говорять, що фаза затишку згодом зникає по9
вністю.

Для жінок, які зазнають домашньої кривди, фа9
за затишку може нагадати їм, як все було, коли во9
ни вперше зустрілися, і як би все було, якби йому
допомогли змінитися. Ця фаза є тим часом, коли
жінки можуть подолати страх нового вибуху. Мо9
жуть розповісти про свої страждання, пережиття у
моменти насильства, про біль і горе, які вони відчу9
вають. Трапляється, що виконавець насильства ви9
бачається, стає навколішки, цілує ноги й робить
цілий ряд вчинків, що можуть спричинити при9
плив давно вимріяних, несподіваних позитивних
відчуттів, що їх раніше, до акту насильства годі бу9
ло й сподіватися. Хоча саме переживання акту на9
сильства було прикрим і болісним, та все ж жертви
насильства часто мають відчуття, що в остаточному
результаті це таки корисно – після тривалих страж9
дань вони відчувають також страждання, слабкість
і безпорадність виконавця насильства, й це дає
жертвам певну сатисфакцію. Мало того, часом іще
крізь сльози жертви відчувають певний вид мило9
сердя й співчуття до виконавців насильства. Звіс9
но, так буває не завжди, але достатньо часто, щоб
пам’ятати про пастку, в яку може потрапити жерт9
ва насильства. Фальшиве відчуття оптимізму і на9
дії може зародитися тільки для того, щоб менш ус9
кладнити стосунки, як тільки його здатність утис9
кати свої почуття агресії зникає, він знову входить
в фазу створення напруги.

А тепер перейдемо до процесу медіації. Метою
відновного правосуддя, як відомо, є налагодження
діалогу між потерпілим та кривдником для того,
щоб забезпечити активне залучення потерпілого та
кривдника задля усунення шкоди, спричиненої
вчинком; можливість як для потерпілого, так і для
кривдника обговорити наслідки злочину, вислови9
ти свої почуття, отримати відповіді на свої запитан9
ня; можливість потерпілому та кривднику укласти
взаємоприйнятну угоду про те, яким чином може
бути усунено шкоду, завдану вчинком. Особа по9
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винна щиро покаятися у вчиненому, а також пов9
ністю відшкодувати завдані збитки або усунути за9
подіяну шкоду.

Уявімо собі ситуацію: її зовсім нещодавно побив
чоловік, із яким вона в шлюбі вже багато років. Си9
нець у неї під оком ще не розсмоктався, але дім вже
повний квітів і шоколаду, чоловік глибоко кається,
присягаючи ніколи більше не бити її. Хоч він і
раніше, після останніх трьох випадків побиттів, так
само обіцяв їй припинити це робити, але вона знає,
що він цього не зробив. Чи доцільно запропонува9
ти провести процес медіації, який передбачає
діалог, каяття, компенсацію? Жертва вже мала це
все і до того ж неодноразово!

Руйнація «основної довіри» – на думку Р. Торн9
Фінча – є ключовим фактором у деформації особи9
стості жертви фізичного насильства. Психологічно
основна довіра формується протягом першого року
життя в результаті відносин між дитиною і матір’ю
(Е. Еріксон). Весь розвиток психіки людини бу9
дується на довірі, як на фундаменті. Тому руйнація
довіри – річ, яку важко виправити. Жертвам сексу9
ального і фізичного насильства важко відновити
довіру до чоловіків. Це подвійно стосується тих ви9
падків, коли негативний досвід повторювався де9
кілька разів протягом життя. Проте руйнація дові9
ри вступає в конфлікт із бажанням жінки довіряти.
Р. Торн9Фінч, зокрема, пише: «Результат повтор9
них сексуальних домагань – недовіра жінки до всіх
чоловіків. У подібній ситуації знаходиться і жінка,
утягнута в насильницькі стосунки». Розум підка9
зує їй, що потрібно покинути його. Всі оточуючі ка9
жуть їй, що вона повинна покинути його. Вона ж
все ще хоче йому вірити. Б. М. Пресман пише: «Че9
рез те, що чоловік, який б’є, не обов’язково б’є кож9
ного дня чи кожного тижня і може навіть час від ча9
су буди люблячим, уважним і теплим, багато жінок
зберігають почуття кохання до їхніх чоловіків і ве9
лике бажання продовжувати їхній шлюб. Вони хо9
чуть, щоб скінчилося биття – не шлюб». З того ча9
су як напади мають тенденцію бути хоча б спочат9
ку випадковими і зазвичай після тягнуть за собою
вибачення, покаяння і обіцянки ніколи більше цьо9
го не робити, багато жертв, особливо ті, хто має
сильні зобов’язання щодо сім’ї і шлюбу, живуть з
надією, що напади припиняться. К. Віб пише:
«Жінка може мати сильні почуття відданості, лю9
бові і кохання з її чоловіком, який кривдить, і може
вірити, що речі зміняться. Вона шукає причини йо9
го поведінки, обвинувачуючи його насильство
вживанням алкоголю, труднощами, ревнощами і
т. п. Вона може зосереджуватися на добрих часах і
відчайдушно чіплятися за його обіцянки змінити9
ся. На жаль, він рідко дотримується їх». 

А уявімо, що процес медіації проведено на цій
стадії. Жертва повірила, що щось зміниться, що
шлюб може бути врятовано. Кривдник в черговий

раз розкаявся, продемонстрував розуміння болю і
страждань жертви (насправді, воно дійсно може
так бути), зі сльозами на очах пообіцяв, що такого
не повториться. Вона усе ще бажає вірити чоловіку
і вірить. Якщо, як часто буває, у неї немає фінансо9
вих й емоційних ресурсів для того, щоб жити неза9
лежно, вона буде переконувати себе в тому, що
вона довіряє йому. Але довіру зломлено наступ9
ним випадком насильства. 

Чоловік, який перебуває в фазі наростання
напруги, поступово замінює свою пасивну пове9
дінку постійно зростаючою агресивною. Під час
фази рівень агресії зростає дуже малими кроками.
Таким чином, кривдник стає нечутливим до своєї
поведінки. Нечутливість підтримує процес еска9
лації, дозволяючи йому зменшити до мінімуму
контроль над поведінкою. Чоловіки часто кажуть
про підвищення загальної дратівливості, неспокою
і почуття відчуження під час цієї фази. Ці почуття
вносять відчуття безконтрольності, яке закінчу9
ється вибухом. Пояснення типу: «так воно якось
саме сталося», «то був не я», «то було щось силь9
ніше за мене» значно зменшують шанси на те, що у
майбутньому в подібних ситуаціях виконавець на9
сильства зуміє зберегти контроль над собою,
оскільки цими поясненнями кривдник намагається
зняти відповідальність із себе, переклавши її на
непідконтрольні йому явища. 

Процес медіації у випадку домашнього насиль9
ства не матиме жодної користі, оскільки каяття і
визнання провини, описані Брейтуейтом у книзі
«Злочин, сором і реінтеграція», відбулися, але від9
повідальності за скоєне, яка є основною умовою де9
монстрації дієвого каяття, кривдник не приймає.
Ситуація потребує втручання фахівця, що допоміг
би кривдникові усвідомити увесь тягар відпові9
дальності за власну поведінку, а не використовува9
ти прийом виправдання підсвідомим. Отож, коли
психолог працює з виконавцями насильства, слід
займатися не тільки тими чинниками, що безпосе9
редньо контролюються, тобто чинниками ситуацій9
ними, а також і способом мислення особи, схильної
до насильства – подібно, як аналізується явище за9
гострення хвороби алкоголізму, або запою – слід
ідентифікувати все поєднання чинників, котрі ус9
талюють, консервують насильство, зменшують
здатність особистості до самоконтролю.

Що ж відбулося з жертвою насильства? Підірва9
на не тільки довіра до партнера, до чоловіків вза9
галі, але й до соціальної системи, котра, як здається
багатьом жертвам, захищає скоріш насильника, ніж
жертву. Невдалі спроби отримати зовнішню під9
тримку призводять до того, що жертва відмовля9
ється вірити фахівцям, що займаються проблемами
сім’ї, психологам, соціальним працівникам. Робота
над «виведенням» жертви з проблемних стосунків і
психологічних проблем значно утруднюються. І це
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лише один з негативних наслідків, які можемо і по9
винні передбачати. Є й значно складніші.

Коли зовнішня допомога є неефективною, жер9
тва вдається до заходів, що допомогли в минулому.

Надзвичайно важливою деталлю з точки зору
заподіяної насильством шкоди є спосіб, яким жер9
тва виходить з ситуації насильства. Для подолання
ситуації, що склалася, й протидії насильству жерт9
ва застосовує різні засоби, а саме: постраждала по9
годжується з вимогами насильника, намагається
зменшити насильство в суспільних місцях, виправ9
довуючись словами, що вона «не зважаючи на все,
його кохає», не бажає припиняти ці відносини і ви9
конує його вимоги. Ці методи можна розглядати як
результат пасивності або покірливості, але на9
справді постраждала знає, що лише такими діями
можна тимчасово припинити насильство. 

Почуття безпорадності й відсутності допомоги і
підтримки ззовні змушують жертву адаптуватися,
прилаштовуватися до нестерпних умов. Доктор
Єжі Малібруда так описує процес, що відбувається
у свідомості жертви сімейного насильства: «Для
того, щоб не збожеволіти, для того, щоб вистояти
перед насильством, яке постійно повторюється,
слід зробити щось таке, що перетворить ситуацію
на менш драматичну. Якщо, наприклад, хтось пору9
шує мої права, то поки я вірю, що маю якісь права
– я страждатиму. Але якщо я зміню свою віру й пе9
реконання у тому, що мені належні певні права, то
хоч мені й надалі буде неприємно і прикро, та вже
не так гостро, вже без шоку від того, що мене лама9
ють. Коли мене хтось принижує, то доки я маю
принаймні мінімальне почуття власної гідності й
вартості, кожен факт приниження буде для мене
болісним, бо, по9перше: це мене ранить і принижує,
а, по9друге, це руйнує мої стандарти погляду на са9
мого себе, призводить до втрати самоповаги й фор9
мування погляду на себе, як на нічого не варту осо9
бу, котра не заслуговує на милосердя, увагу й пова9
гу. Якщо натомість я прийму точку погляду на себе
з боку виконавця насильства, то мені, звісна річ, не
стане від того приємно, але принаймні я позбудуся
душевної роздертості, внутрішнього дисонансу».
Багато жертв насильства пристосовуються до існу9
вання в нестерпних умовах, чинячи всупереч са9
мим собі. Це є, на нашу думку, найгіршою, най9
страшнішою з пасток, в котрі потрапляють жертви
насильства. Насправді, чинячи так, людина не уни9
кає болю, який породжується негативним тракту9
ванням самої себе, та принаймні тоді вона має
відчуття, що робить це собі сама. «Люди, котрі доF
зволили, щоб на постійно у структурі їхнього «я»,
в їхній самоідентичності утворилась така дрімаюF
ча, завжди готова до переслідування частина
власної особистості, просто законсервували наF
сильство в самих собі на все своє життя. Тож піз9
ніше їм вже непотрібні зовнішні виконавці насиль9

ства, оскільки особистість виконує насильство все9
редині самої себе».

3 тієї миті, коли жінка переконала себе, що по9
винна (або хоче) терпіти насильство, її партнер має
на неї величезний і неподільний вплив. Оскільки
почуття сорому і бажання приховати факт побиття
не дає жінці відкрито контактувати зі своїми
близькими і звичним оточенням, виникає наступна
проблема – ізоляція. На жаль, бути побитою в на9
шому суспільстві настільки ж «соромно», як і бити.
Жертва вимушена маскувати сліди побоїв, брехати,
коли її запитують, звідки на її обличчі, руках садна
і синці. Незграбні спроби замаскувати сліди побоїв
макіяжем або темними окулярами допомагають
мало. Вона намагається уникати свого колишнього
оточення, нездатного, на її погляд, поспівчувати її
переживанням. Через таку ізоляцію жінка весь час
перебуває під тиском фальшивої інформації і спот9
вореної системи цінностей, й немає нікого, хто до9
поміг би їй утримати власну точку зору. Ізоляцію
супроводжує зневіра у власних силах, яка призво9
дить до того, що вплив партнера робиться дедалі
сильнішим. Але й це ще не все. Оскільки він теж
мусить пережити, усвідомити скоєний ним самим
акт насильства, в деяких ситуаціях виконавець
вміщає заподіяне в такий контекст, який назавжди
консервує, усталює його невідповідність ситуації,
невміння контролювати себе. Цей небезпечний вид
деформації свідомості виконавця акту насильства
полягає в тому, що, аби не переживати постійне по9
чуття вини, травмуюче його особистість, в уяві ви9
конавця насильства починає розвиватися образ
безпредметної жертви. Дехто взагалі буває нездат9
ним витримати тягар почуття вини й тоді в своїй
уяві створює обґрунтування й раціональні пояс9
нення, в яких жертва просто не заслуговує на кра9
ще до себе ставлення. Існує багато способів, за до9
помогою яких можна зробити жертву безпредмет9
ною: образливі прізвиська, принижування, ігнору9
вання, звертання до брутальних стереотипів на
кшталт «усі жінки – шльондри», або «таких дурних
можна виховати тільки шляхом тілесних пока9
рань». Виконавець насильства неодноразово піддає
жінку критиці в присутності сторонніх людей за
будь9які дрібні вади, постійно нагадує їй про якісь
принизливі для неї випадки, ситуації. У багатьох
випадках жінці часто повторюють, що вона погана,
дурна, психічно хвора, нагороджують її принизли9
вими прізвиськами. Повторяються інсинуації сто9
совно її ймовірних сексуальних контактів з іншими
чоловіками, при цьому чоловік може пишатися
власними еротичними пригодами. 

Відчуття глибокого приниження призводить до
того, що жінка починає думати про себе, як про ко9
гось стороннього, хто заслуговує на таке нелюдське
поводження. Також у жінок, які потерпають від на9
сильства, починають з’являтись переконання, що
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ніхто, окрім їх партнерів, не захоче мати з ними
справи. Вони так сильно потребують хоч крихти
співчуття й розуміння, що коли трапиться, що на9
сильник потрактує їх хоча б на мить позитивно,
жінки сприймають таке ставлення з вдячністю.
З часом усвідомлення власної залежності і вдяч9
ності за найменший прояв симпатії призводять ли9
ше до посилення деградації особистості жінки. Во9
на починає покладати на саму себе відповідаль9
ність за ситуацію, в якій опинилася. Л. МакЛеод
пише: «Ми знаємо з досліджень і з повідомлень са9
мих жінок, що побиті жінки після довгої кривди
страждають від низького почуття власної гідності,
вони припиняють слідкувати за своїм виглядом і
здоров’ям, вони часто обвинувачують себе за на9
сильство, і вони почувають гнітючу провину. На
додаток, вони надмірно ізольовані і можуть вико9
ристовувати алкоголь і/чи наркотики для подолан9
ня фізичного і емоційного болю. 14% жінок в зраз9
ках дослідження повідомили про алкогольну за9
лежність і 8% про наркотичну залежність».

У такому стані, якщо навіть й зацікавити жерт9
ву можливістю примирення, вона, скоріш за все,
прийме усе сказане своїм кривдником як додаткове
підтвердження власної думки про свою недоско9
налість. Каяття і спроби примирення з боку крив9
дника можуть ще надійніше утвердити жертву в
думці, що це саме вона винна у насильстві з його
боку, що вона провокує його, адже ось він, сидить
такий добрий і чуйний. Наступний випадок агресії,
якщо й обурить жертву, згодом може знову перейти
у площину самозвинувачення, тим самим поглиб9
люючи проблему віктимності жертви.

Ще одна небезпека, яка штовхатиме жертву на
погодження зі всім, що буде сказано кривдником в
процесі медіації – це страх помсти. Вона подумки
«прокручуватиме» сцени недавніх побиттів, згаду9
ючи, за які незначні провини він «зривався» на ній
і уявлятиме, що він з нею зробить, посмій вона при9
людно звинуватити його у нещирості або розкажи
про страшні сцени його безконтрольної люті. Як
правило, чоловіки, які кривдять докладають ста9
ранних зусиль, щоб створити образ серйозної,
«сімейної» людини. Дуже часто ніхто не бачить в
ньому насильницької, владної риси. Це призводить
до того, що жертву звинувачують у перебільшенні
або брехні про кривдження. Таким чином, крив9
дник перекладає відповідальність за кривдження
на жертву усією своєю поведінкою говорячи: «Ви ж
мене знаєте, я такий класний і турботливий хло9
пець, невже ви й справді повірили у її розповіді?».
При цьому насамоті кривдник вимістить на своїй
жертві усе роздратування викликане її спробою
розповісти правду.

Інколи жертва відчуває гнів на кривдника, особ9
ливо це типово для перших епізодів насильства.
Надалі відбувається таке. Жінка ніби «поміщає

усередину себе» (психологи називають це інтер9
налізацією) гнівні реакції кривдника. Його став9
лення до неї жінка робить своїм власним ставлен9
ням до себе. Вона звертає гнів проти самої себе.
При цьому жінка може бути незадоволена собою,
оскільки терпить насильство («Невже я все це за9
служила?») або цілком серйозно приймати на себе
відповідальність за насильство, яке чиниться
(«Якщо він говорить, що я цього заслуговую – зна9
чить, це дійсно так»). 

Трапляються хвилини, коли жінка раптом ба9
чить можливість вирватися з заклятого кола сто9
сунків, або перебуває в такому розпачі, що здатна
піти на ризик розлучення. Виконавець насильства
відчуває таку готовність жертви й відповідає на неї
якоюсь формою прийнятного для себе виходу з си9
туації, всупереч потребам партнерки. Виявляє спів9
чуття, купує подарунки, запрошує на вечерю до ре9
сторану. На певний, недовгий час робиться поблаж9
ливим, забуває про свої вимоги. Можуть бути спро9
би демонстраційного каяття із залученням сторон9
ніх осіб. Страх і розпач жінки потроху заміняються
надією, що партнер зміниться, й вона приймає рі9
шення намагатися й далі зберегти цей шлюб. 

Необхідно пам’ятати про таку пастку, продума9
ну кривдником, коли по допомогу медіатора звер9
татиметься сам кривдник з поясненням: «Я хочу
все пояснити, я хочу, щоб вона мене зрозуміла і
пробачила!». 

Ретельний аналіз справи зі збором додаткової
інформації від можливих свідків надасть можли9
вість розпізнати загрозу. Слід також пам’ятати, що
проводячи попередню індивідуальну зустріч з жер9
твою, медіатор може й не виявити проблеми
циклічності насильства. Оскільки, як уже було ска9
зано вище, жертва соромиться факту здійснення
над нею насильства. Тим паче вона соромитиметь9
ся признатися, що такі випадки повторювалися не9
одноразово, а вона й далі їх терпить. Адже у цьому
випадку вона признається у своїй слабкості. Ско9
ріш за все, жертва визнає, що відбулась якась не9
значна сварка і її чоловік (такий хороший і чуй9
ний), аби загладити свою вину, вдався до залучен9
ня медіатора. Жертва погодиться на проведення
процесу лише для того, аби продемонструвати, що
насправді вона не надає особливого значення тому,
що відбулося, але хоче догодити чоловікові, який
так глибоко кається навіть за незначну провину.

МакЛеод відмічає інший серйозний наслідок,
через який жертви самі стають більш насиль9
ницькими щодо своїх почуттів гніву і розчаруван9
ня: «Жінки почуваються навіть більш винуватими
чи ненормальними, коли шукають допомоги щодо
виходу з насильства, про що зазначають соціальні
працівники, лікарі, поліція, священники і навіть
друзі і сім’я. Жінки часто почувають себе подавле9
ними, непотрібними і безнадійними». 
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Розчарування жертви від наступного випадку
агресії з його боку достатньо швидко змінюється
пригніченістю, почуттям туги і тривоги, часто – по9
рушеннями сну. Одна з істотних рис депресії – це
занижена самооцінка, почуття провини. Депре9
сивні реакції роблять жінку ще більш безпорадною
в ситуації насильства. Для депресивних станів ха9
рактерні суїцидальні думки і поведінка. Убити себе
– таким може бути єдиний вихід, який бачить жін9
ка, що піддається фізичному насильству. Але іноді
жінка у своїх фантазіях багаторазово вбиває крив9
дника. Вона «проробляє» ситуацію покарання на9
сильника і порятунку себе від нього. Фантазії при9
носять часткове задоволення і розрядку психічної
напруги. Але, на жаль, у ряді випадків справа не об9
межується фантазіями. 

Одного разу спробувавши звернутися до суду й
програми соціальної допомоги, з метою припинити
ці стосунки, але натомість, переконавшись в не9
ефективності системи вирішення проблем домаш9
нього насильства, жертва намагатиметься виріши9
ти її сама. Самогубства жінок, доведених до розпа9
чу, так само, як і убивства ними насильників – ре9
альність. За деякими статистичним даними, часто9
та суїцидальних спроб серед жінок – жертв насиль9
ства – досягає майже 20%. Іншими словами, кожна
п’ята жінка, що піддається фізичному насильству,
намагалася піти з життя. 

Вважається також, що хронічні побиття усере9
дині сім’ї є головним чинником, який провокує
убивство. За даними Канади, біля двадцяти від9
сотків убивств відбулися усередині сімей, де прак9
тикувалося фізичне насильство. Якщо жінка вби9
ває кривдника, для юристів і суддів (а іноді і для
психологів9експертів) виникає ряд проблем, пов’я9
заних із її відповідальністю за скоєний злочин. До9
датковим ускладнюючим чинником є те, що жінка9
вбивця часто є і єдиним свідком того, що трапило9
ся. Тому їй важко довести, що вона діяла в ситуації,
що вимагала самозахисту.

Тож серед найважливіших завдань для спеці9
алістів не тільки допомога жертвам насильства в
успішному самозахисті від актів насильства, чи в
обговоренні існуючої проблеми із кривдником, але
найважливішим завданням є праця над зміною тієї
частини власного «я» жертв, котра є «намісником»
агресора й котра залишилась у внутрішньому світі
особистості надовго. І це є першочергова задача,
яку варто виконувати до проведення процесу ме9
діації.



Протягом останніх років в Україні все більше
уваги приділяється питанню захисту прав людини,
зокрема, їх дотриманню у кримінальному процесі.
І є вже певні результати. Однак переважно увага
сфокусована на проблемах пом’якшення покарань
та безпідставного позбавлення волі. Статистика
свідчить: вжиті заходи щодо гуманізації покарань
ніяк не впливають на зниження рівня злочинності
у країні. Можливо це пов’язано з тим, що судочин9
ство, основне завдання якого – охорона прав та за9
конних інтересів громадян, не справляється з його
виконанням, приділяючи всю увагу не усвідомлен9
ню злочинцем наслідків скоєного ним та виправ9
ленню вчиненого зла, а тільки покаранню остан9
нього. Спрямування кримінального судочинства
лише на покарання злочинця не може дати пози9
тивний ефект від правосуддя, залишаючи осторонь
виховну функцію правосуддя, спрямовану на пере9
виховання.

Вищезазначені проблеми, що стосуються судо9
чинства, зокрема у справах неповнолітніх, прита9
манні не тільки Україні. Вони в різний час виника9
ли і виникають у більшості країн світу. Однак шля9
хи їх подолання відмінні від українських реалій, і,
на наш погляд, було б варто запозичити деякі цінні
іноземні надбання для подолання і попередження
злочинності серед неповнолітніх.

У Польщі проблеми злочинності серед непов9
нолітніх схожі до українських. Однак уже з 1995 р.
польські органи правосуддя взяли на озброєння
медіацію, одну з інноваційних методик роботи з
правопорушниками, яка вже понад 20 років засто9

совується у розвинених країнах Західної Європи,
США, Австралії та Нової Зеландії.

Медіація як інститут польського кримінального
процесу є спробою досягнення добровільного по9
розуміння (примирення) між потерпілим і право9
порушником з метою відшкодування завданих ма9
теріальних і моральних збитків за допомогою не9
упередженої, підготовленої для розв’язання конф9
лікту особи – медіатора. Метою посередництва є
укладання угоди між сторонами кримінальної си9
туації, змістом якої є задоволення вимог.

Медіатори – не судді і не арбітри. Вони не ма9
ють права нав’язувати сторонам своє бачення проб9
леми чи варіант рішення. Головна мета медіаторів
(посередників) – допомогти сторонам дійти поро9
зуміння. Вони знімають напругу між сторонами,
застосовують різні способи, завдяки яким дося9
гнення компромісу полегшується, а укладена угода
стає реальною для виконання.

Найважливішою перевагою цього способу роз9
в’язання конфліктів є те, що обидві сторони мають
можливість висловити не тільки свої очікування, а
й почуття і переживання. Тут нічого не засуджу9
ється і не нав’язується зверху. Кожне прийняте рі9
шення вимагає згоди обох сторін. Господарями ме9
діаційного процесу є самі сторони. Медіатор
сприяє їм, щоб сторони були дійсно задоволені,
тобто, щоб відшкодування постраждалому було
для нього достатнім і одночасно було реальним для
винуватого. Він піклується, щоб сторони були пе9
реконані у незаангажованості, нейтральності меді9
атора і довірчому характері розмов. Крім цього,
медіатор дбає, щоб сторони були психологічно за9
доволені – щоб вони були переконані, що вони самі
вирішують свою подальшу долю, а після медіації
почуваються значно краще, ніж перед нею.

Медіація була впроваджена у польське законо9
давство в 1997 р. у зв’язку з прийняттям нових
Кримінального та Кримінально9процесуального
кодексів, які набрали чинності 1 вересня 1998 р.
Фактично один рік було надано для підготовки
практиків до застосування нового кримінального
законодавства. Однак навіть і після закріплення
медіації у законодавстві, у практиків не було сфор9
мовано єдиної думки щодо її застосування з не9
ясністю законодавчих норм, зокрема щодо того, хто
повинен пропонувати медіацію та строки її прове9
дення. 

На підставі цього, з 1 липня 2003 р. було введе9
но в дію статтю 23.а Кримінально9процесуального
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MЕДІАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ДЛЯ ПЕРЕВИХОВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ*
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суддя Верховного Суду України,

В. В. ЗЕМЛЯНСЬКА 
кандидат юридичних наук 

* Стаття присвячена розвитку інституту медіації як важливого
доповнення системи правосуддя, що понад двадцять років існує у
різних країнах світу. Медіація – процедура примирення по9
терпілого і правопорушника вже довела свою ефективність для
перевиховання і ресоціалізації, зокрема, неповнолітніх зло9
чинців. Серед найближчих наших сусідів Польща має найкращі
результати у сфері медіації, і її досвід заслуговує на увагу ук9
раїнських правників та законотворців. 



кодексу, яка не включила час відведений на ме9
діацію до загальних процесуальних строків [1,
с. 1229123]. Причому наразі немає у законодавстві
жодних обмежень на застосування медіації, якщо є
доцільність в її проведенні. Відповідно до частини
23.а КПК суд, а під час підготовчого процесу – про9
курор, може, з власної ініціативи або за згодою
сторін передати справу гідному довіри органу або
особі для проведення медіації між обвинуваченим
та потерпілою стороною. Рішення щодо направлен9
ня справи на медіацію належить приймати проце9
суальному органові, і воно повинно мати форму по9
станови [2, с. 47948].

Ідея медіації є відгуком модернізації криміна9
льного процесу. Вона виникла з потреб практики та
сучасного погляду на філософію кримінальної
відповідальності. Сторонам надається більша авто9
номія в сфері розпорядження своїми правами. Із
філософією кримінальної відповідальності пов’я9
зується допустимість переговорів сторін. Особливо
у дрібних злочинів, з невеликою шкодою для су9
спільства, кримінальне провадження повинно бути
спрямоване передусім на припинення криміна9
льного конфлікту, особливо в ситуації, коли злочи9
нець відшкодував збитки, завдані злочином. У
справах про злочини з більшою класифікаційною
вагою, де, в більшій чи меншій мірі, торкаються та9
кож інтереси суспільства, допустимість перегово9
рів сторін повинна мати обмежений характер.

Нині чинний КПК Польщі допускає застосу9
вання медіації у випадку злочинів, за вчинення
яких передбачається покарання позбавленням волі
до 59ти років. Однак, медіація не може застосовува9
тись у випадку організованої злочинності, вчинен9
ня злочину9рецидиву та тяжкого злочину. На9
томість досить широко медіація повинна застосо9
вуватись у справах, основою яких є міжособистісні
конфлікти, передусім пов’язані з малими, закрити9
ми громадами. Це можуть бути також такі злочини,
як: навмисні злочини, майнові злочини (крадіжки
у громадян і пограбування осель), злочини, що за9
грожують здоров’ю, свободі, та злочини проти пра9
цівників державних органів і служб – наприклад, в
армії, поліції та пенітенціарних закладах.

Якщо звернутись до історії розвитку медіації у
Польщі, то вона почала застосовуватись ще у 1995 р.,
тобто ще до її офіційного закріплення у криміна9
льному законодавстві. Проводилося це в межах ек9
спериментальної програми з медіації у справах з
неповнолітніми правопорушниками, яку розпочав
Польський Центр Медіації спільно з 8 окружними
судами за підтримки Міністерства юстиції Польщі.
Того ж року було проведено лише 40 медіацій. Нині
Польський Центр Медіації нараховує 450 членів і
має 19 осередків по всій країні. У 2002 р. на ме9
діацію було передано судами 786 справ та 40 справ
прокурорами. Проте з прийняттям змін до законо9

давства щодо строків необхідних на медіацію, тіль9
ки у вересні 2003 р. варшавський осередок одержав
210 справ на проведення медіації [3, c. 1369137].

В чому ж полягає секрет такого великого зна9
чення, яке набуває процедура медіації у Польщі?
Перш за все, процедура медіації дозволяє сторонам
узяти активну участь у вирішенні їх конфлікту, до9
сягти розуміння причин його виникнення, дати
відповідь на питання: Що до нього призвело? Що
керувало правопорушником? Обвинуваченому
участь у медіації дозволяє зрозуміти завдану по9
терпілому шкоду і надає можливість узяти відпо9
відальність за власні дії. Потерпілому це дає мож9
ливість позбутися страху перед злочинцем, проба9
чити його, а обвинуваченому – попросити у потер9
пілого пробачення.

Слід наголосити, що вирок суду (незалежно від
його змісту) найчастіше не розв’язує спору сторін і
як свідчить практика – лише загострює їх конф9
лікт. Суд оцінює, хто і в якій частині несе відпо9
відальність за виникнення конфлікту. Однак, він не
в змозі забезпечити належне співіснування сторін
та їх взаємодію в майбутньому. Вищезазначені об9
ставини, що супроводжують розв’язання конфлік9
тів у ході медіаційного провадження, дозволяють
ґрунтовно розв’язати такі спори між сторонами.
А результатом такого вирішення конфлікту є змен9
шення повторних злочинів, покращення стосунків
між людьми, запобігання серйозним наслідкам
конфліктів, і, нарешті, зменшення навантажень на
суди.

Медіація – це процес, під час якого багато чого
відбувається. Успіх медіації полягає в тому, що сто9
рони залишаються задоволеними. І не важливо, що
таким чином можливо зниження рівня рецидиву, а
те, що люди зустрічаються віч9на9віч, самі прийма9
ють рішення та несуть за них відповідальність.
В процесі медіації змінюється ставлення сторін до
того, що трапилось, а також потерпілого і порушни9
ка один до одного. 

Як правило, потерпілих хвилюють мотиви зло9
чинного діяння, чому саме вони стали жертвами.
Винні особи не намагаються виправдати вчинок,
вони намагаються його відшкодувати та компенсу9
вати, сподіваються на прощення. Користь, яку от9
римує правопорушник від медіації (особливо непо9
внолітній), має важливе значення передусім із за9
гальносуспільних поглядів, оскільки відсутність
ізоляції не знижує родинних зв’язків і не «таврує»
правопорушника та його родину. Окрім того, ме9
діація надає можливість правопорушнику свідомо
й добровільно взяти відповідальність за вчинене
діяння на себе, виправити шкоду та дозволяє зро9
зуміти зло, заподіяне жертві. Таким чином, на ме9
діації вирішується питання стосовно того, як за9
побігти вчиненню нових злочинів злочинцем. Тому
медіація може бути важливим механізмом вихо9
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вання і запобігати поверненню на дорогу злочин9
ності.

Про це свідчить стаття Малгожати Сосновської,
медіатора у справах неповнолітніх Польського
Центру Медіації, у якій вона ділиться з читачами
враженнями від однієї медіації.

169річний хлопець із багатодітної та малозабез9
печеної родини, разом із дорослими товаришами
вдерся на будівельний майданчик сусіда. Хлопці
намагалися вкрасти будівельне обладнання та сан9
техніку, на які у них вже був покупець. Поліція
спіймала їх на гарячому. Крім того, під час пограбу9
вання вони пошкодили щойно поставлене вікно
вартістю близько 700 злотих. Дорослий учасник
був засуджений. Справу неповнолітнього суддя на9
правив на медіацію. Потерпілий погодився брати в
ній участь.

Під час медіації потерпілий посилався на особи9
стий досвід винного, батьки якого протягом багать9
ох років власними силами будували будинок, в чо9
му їм допомагав сам винний. Потерпілий звертався
до почуттів винного, який пограбував знайому лю9
дину, сусіда, який, як і його батьки, важко будує
дім.

Цей збіг вразив правопорушника. Він зрозумів
шкоду, яку спричинив сусідові, йому стало сором9
но, він жалкував про те, що скоїв. Він уявив, що те
ж саме могло статися з його родиною. Тому він зо9
бов’язався виправити свій вчинок роботою на буді9
вельному майданчику сусіда, обсяг якої мав від9
шкодувати завдану шкоду. Під час виконання свого
зобов’язання він налагодив особистий контакт з
потерпілим, зрозумівши його працю, матеріальні та
моральні втрати [4, c. 37938].

Як бачимо, медіація несе в собі важливий вихов9
ний момент для неповнолітнього злочинця, що
сприяє попередженню вчинення ним нових злочи9
нів. Вважаємо, що цей досвід Польщі у сфері меді9
ації було б доцільно запозичити і застосовувати
зустрічі примирення у провадженні по криміналь9
ним справам щодо неповнолітніх в Україні. У на9
шій державі вже зроблено перші кроки в цьому на9

прямку. На базі вивчення польського досвіду в ок9
ремих місцевих судах України вже проводиться ек9
сперимент по залученню громадськості (зокрема,
Спеціалістів «Українського Центру Порозуміння»)
для втілення програм примирення потерпілих і
правопорушників. Верховний Суд України підтри9
мує таку практику і, зокрема, в справах щодо не9
повнолітніх. 

У прийнятій 16 квітня 2004 р. Постанові Плену9
му Верховного Суду України № 5 «Про практику
застосування судами України законодавства у
справах про злочини неповнолітніх» звернуто ува9
гу (п. 21 постанови) на те, що суди повинні ак9
тивніше залучати громадськість до вирішення пи9
тань, які виникають при розгляді справ стосовно
неповнолітніх та при виконанні вироків чи інших
судових рішень щодо них. У постанові рекомен9
дується судам всіляко підтримувати діяльність тих
громадських організацій, які ставлять за мету до
судового розгляду справи досягнути примирення
між неповнолітнім, який вчинив злочин, і потер9
пілим, – надавати таким організаціям відповідну
інформацію, інформувати підсудних та їхніх закон9
них представників про наявність у районі (місті)
таких організацій, надавати можливість потерпіло9
му і обвинуваченому звертатися до цих організацій
для вирішення конфлікту та досягнення прими9
рення. 

Досягнення за допомогою таких громадських
організацій примирення між потерпілим і обвину9
ваченим (підсудним), відшкодування потерпілому
матеріальної та моральної шкоди можуть бути
підставами для закриття справи або враховані як
обставини, що пом’якшують покарання.

Сподіваємося, що активне залучення такого
досвіду сприятиме не тільки усвідомленню право9
порушником наслідків його протиправного діяння,
а й належному захисту потреб потерпілого, а в
цілому сприятиме ефективності відправлення пра9
восуддя в Україні.
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1. Передусім я хотів би подякувати Вам за за9
прошення взяти участь у цій важливій конфе9
ренції. Для мене особисто це також чудова нагода
повідомити, що я приємно вражений українським
суспільством та його великою рішучістю будувати
структури, притаманні громадянському суспіль9
ству. Протягом останніх місяців ми всі, затамував9
ши подих, спостерігали за подіями в Україні, а я хо9
чу наголосити: останні перетворення є передумо9
вою того, щоб думати про Україну як про майбут9
нього члена Європейського Союзу. Останні тижні
довели всім європейцям, що Україна є невід’ємною
частиною Європи, що її історія й традиції стисло
пов’язані з історією Європи, що український народ
щиро поважає великі цінності, які обумовлюють
європейську тотожність, основоположними риса9
ми якої є демократія, свобода й гідність кожної лю9
дини. Від свого імені, від імені моїх колег – суддів
Конституційного Суду – хочу передати Вам поба9
жання всього найкращого, висловити почуття
дружби, подиву й поваги з приводу досягнень ук9
раїнського суспільства, а також нашої глибокої
віри й надії в те, що Україна в недалекому майбут9
ньому (як я сподіваюсь) займе своє місце в євро9
пейських структурах.

А тепер, спираючись на польський досвід, я
хотів би поділить з Вами деякими зауваженнями,
пов’язаними з проблематикою ролі судів, навіть
ширше – роллю органів правосуддя при побудові
громадянського суспільства.

2. Про що свідчить польський досвід?
Польща відносно недавно виборола незалеж9

ність і змогла розпочати побудову громадянського
суспільства. Наш досвід дуже виразно свідчить про
те, що обов’язковою умовою демократії є наявність
громадянського суспільства. Демократія не може
зводитись до формальних рішень, вона повинна

спиратись на глибоке свідоме переконання гро9
мадськості в тому, що вона обрала правильні векто9
ри, властиві інструменти захисту прав людини, що
свобода людини не має віртуального характеру. 

Демократія, яка зводиться до формальних га9
рантій, навіть широко регламентованих у числен9
них нормативних актах, буде залишатись лише бу9
тафорією демократичної системи й, напевно, не бу9
де відповідати сподіванням населення. В нашій ча9
стині Європи ми протягом багатьох років відчува9
ли лише мнимість «віртуальних прав і гарантій»,
які ніколи не мали шансу стати дійсністю. На9
томість вони чудово виставлялися напоказ пред9
ставникам інтелектуальних еліт Заходу, як доказ
«нового передового суспільства». Смак цієї демо9
кратії «на папері» люди добре відчували в таборах
Гулагу й у тюрмах КГБ.

Ми в Польщі багато зробили для створення за9
сад демократичного суспільства й втілення ідеї
правової держави. У нас відбулися фундаментальні
конституційні зміни, глибока перебудова усіх обла9
стей системи правосуддя. Проте, й насьогодні нам
бракує активної участі громадян у житті суспіль9
ства, яка мала б забезпечити повне й правдиве
функціонування демократичних інститутів. Грома9
дяни, які будують демократичне суспільство, по9
винні бути впевнені у тому, що функціонування са9
мої держави та її інститутів залежить від них самих
і що ні на кого не можна перекласти відповідаль9
ність за те, що їм погано в цій державі жити, що ре9
альне життя не відповідає їхній уяві й сподіванням.
А відбувається так тому, що в демократичному су9
спільстві немає вже поділу на «ми» (громадяни) й
«вони» (влада). Влада є такою, яку громадяни самі
собі створили у громадянському суспільстві. Це ба9
нальні істини і для багатьох людей вони є очевид9
ними, проте сьогодні вони відразу кидаються в очі
в Польщі, яка нині, знаходячись на порозі великих
політичних і економічних викликів, і надалі відчу9
ває дефіцит широкої громадської участі в управ9
лінні державою, тобто у використанні механізмів
демократичної держави. 

Те, яке місце займе Україна на політичній мапі
Європи, яким буде її внесок в побудову нового
європейського простору свободи й прав людини,
буде вирішувати (і ми повинні про це пам’ятати)
громадськість, а не влада чи її вищі ешелони. Лише
демократичне суспільство, що свідомо крокує до
намічених цілей, може досягти своєї ще не реалі9
зованої мети.

66 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

РОЛЬ СУДІВ ПРИ ПОБУДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА*

Марек САФíЯН
Президент Конституційного Трибуналу
Польщі, професор, доктор юридичних наук

* Доповідь на Міжнародній конференції «Формування укра9
їнської моделі відновного правосуддя», м. Київ, 10911 лютого
2005 р.



Ми в Польщі дивимось на досягнення україн9
ського суспільства з перспективи нашого досвіду
останніх двадцяти п’яти років (починаючи від
серпня 1980 р.) і маємо враження, що серце й пульс
сучасної історії Європи перемістилися в Україну.
Так, як свого часу вся Європа відчувала ритм істо9
рії в Польщі, спостерігаючи за робітниками Гдансь9
кої Судноверфі. 

3. Правосуддя і демократія
Для мене особисто, як для юриста і судді Кон9

ституційного Суду, законодавство, по своїй суті, є
важливим стимулятором перемін, воно обумовлює
якість демократичних стандартів та інституціо9
нальні гарантії прав людини. Проте законодавство
це не лише письмові тексти нормативних актів,
зведення законів, кодекси, це, передусім, законо9
давство, що витікає з судової практики, з того, що
становить звичайну буденність функціонування
органів системи правосуддя.

«Немає поганих законів, є лише погані судді», –
так ще понад 200 років тому говорив Шарль Мон9
теск’є. І хоч у цьому твердженні є багато перебіль9
шень, воно, на жаль, виражає те, що ми знаємо на
інтуїтивному рівні. Погане, недбало сформульова9
не, суперечливе й несправедливе законодавство
завдяки цілеспрямованій, мудрій і справедливій
суддівській роботі може стати гарантом прав люди9
ни й сприяти розширенню свобод. І навпаки: чудо9
во підготовлене, цілісне, раціональне й справедли9
ве законодавство може суперечити саме собі в ру9
ках тих, хто застосував його чисто формально, не
відчуваючи всіх тонкощів та забуваючи, кому і
яким цінностям має слугувати закон. Відомі з часів
стародавнього Риму вислови Dura lex, sed lex (Су-
воре право, проте право) та Ius est ars boni et aequi
(Право є мистецтвом добра й справедливості) сьо9
годні виражають основну дилему, існуючу в сфері
практики застосування законодавства, визначають
роль і значення суддів у процесі побудови демокра9
тичного суспільства. 

І знову хочу поділитись з Вами декількома за9
уваженнями, що базуються на нашому, польському
досвіді. 

Конституційна судова практика в Польщі має
вже понад двадцятирічну історію. Найбільший па9
радокс останніх років соціалізму в Польщі, можли9
во, полягав у створенні інституту (через декілька
років після проголошення воєнного стану й приду9
шення руху «Солідарність»), який за своїм призна9
ченням і компетенцією в структурах авторитарної
влади повністю заперечував існуючим реаліям.
Конституційний Суд 1985 р. мав виконувати роль
фігового листка, приховувати дійсність, яка була
зовсім іншою, ніж та, що декларувалася. Проте ста9
лося навпаки. І це завдяки суддям першого складу

Конституційного Суду, призначеним (можете не
сумніватися) партійними органами, та схваленим
самим Політбюро ПОРП. Склад Конституційного
Суду був повністю номенклатурним. А що ж стало9
ся? Всупереч очікуванням партійних діячів, Кон9
ституційний Суд, завдяки рішучості суддів першо9
го складу, виборов собі незалежність. Яким же ве9
ликим був подив представників уряду, коли на пер9
шому в історії засіданні Суду, перед телекамерами,
вони почули, що видана урядом постанова супере9
чить Конституції. Представник уряду вийшов із за9
лу Суду після цього першого вердикту Суду й за9
явив, не приховуючи злості: «Конституційний Суд
призвів до зміни устрою в Польщі!» Дійсно, так і
сталося, міністр не помилився. 

А наша судова діяльність (ще за п’ять років до
занепаду соціалізму) ступила на шлях побудови
правдивих демократичних стандартів. При цьому
слід пам’ятати, що все це відбувалося за умов, коли
формально, як було записано в Конституції, керів9
на роль належала партії, коли не були гарантовані
ні власність, ні право звертатись до суду. І на фоні
цього очевидно недемократичного закону, що су9
перечив основним стандартам свобод і демократії,
повіяв вітерець конституційної судової діяльності.
Так сталося лише завдяки суддям, які змогли збе9
регти почуття незалежності й добре зрозуміли своє
покликання й висунуті історією виклики. Є такі
моменти в історії, коли п’янкий запах свободи є на9
стільки сильним, що кожен відчуває необхідність
взяти на себе якийсь тягар відповідальності за те,
що відбувається навколо нього. 

Це все відбувалось ще до 1989 р., до остаточного
розвалу соціалізму. Прийшла «весна народів», кот9
ра відмінила курс на побудову комунізму, проте ав9
томатично не знищила майже 509річного «дороб9
ку» соціалістичної влади у вигляді декількох де9
сятків тисяч законів і нормативно9правових актів
різного рангу, у тому числі Конституції ПНР, прий9
нятої в 1952 р., яку особисто перевіряв і власноруч
писав І. В. Сталін (збереглися цікаві оригінали ар9
кушів, що підтверджують «творчий внесок» «вож9
дя всіх народів» в текст Конституції, та власноруч
зроблені ним поправки до прийнятого в Польщі
тексту). Сам по собі цей факт міг паралізувати пе9
ребіг демократичних процесів й негативно вплину9
ти на громадську свідомість. Проте сталося інакше
– і це завдяки суддям і раціональному, творчому за9
стосуванню закону інституціями системи право9
суддя: усіма судами загальної юрисдикції та Кон9
ституційним Судом. І тут я знову повторю баналь9
ну істину, відому всім у правничому середовищі:
сенс і значення закону, його засад і аксіології, на
яку він спирається, змінюється еволюційно (а по9
деколи, в переломні моменти історії, навіть більш
радикально) разом з середовищем, в якому цей за9
кон застосовується. Проте, яка буде нова аксіологія
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системи, який сенс і значення буде надано існую9
чим в системі правовим засадам і основним засте9
реженням, остаточне рішення будуть приймати
судді, залежно від їх чутливості, творчого підходу,
почуття справедливості й прив’язаності до ціннос9
тей, завдяки яким формуються основні права і сво9
боди людини. У Польщі, доки дійшло до остаточ9
ного скасування положень Конституції 1952 р. (а
сталося це лише у 1997 р.), ніхто не сумнівався, що
від моменту краху комунізму діють нові стандарти
Конституції. Незважаючи на відсутність важливих
нормативних правил у самій Конституції, завдяки
творчій ролі Конституційного Суду, в систему фун9
даментальних гарантій були внесені права людини
– безпосередньо на підставі засад демократичної
правової держави. Власне, звідси, наприклад, виті9
кають: право звертатись до суду, право на справед9
ливе судочинство, право на захист своїх прав, забо9
рона зворотної дії закону, гарантії щодо якості, зро9
зумілості й «порядності законотворення», право на
приватне життя тощо. Подібний творчий підхід і
відважне викладення законодавчих положень мож9
на було зауважити в судовій практиці судів загаль9
ної юрисдикції та Верховного Суду. Власне, завдя9
ки роботі судів загальної юрисдикції в правовій си9
стемі, без зміни основних положень, було введено
положення про надійний захист прав людини у
сфері приватного життя, визначено межі свободи
слова згідно з вимогами демократичної правової
культури, встановлено (відповідно до вимог нової
ринкової економіки) засади автономії волі сторін і
свободи угод, встановлено межі інтеграції держави
в сфері власності й майнових прав на нових, більш
обмежених засадах. Таким чином, у нас розвива9
лось явище, яке я часто називаю конституційністю
права. 

Цей досвід дозволяє мені сформулювати таку
тезу: без відважних, творчо налаштованих суддів
процес побудови стандартів демократичної дерF
жави проходив би набагато повільніше. Без сукуп9
ного зусилля людей, що перебрали на себе відпові9
дальність за застосування законодавства, сьогодні
ми були б зовсім в іншому місці.

4. Як будувати достовірність інституту 
правосуддя й довіру суспільства до механізмів
демократії?

Про те, що суди мають бути незалежними й
кожному надавати шанс на справедливе вирішення
справи, знають усі. Натомість значно менше й рід9
ше говориться про те, як будувати достовірність су9
дочинства в очах громадськості і формувати пере9
конання (яке є невід’ємною частиною громадянсь9
кого суспільства) про те, що суди дійсно є гарантом
прав і свобод людини. Довіра до правосуддя – це
фундамент правової держави. В практиці Консти9

туційного Суду ми виробили поняття так званої
об’єктивної незалежності. На ньому я хочу зупини9
тися детальніше, оскільки воно торкається питан9
ня достовірності судів. Об’єктивна незалежність –
це ніщо інше, як образ правосуддя – судів та інших
інститутів, з ними пов’язаних, в очах громад9
ськості, її свідомості. Без незалежності в такому ро9
зумінні не можна забезпечити достовірності судів.
При цьому це є той чинник, який не слід ототож9
нювати з незалежністю в традиційному значенні:
як свободу від зовнішнього тиску та (вже менш
традиційно) як незалежність при винесенні вироку
від власних поглядів і вподобань політичного, ідео9
логічного й світоглядного характеру. 

Ми, як судді, повинні використовувати всі до9
ступні нам засоби для побудови образу справедли9
вих судів. Ми повинні дотримуватись дуже вимог9
ливих стандартів щоденної поведінки, а також тих,
що не обов’язково витікають з норм записаного за9
конодавства. Не можна погодитися з легковажним
сприйманням явища корупції в судах лише на тій
підставі, що такі випадки є поодинокими. У такій
вразливій сфері, яка так суттєво впливає на сприй9
няття цілої системи демократичних інститутів, не
можна погодитися навіть з одним випадком коруп9
ції і кожен такий випадок слід вважати поразкою
системи правосуддя.

Небагато говориться на тему формування обра9
зу судів у ЗМІ. І з точки зору методів інформуван9
ня про судову практику (це я констатую, спираю9
чись на досвід останніх кільканадцяти років, що,
зрештою, доводять і останні соціологічні дослі9
дження) громадськість вважає, що мова переказу
змісту судових рішень є надзвичайно важливим
чинником, який впливає на образ і достовірність
цих інститутів. А тим часом наша юридична мова,
якою ми користуємося щоденно, є «езопівською»
мовою, частенько жаргоном професіоналів, в якій
немає чітко сформульованої думки. Вона, скоріш,
спрямована на те, щоб приховати правдиві мотиви
того або іншого рішення. Це погана звичка, з якою
слід боротися, якщо пригадати, що в правовій дер9
жаві, достовірність будується на фундаменті прав9
ди і аргументів (imperio rationis), а не сили, автори9
тету і влади (rationes imperii). 

Вирок і його обґрунтування адресовані не вик9
лючно юристам, а передусім звичайним людям, які
мають право зрозуміти, на яких підставах було
прийняте саме таке рішення. У такий момент я зав9
жди пригадую анекдот про те, як засуджений після
довгого ознайомлення з судовим рішенням з об9
ґрунтуванням і зі складними юридичними виснов9
ками, звернувся до судді: «Я все це намагався зро9
зуміти Високий Суд, але прошу мені сказати: чи
мене посадять чи ні?».

Ми, юристи, схильні все надзвичайно усклад9
нювати. Звідси походять довгі висновки й довже9
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лезні, зарозумілі й закручені обґрунтування. Виро9
ки, що нараховують 50 і більше сторінок обґрунту9
вання в практиці судів (у тому числі й Конститу9
ційного) не належать до рідкісних явищ. Водночас,
досвід свідчить, що ми повинні висловлюватись
прозоро й доступно. Але хто має достатньо часу,
щоб написати щось коротко, стисло й чітко?

У демократичному суспільстві передусім важ9
ливою є якість і переконливість аргументації. Ось
чому завжди важливо викласти правдиві, а не наду9
мані докази. Це є умова достовірності. Я завжди на9
полягав, що суди не працюють у суспільному ваку9
умі, вони не можуть втрачати з поля зору наслідків
своїх рішень, вони повинні враховувати реально
існуюче правове оточення та економічну дійсність.
Це зовсім не рівнозначно ні з «політизацією» зако9
нодавства чи його релятивізацією, ні з правовим
нігілізмом – за умови, що докази, аргументи й мо9
тиви того чи іншого судового рішення є відкрити9
ми, а закон є передбачуваним. Зміст окремих по9
нять і юридичних висловів підлягає поступовій
еволюції, змінюється їх зміст і функціональне на9
вантаження, хоча звучання положень залишається
без змін. І тут вбачається чудова роль суддів: на9
скільки вони вміють правильно викласти нові вик9
лики і надати нове значення старим традиційним
висловам. З цієї точки зору мабуть немає кращого
прикладу, як французький цивільний кодекс – Ко9
декс Наполеона, двохсотріччя якого недавно свят9
кувала вся Європа. «Старі рамки», які зберегли
свою придатність і життєвість лише завдяки тому,
що судді змогли знайти в старих положеннях но9
вий зміст, побачити нові цінності й надати їм ново9
го значення. За таким зразком і здійснюється зако9
нотворення в демократичних системах: як сукуп9
ний результат законотворчих заходів, існуючої су9
дової практики, традицій, звичаїв і загальноприй9
нятих цінностей.

Проте, щоб суд міг виконувати цю роль, він має
бути переконливим і достовірним. Приховування
напруги та існуючих суперечностей між цінностя9
ми й правовими засадами в системі також не мож9
на назвати прийнятним виходом. У демократичній
державі найчастіше йдеться не про те, чи варто
якусь засаду зберегти, чи слід поважати, рахувати9
ся з тією чи іншою цінністю, а частіше про те, як по9
годити суперечність, що лежить в сфері засад, з
Конституцією (чи правовою системою). На цю те9
му ведеться найбільша дискусія: чи зберегти абсо9
лютизм свободи слова чи приватну сторону життя
людини та її добре ім’я? Чи визнавати свободу на9
укових досліджень? Чи накладати на вчених обме9
ження задля захисту гідності людини? Чи захища9
ти приватну власність ціною відмови від захисту
деяких прав громади? Чи захищати фінансовий
стан держави і державний бюджет як цінність або
ж послідовно вживлювати засаду справедливості?

Ці та інші дилеми не можна втрачати з поля зору,
про них слід говорити прямо, не приховувати прав9
ду і не прикриватися альтернативною аргумента9
цією. Слід пам’ятати, що громадянин у правовій де9
мократичній державі воліє бути інформованим про
прикрі або драматичні справи, ніж не бути інфор9
мованим взагалі. 

Ось чому я підтримую, наприклад, відкритість
аргументацій у вигляді обґрунтованих доказів у ок9
ремих суддів. Це часто шокує громадську думку,
але лише спочатку. Люди дивуються, що правда мо9
же бути різною. У демократичному і плюралістич9
ному суспільстві так не буває, щоб існував лише
один патент на правду, якої всі інші позбавлені. Хоч
це також звучить парадоксально, окрема думка та9
кож сприяє авторитету суддів і подеколи є почат9
ком нових нуртів у судовій діяльності, які в май9
бутньому стануть основним напрямком.

Суди не повинні боятися громадської думки і не
повинні бути звільнені від критики ЗМІ. Юридич9
на сила і остаточність вироків не відхиляють мож-
ливості такої критики, оскільки правосуддя є од9
ним з найважливіших учасників суспільної гри в
демократичній правовій державі. Також не можна
будувати авторитету судів на заборонах і відсут9
ності доступу до інформації. Як правило, це має
зворотній ефект.

5. Дилема: ефективність судів чи право широкої
доступності до судового процесу. Альтернативні
методи

Немає жодного сумніву, що право на судовий
процес є однією з найважливіших гарантій прав
людини у демократичній державі. Проте водночас
ми всі розуміємо, що суд, обтяжений справами,
стає «уповільненим» і малоефективним. У цьому
випадку спостерігається також суперечність між
цінностями й засадами на конституційному рівні.
Право на судовий процес є так само важливим, як
право на розгляд справи у відповідний, не затягну9
тий термін. Відразу після завоювання незалежності
у 1989 р. у Польщі почалась послідовна побудова
шляхів звертання до суду, що раніше, у комуністич9
ний період, було дуже обмежено. Набагато (у де9
кілька разів) зросла кількість справ, що направля9
лись до суду, було впроваджено третю інстанцію і
можливість оскаржувати практично кожне рішен9
ня державного органу. Такі зміни сприяли великим
сподіванням.

Та нині система правосуддя стогне під навалою
справ і лише недавно (менше, як рік тому) дещо
скоротилася кількість справ, незакритих у належ9
ний термін. Це відбувається не так вже просто й
безконфліктно: спрощення процедур, скорочення
шляхів судового процесу, підвищення рівня до9
ступності до третьої інстанції – все це у значній
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мірі відбивається на гарантіях захисту прав люди9
ни. Десь слід знайти точку рівноваги: спрощення
судових процедур не може долати відповідного рів9
ня, нижче якого засади процедурного правосуддя
вже не будуть сприйматися.

Проте суспільство повинно свідомо робити свій
вибір, повністю розуміючи наслідки такого вибору.

Медіація, тобто процедура примирення, є раціо9
нальним і, можливо, найкращим способом вирі9
шення існуючої дилеми.

Медіаційний процес не лише прискорює проце9
дури, а й дозволяє враховувати права людини, яка
має шанс шукати рішення, що у даній конкретній
справі є найкращим й найбільш гнучким варіантом
виходу з існуючого конфлікту. Медіаційний процес
часто реалізує те, що є неможливим в нормальних,
типових судових процедурах, а саме, власне, макси9
мально наближену до людини справедливість, яка
є адекватною обставинам, ситуації й учасникам.

Європейські держави протягом кільканадцяти
років будують спільний правовий простір. Процес
адаптації національного законодавства до євро9
пейського невдовзі розпочнеться й в Україні.

І тут варто було б згадати про «Основоположне
рішення Ради Європейського Союзу» від 15 берез9
ня 2001 р. («Вісник законів» ЄС № 82 від
22.03.2001 р., ст. 1) про статус потерпілих у кримі9
нальному процесі. У світлі цього рішення застосуF
вання медіації, як способу пошуку і обговорення
можливості вирішення проблеми між потерпілим і
правопорушником, рекомендується всім країнамF
членам Євросоюзу і кандидатам у члени. 

Основною ідеєю медіації є концепція відновF
ного правосуддя, що передусім спирається на ком9
пенсаційне спокутування заподіяної шкоди й крив9
ди, і яке слід розуміти як альтернативу сьогодніш9
ній ідеї правосуддя помсти. Вона базується на що9
раз глибшому переконанні, що інтерес жертви зло9
чину, а не держава й суспільство, має бути в центрі
уваги процесу. Від помсти правопорушникові, що
замахнувся на правопорядок й суспільну злагоду,
більш важливим є усунення кривди й відшкоду9
вання збитків, заподіяних жертві.

Медіація є досить молодим інститутом (а в
польській системі правосуддя вона набрала чин9
ності зовсім недавно), проте перші роки досвіду до9
водять, що вона може успішно використовуватись.
Слід пам’ятати, що вперше вона була впроваджена
до кримінального права в 1997 р. Правила Кримі9
нально9процесуального кодексу надають правопо9
рушнику можливість примирення з потерпілим. 

Нинішній підхід до застосування медіації кри9
тикується за дуже вузьку область застосування
процедури примирення, відсутність механізмів, що
забезпечують конфіденційність медіації, відведен9
ня обмеженого часу для її проведення, який до того
ж зараховується в термін попереднього слідства.

Медіація може бути широко використана в прова9
дженні справ неповнолітніх, де, щоправда, йдеться
не про спір1, а про те, що основною її метою, окрім
виховних моментів, є також досягнення примирен9
ня між неповнолітнім правопорушником і по9
терпілим, усунення завданої шкоди, відшкодуван9
ня матеріальних і моральних збитків потерпілого.
Медіацію було також впроваджено до нового
Адміністративно9процесуального кодексу. Там во9
на, щоправда, набула вигляду судової угоди, укла9
деної під наглядом судді як медіатора. Однак, зав9
дяки цьому справа може бути закритою без судово9
го процесу. У цивільному законодавстві медіація
може знайти застосування не лише в справах про
розлучення, пов’язаних з поділом майна або опі9
кунством над дитиною (виключаючи таким чином
важкі довготривалі засідання з цього питання), а й
у справах взаємин із сусідами, справах про відшко9
дування збитків чи справах про спадок.

Безсумнівно, медіація повинна застосовуватись
більш широко, вона повинна стати методом вирі9
шення спорів не лише із сусідами, а й, зокрема, во9
на може застосовуватись для вирішення спорів між
органами державної влади і громадянином або гро9
мадськими організаціями, організаціями робото9
давців, профспілками роботодавців і працівників.
Вона може знайти застосування у з’ясуванні відно9
син між структурними одиницями місцевого само9
врядування. Слід сподіватись, що області її вико9
ристання в майбутньому будуть значно розширені.

При оцінці медіації, як засобу вирішення конф9
ліктів, не можна забувати ще про один, можливо
вирішальний чинник. Цей засіб, як жоден інший,
дозволяє враховувати інтереси усіх зацікавлених у
вирішенні проблеми сторін. Як жоден інший спо9
сіб, він дозволяє звернути увагу на той факт, що
хоч процедура й проходить за участі державного
органу (найчастіше суду, прокурора), інтерес лю9
дини, життя якої було порушене, має бути предме9
том особливої турботи. При кримінальному про9
цесі медіація дозволяє враховувати особливий інте9
рес потерпілого і, власне, йому віддає ініціативу у
питанні визначення заходів з компенсації за за9
подіяну кривду. Подібне відбувається й у справах
неповнолітніх. Якщо йдеться про процедуру прими9
рення в справах адміністративного провадження й у
цивільних справах, то медіація може призвести до
досягнення остаточного примирення між сторонами
й закінчення процесу провадження або однозначної
відмови від необхідності цього провадження. 

Заходи по пропаганді й поширенню цього знач9
но дешевшого метода, що гарантує конфіденцій9
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1 Слід пам’ятати, що й суд у цьому процесі не виконує ролі
арбітра між сторонами, а лише вирішує питання необхідності за9
стосування по відношенню до неповнолітнього правопорушника
заходів виховного характеру. 
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ність, відкривають більш швидший шлях до вирі9
шення конфліктів і можуть суттєвим чином «роз9
вантажити» державну систему правосуддя. 

Усвідомлення існування альтернативного, до9
даткового стосовно традиційної моделі правосуддя,
способу вирішення спорів і надалі, на жаль, зали9
шається малопоширеним.

Гарним прикладом поширення знань з цієї теми
є діяльність деяких асоціацій, таких як, наприклад,
Польський Центр Медіації, який став першою не9
державною організацією в Польщі, що займається
впровадженням процедур примирення. 

Також слід звернути увагу на просвітницьку
діяльність Центру, спрямовану не тільки на по9
терпілих і правопорушників, учасників цивільних
процесів, а й на широке коло молоді шкільного віку.
Широка видавнича й навчальна діяльність, ознай9
омлення учнів середніх шкіл і гімназій з поняттям
відновного правосуддя, звернення уваги на основні
засади медіації мають таке цінне значення, яке важ9
ко переоцінити.

Я порушив лише кілька основних проблем,
пов’язаних з можливостями застосування інститу9
ту медіації для спільної системи правосуддя в

Європі. Я глибоко впевнений, що стосовно викори9
стання медіації на практиці ми знаходимось лише
на початку шляху. Провідну роль тут відіграють
просвіта й формування переконання в обґрунтова9
ності звернення до цього методу в свідомості ор9
ганів, відповідальних за ініціювання процесів при9
мирення.

Я вважаю, що суть демократичної правової дер9
жави зводиться не лише до формального додер9
жання законодавства на всіх рівнях громадського
життя, але й до такого його застосування, яке надає
можливість людям якомога краще впливати на об9
стоювання власних інтересів.

У цьому контексті створення й пропагування
механізмів, що сприяють розвиткові консенсусF
них методів вирішення спорів між зацікавленими
сторонами, має бути визнане надзвичайно важлиF
вим, таким, що в широкому розумінні служить заF
хистові прав людини й збереженню суспільної
злагоди.
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ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ
Форма 5А 

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ УГОДИ  
(телефонні дзвінки ) 

 

Реєстраційна картка №_______  

 

Перший дзвінок (через два тижні після медіації)  Дата проведення ___ _______ 

 
Потерпілий Правопорушник 

Прізвище учасника   
 

 

Чи дотримуєтесь ви умов угоди?  Так Ні Так Ні 

Чи дотримується  умов угоди інша 
сторона? Так Ні Так Ні 

Якщо ні (або за інших причин) чи не 
бажаєте ви домовитись про зустріч?  Так Ні Так Ні 

Чи змінилися ваші стосунки на краще?  Так Ні Так Ні 

Чи порекомендували б Ви скористатися 
медіацією своїм знайом им за схожих 
обставин? 

Так Ні Так Ні 

  
  
  
  

Коментарі  

  
 

Другий дзвінок (через місяць після меді ації) Дата проведення  ____________ 

 
Потерпілий Правопорушник 

Прізвище учасника   
 

 

Чи дотримуєтесь ви умов угоди?  Так Ні Так Ні 

Чи дотримується  умов угоди інша 
сторона? Так Ні Так Ні 

Якщо ні (або за інших причин) чи не 
бажаєте ви домовитись про зустріч?  Так Ні Так Ні 

Чи змінилися ваші стосунки на краще?  Так Ні Так Ні 

Чи порекомендували б Ви скористатися 
медіацією своїм знайомим за схожих 
обставин? 

Так Ні Так Ні 

  
  
  
  

Коментарі  
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Форма 5Б 

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ УГОДИ  
(підсумкова/моніторингова зустріч ) 

 
 
1. Дата проведення підсумкової зустрічі 
_________________________________________________ ________________ __ 
 
2. Мета підсумкової зустрічі 
_____________________________________________ ______________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________ _______________________________ _ 
 
3. Хто був ініціатором проведе ння підсумкової зустрічі?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________ _______________________________ _______ 
 
4. Хто був присутній на підсумковій зустрічі?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________ _______________________________
___________________________________________________________________  
 
5. Про що домовилися?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________ _______________________________ _ 
 
6. Чи досягнута домовленість про наступну зустріч (потрібне підкреслити) ? 
Так                                                        Ні (перейти до питання 8)  
 
7. Дата проведення наступної зустрічі?  
___________________________________________________________________
____________________ _______________________ ________________________  
 
8. Чи прийняли Ви рішення про завершення медіаційної справи (потрібне 
підкреслити)? 
Так                                                        Ні  
 
9. Коментарі 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________ _________ 
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ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

Форма 6А/Б 
 

ОЦІНКА ПОТЕРПІЛИМ ТА ПРАВОПОРУШНИКОМ ПОПЕРЕДНЬОЇ 
ЗУСТРІЧІ 

 
Сторона 

Сторона підтримки  
 

АНКЕТА №__________  
 
Ми вдячні Вам за те, що Ви скористалися послугами нашого Центру. Ваша думка про 
нашу роботу є дуже цінною для нас. Тому, ми просимо Вас ві дповісти на декілька 
питань. 
 
Інструкція . Будь ласка, підкресліть те, що відповідає Вашій думці.  
 
 
1. Як Ви почуваєтесь після зустрічі з медіатором?  
 
Краще     Нічого не змінилося   Гірше 
 
2. Чи зустріч з медіатором вплинула на Вашу готовність обговорювати вплив 
кримінальної ситуації на Ваше життя?  
 
Так, зустріч мені допомогла   Це на мене не вплинуло  Ні, зустріч мені не 
допомогла. 
 
3. Чи лишилися у Вас питання стосовно процедури медіації?  
 
Так     Ні 
 
4. Чи почувалися Ви комфортно/зручно під час зустрічі з м едіатором? 
 
Так     Частково   Ні 
 
5. Наскільки Ви задоволені результатами зустрічі з медіатором?  
 
Повністю задоволений ( 9на)  Частково задоволений ( 9на) Зовсім не 
задоволений (9на) 
 
6. Чи порекомендували б Ви іншій особі, яка потрапила в подібну ситуацію,  
прийняти участь у такій програмі?  
 
Так, звичайно     Можливо   Ні, ніколи 
 
7. Що Ви можете порадити для покращення нашої роботи?  
________________________________________________________ ___________
____________________________________________________________ _______
___________________________________________________________________  
 

ДЯКУЄМО! 
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Форма 7А  
ОЦІНКА ПРАВОПОРУШНИКОМ ПРОЦЕСУ МЕДІАЦІЇ  

 
Сторона 

Сторона підтримки  
АНКЕТА №__________  

 
Ми вдячні Вам за те, що Ви скористалися послугами нашого Центру. Ваша думка про нашу 
роботу є дуже цінною для нас. Тому, ми просимо Вас відповісти на декілька питань. 
 
Інструкція . Будь ласка, підкресліть те, що відповідає Вашій думці.  
 
1. Чи допомогла Вам зустріч з іншою стороною переконатися, що він/вона не вчинить 
повторного злочину проти Вас?  

Так, зустріч мені допомогла   Це на мене не вплинуло  Ні, зустріч мен і не допомогла  

2. Як Ви вважаєте, чи зрозуміла інша сторона, як кримінальна ситуація вплинула на Ваше 
життя? 

Так, зрозумів ( 9ла) повністю  Зрозумів (9ла) частково Ні, зовсім не зрозумів 
(9ла) 

3. Чи вплинула зустріч з іншою стороною на Ваші переживання стос овно ситуації злочину?  

Я почуваюся краще    Це на мене не вплинуло  Я почуваюся гірше  

4. Чи допомогла Вам зустріч з іншою стороною зрозуміти, чому він/вона вчинив( Fла) 
злочин? 

Так, я зрозумів ( 9ла) чому  Частково зрозумів ( 9ла) Ні, я не зрозумів ( 9ла) чому 

5. Чи сприяла участь в програмі медіації тому, що офіційне правосуддя стало більше 
відповідати Вашим потребам?  

Так, сприяла    Частково сприяла   Ні, зовсім не сприяла  

6. Чи можете Ви сказати, що медіатор однаково ставився до Вас і до іншої сторони?  

Так     Частково   Ні 

7. Чи почувалися Ви комфортно/зручно під час медіації?  

Так     Частково   Ні 

8. Наскільки Ви задоволені результатом медіації?  

Повністю задоволений ( 9на)  Частково задоволений ( 9на) Зовсім не задоволений ( 9на) 

9. Чи порекомендували б Ви іншій  особі, яка потрапила в подібну ситуацію, прийняти 
участь у такій програмі?  

Так, звичайно    Можливо   Ні, ніколи 

10. Що Ви можете порадити для покращення нашої роботи?  

_________________________________________________________________________
______________ ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

ДЯКУЄМО! 
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ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ
Форма 7Б  

ОЦІНКА ПОТЕРПІЛИМ ПРОЦЕСУ МЕДІАЦІЇ  
 

Сторона 
Сторона підтримки  

 
АНКЕТА №__________  

 
Ми вдячні Вам за те, що Ви скористалися послугами нашого Центру. Ваша думка про нашу 
роботу є дуже цінною для нас. Тому, ми просимо Вас відповісти на декілька пита нь. 
 
Інструкція . Будь ласка, підкресліть те, що відповідає Вашій думці.  
 
1. Як Ви вважаєте, чи змінилося ставлення іншої сторони до Вас протягом зустрічі?  

Так, стало краще    Не змінилося   Так, стало гірше  

2. Чи допомогла Вам зустріч з іншою стороною зрозу міти, як кримінальна ситуація 
вплинула на її/його життя?  

Так, зрозумів ( 9ла) повністю  Зрозумів (9ла) частково Ні, зовсім не зрозумів 
(9ла) 

3. Чи сприяла участь в програмі медіації тому, що офіційне правосуддя стало більше 
відповідати Вашим потребам?  

Так, сприяла    Частково сприяла   Ні, зовсім не сприяла  

4. Чи можете Ви сказати, що медіатор однаково ставився до Вас і до іншої сторони?  

Так     Частково   Ні 

5. Чи почувалися Ви комфортно/зручно під час медіації?  

Так     Частково   Ні 

6. Наскільки Ви задоволені результатом медіації?  

Повністю задоволений ( 9на)  Частково задоволений ( 9на) Зовсім не задоволений ( 9на) 

7. Чи порекомендували б Ви іншій особі, яка потрапила в подібну ситуацію, прийняти 
участь у такій програмі?  

Так, звичайно    Можливо   Ні, ніколи 

8. Що Ви можете порадити для покращення нашої роботи?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________ _______________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________  

ДЯКУЄМО! 
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ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

ЗРУЧНИЙ ДОКУМЕНТ

ПЛАН ОЦІНКИ Й МОНІТОРИНГУ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ  
ПРОГРАМИ ПРИМИРЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ І 

ПРАВОПОРУШНИКІВ 
 

Дослідницькі 
питання Дані 

Джерела збору 
даних 

Інструменти 
збору даних 

Вид 
аналізу 

1. Хто приймає участь 
у програмі і чому?  
 

Демографічні дані 
клієнтів 
 
Причини участі  
в програмі 
 

Клієнти 
 
 
Реєстраційні 
форми 

Інформаційні 
листи 
 
Форми фіксації 
даних 
 
План інтерв’ю  

Якісний  
 
 
Кількіс9
ний 
 

2. Якими є механізми 
проведення програми 
примирення 
потерпілих  
і правопорушників  
у різних регіонах? 
(подібні і відмінні 
риси) 
 

Механізми взаємодії 
з органами системи 
правосуддя, їх 
переваги 
 
Діяльність 
відповідно до 
механізмів 

Реєстраційні 
форми  
  
Працівники 
проекту 
 
Медіатори 

Форми фіксації 
даних 
 
Звіти медіаторів  
 
Фокус9група 
 
Протокол 
спостереження  

Якісний 

3. Як оцінюють 
програму примирення 
потерпілих  
і правопорушників  
її учасники?  
 

Рівень задоволення 
чи незадоволення 
програмою 

Клієнти План інтерв’ю:  
•  закриті 

питання; 
•  відкриті 

питання 

Якісний  
 
Кількіс9
ний 
 

4. Що представники 
системи правосуддя 
думають стосовно 
програми примирення 
потерпілих  
і правопорушників?  

Потреба в програмі  
 
 
Рівень задоволення 
чи незадоволення 
програмою 

Представники 
системи 
правосуддя 
 

План інтерв’ю:  
•  закриті 

питання; 
•  відкриті 

питання.  

Якісний  
 
Кількіс9
ний 

5. Якими були 
безпосередні 
результати програм 
примирення 
потерпілих  
і правопорушників?  
 

Кількість:  
• переданих справ;  
• премедіацій;  
• медіацій;  
• укладених угод;  
• Типи укладених 

угод  

Супроводжуюча 
документація  

Форми фіксації 
даних 

Кількіс9
ний  

6. Чи відповідає 
українська модель 
програми примирення 
потерпілих  
і правопорушників 
основним принципам 
відновного 
правосуддя? 
Критерії:  
• відшкодування 

завданої шкоди  
• активне 

залучення 
клієнтів 

• добровільність 
участі в 
програмі 

Ставлення 
потерпілих,  
правопорушників, 
батьків, медіаторів  
і працівників 
проекту 

Супроводжуюча 
документація  
 
 
Транскрипти 
інтерв’ю  

Перегляд усіх 
даних, зібраних 
протягом проекту  

Якісний  
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

(Продовження. Поч. див.: № 1—2/2005; № 3/2005)

СЕССИЯ 6
Философ
Мой вклад в эти дебаты имеет два аспекта: критический анализ существующего положения вещей, на9

ших действий во имя совершенствования уголовного судопроизводства, и видение того пути, который
нам следует избрать в борьбе с уголовными деяниями, принимая во внимание критику ныне использую9
щихся методов и построение этических принципов. 

Для начала, я бы хотел осветить несколько общих вопросов. Во9первых, как часто отмечалось, нет тако9
го понятия как «преступление», то есть, нет такого набора качеств, которые были бы присущи всем преступ9
лениям, и отсутствовали бы во всех непреступных деяниях. Все преступления являются преступлениями
потому, что законодатели утверждают так. Существуют действия, наносящие серьезный ущерб, но не явля9
ющиеся преступлениями. И существуют преступления, ущерб от которых невелик. В некоторых странах,
например, во Франции, предпринимаются попытки более четкого разграничения между нарушениями, ко9
торые являются общественно нежелательными действиями, но не наносят физического ущерба жертве (на9
пример, неправильная парковка, превышение скорости, езда на мотоцикле без шлема, управление автомо9
билем без водительских прав), опасными или потенциально опасными деяниями, такими как delit (деликт –
мошенничество, скупка краденого, угрозы, половые правонарушения, отличные от изнасилования, управле9
ние автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, невооруженные ограбления) и наиболее серьезные
преступлениями (вооруженное ограбление, торговля наркотиками, изнасилование, убийство).

Во9вторых, общепризнано, что преступление и наказание неразделимы, как молния и гром – действи9
тельно, обычно преступление обычно определяется как действие или халатность, наказуемые по закону.
Было бы справедливо сказать, что преступление – это деяние, запрещенное законом. Но, как справедливо
отмечалось в выступлении Судьи, санкции не обязательно должны быть карательными. Исторически, ре9
парация всегда была популярной мерой. Древние германцы, к примеру, преступники платили родствен9
никам жертвы крупным рогатым скотом, овцами или деньгами (Шеффер, 1968: 15), а в некоторых куль9
турах и по сей день, даже за убийства расплачиваются посредством значительной компенсации. Так бы9
ло, например, с австралийской медсестрой Ивонной Гилфорд, за убийство которой в Саудовской Аравии
в 1996 году, двух ее британских коллег приговорили, соответственно, к казни и к восьми годам тюремно9
го заключения плюс пятьсот ударов плетьми, но, в конце концов, они были помилованы на условиях ком9
пенсации.

Типичные «рациональные представления» о том, что угроза боли заставляет людей отказываться от
определенных типов поведения, была развита до уровня философской теории Джереми Бентамом в нача9
ле девятнадцатого века. В соответствии с его «утилитарным» принципом, люди выбирают то, что достав9
ляет им наибольшее удовольствие. Поэтому, если они испытывают удовольствие от неприемлемого пове9
дения, например, краж, мы должны сделать так, чтобы его перевешивала некая угроза боли. Он выступал
в защиту наказания только по этой причине, на самом деле считая наказание злом. (Кстати, меня всегда
удивляет, что христиане, похоже, не уделяют внимания, в этом контексте, заповеди «Не плати злом за зло,
изгоняй зло добром», которая несколько раз повторяется в Новом Завете, например в Послании к Рим9
лянам 12: 17, 21, и в Послании к Грекам 5: 15). На основе этой «стандартной рациональной логики» уго9
ловное судопроизводство стало законодательством наказания. В современном французском и немецком
языках оно так и называется (Code Penal, Strafrecht). Кроме того, принято считать, что, когда наносится
вред гражданину, одновременно наносится и ущерб государству, которое, вследствие этого, берет на себя
решение по этому конфликту. В средние века короли, а не жертвы получали репарацию за преступление.
Однако, для современного государства, которое так зависит от тюрем, наказание является источником
расходов, а не доходов.

Еще одна интерпретация этой общественной договоренности состоит в том, что государство запрети9
ло индивидуальную месть. Соответственно, оно также взяло на себя роль орудия наказания. Общеприня9

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УВАЖЕНИЯ К ПРАВОСУДИЮ
Симпозиум

(Извлечение)
Мартин Райт
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тым является мнение, что наказание существует так давно и используется столь повсеместно, что нужно
считать его нормальным явлением. Но кровавые междоусобицы также являются очень древней традици9
ей, однако каждая страна, становясь цивилизованным государством, старается остановить их. Подчинен9
ный статус женщин – еще одна давняя традиция, но ведь столь многие бьются над ее искоренением. В со9
временной западной истории наблюдается традиция к сокращению «жестоких, бесчеловечных и унизи9
тельных наказаний», таких как нанесение увечий, пытки, публичные унижения и смертная казнь, хотя по9
следние две меры были вновь введены в действие в некоторых штатах США уже в двадцатом веке. Во
многих странах в школах запретили телесные наказания – об этом говорилось в выступлении Психолога.

Я должен объяснить, что я использую слово «наказание» для описания мер, главная цель которых со9
стоит в том, чтобы причинить боль или лишения, я не подразумеваю под ним только лишь общий термин,
описывающий решения судов. Их, в соответствии с терминологией Психолога, я стану называть «санкци9
ями» – реабилитационными, репарационными или карательными, в зависимости от обстоятельств. Неко9
торые санкции могут рассматриваться под разными углами, в зависимости от их применения: обществен9
ные работы, к примеру, могут быть в идеале средством репарации, но британское правительство сделало
их скорее орудием наказания, в 1995 году – Инспектор службы пробации уже говорил об этом (МВД и
др., 1995). Это неправильно, потому что их эффект не зависит от степени их неприятности. Их основная
задача состоит в том, чтобы продемонстрировать, что преступники тоже могут делать полезную работу,
которую ценит общество. Они, кроме того, могут, однако, оказывать полезное сопутствующее действие.
Одно исследование показало, что общественные работы «побеждают пробацию на ее собственном поле»,
помогая преступникам лучше понимать других людей, повышать уважение к самим себе, а также чувство
интеграции в сообщество (Торвальдсон, 1980). Когда преступникам, приговоренным к общественным ра9
ботам, давали работу, которая не была унизительной и позволяла им контактировать с другими людьми,
они часто продолжали выполнять ее уде после того, как срок их приговора истекал. Те, кто считал работы
полезными, в среднем, реже совершали преступления в течение следующих трех лет после отбытия нака9
зания: 2,9 по сравнению с 4,6 (МакАйвор, 1992: 87, 169).

Помня обо всем этом, давайте начнем с того, что изучим современную теорию и практику, которые мы
тоже разделим на две части – политику определения наказания, в целом, и – ввиду огромной важности
для народа – наказания, в частности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАКАЗАНИЯ И ВЫНЕСЕНИЕ ПРИГОВОРА

Суть процесса определения наказания – как отмечалось в выступлении Судьи – состоит в том, что лю9
ди пытаются достичь нескольких целей одновременно. Что не было отмечено, по моему мнению, так это
то, что, во9первых, сразу несколько из этих целей недостижимы, а во9вторых, даже если бы их можно бы9
ло достичь, они были бы несовместимы друг с другом. Позвольте мне осветить каждый аспект по очере9
ди. Цели определения наказания можно условно разделить на утилитарные и символические. Первая
утилитарная цель – это общее сдерживание. Удивительно, но ни широкая публика, ни судьи, ни теорети9
ки не хотят понять, что наказывать человека строже, чем он того заслуживает, ради того, чтобы контроли9
ровать поведение других людей – как минимум, неэтично, потому что, если есть такая вещь, как справед9
ливое наказание за определенное преступление (хотя его существование спорно, как мы убедимся вско9
ре), было бы несправедливо применять более тяжкое наказание к пойманному преступнику только лишь
для того, чтобы устрашить других преступников. Но именно этого добивается система общего сдержива9
ния. Немного иная, но связанная с этим мысль: нельзя наказывать весь район за преступление, совершен9
ное неопознанным местным жителем. Хочу напомнить Судье, что знаменитый Лорд Верховный Судья
Асквит, сказал в 1950 году: «показательный приговор всегда несправедлив, и несправедлив всегда в той
мере, что показателен» (цитата Райта, 1982: 191).

На этом Симпозиуме, в выступлении Судьи отмечалось, что судьба небольшой части преступников,
которых призывают к ответу, вряд ли может оказать существенное воздействие на все население. Нам так9
же напомнили о том, что это признано в Законе об уголовном судопроизводстве от 1991 года, причем За9
кон принимает принцип возмездия как основной принцип вынесения наказания. Как Психолог, так и Су9
дья говорили, что наказание, которое должно оказывать сдерживающее действие, может иногда иметь па9
радоксальные последствия, которые делают его контрпродуктивным. Наказание должно сдерживать лю9
дей, не давать им совершать преступления, но, во многих случаях, людям становится еще сложнее удер9
жаться от новых преступлений. Штрафы увеличивают их финансовые трудности, тюрьма приводит к по9
тере работы, если у них она вообще была, или даже потере жилья или трудностям с его нахождением из9
за клейма бывшего заключенного. В том, что касается нежелательных последствий, тюрьма уникальна –
в дополнении к клейму заключенного, она разбивает семьи, заставляет людей делиться уголовным опы9
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том, создает среду, в которой более сильные издеваются более слабых и даже насилуют их, а также при9
учают к наркотикам. В 1998 году выяснилась еще одна особенность тюрем: в них педофилы устанавлива9
ют связи друг с другом, в особенности, если их держат в отдельных флигелях, чтобы защитить от других
преступников. 

Вторая цель заключается в индивидуальном сдерживании – и мы уже слышали, что говорилось в вы9
ступлении Психолога (и подытоживалось в докладе Судьи) по этому поводу. Мне бы лишь хотелось про9
комментировать теорию «тюремных дверей, захлопывающихся за спиной», о которой говорилось в речи
Судьи. Теория гласит, что для некоторых людей достаточно услышать, как за их спиной закрывается
дверь камеры, и провести ночь в заключении, чтобы заставить их сказать себе: «Больше – никогда». (Как
мы уже слышали, на Майкла Ховарда, к примеру, это не подействовало!) Что ж, может быть, так бывает,
но, в таком случае, идея пропорциональности длительности наказания по отношению к тяжести преступ9
ления становится просто бессмыслицей. Для такого типа преступников элемент сдерживания сработал,
вероятно, гораздо раньше, во время обвинения или даже еще раньше – в момент поимки. И сказать «Ни9
когда больше» – одно дело. А носить клеймо судимого человека, со всеми сопутствующими ему неудоб9
ствами – совсем другое. Боюсь, что «звук закрывающееся двери» – одна из тех метафор9эвфемизмов, ко9
торыми пользуются адвокаты (да и многие другие люди, сказать по справедливости), чтобы скрыть жес9
токую реальность, которая может означать для человека потерю работы и психотравму, нанесенную его
детям – не говоря уже о том, что (как и обязательные минимальные сроки, на другом конце этой шкалы)
это просто уничтожает идею «пропорциональности» наказания. Примерно такое же мышление лежит в
основе концепции, которая предлагает «попробовать тюрьму на своей шкуре», когда людям отказывают в
выходе под залог до суда – это справедливо критиковалось Судьей. Еще одна такая фраза – «надрать
уши», о ней тоже говорилось в выступлении Судьи. Часто, судьи говорят о «сдерживающем наказании».
Они имеют в виду либо такое наказание, которое, как они надеются (без особых оснований) будет сдер9
живать людей, либо пользуются этим выражением как эвфемизмом, чтобы не говорить «наказание, осно9
ванное на принципе возмездия». Я не стану дальше развивать эту мысль, но хочу попросить людей, в осо9
бенности, юристов, быть настолько же точными в выборе слов, когда они говорят о приговоре, насколько
точны они в прочих контекстах. 

Еще одна стандартная цель вынесения приговоров – реабилитация. В выступлении Судьи уже говори9
лось об уравновешивании этой цели с другими факторами, такими как возмездие, но проблема тут в том,
что, либо делается попытка комбинировать реабилитацию с наказанием, и в этом случае происходит кон9
фликт и взаимная нейтрализация двух целей, либо реабилитация замещает наказание, а в этом случае
возникает проблема несправедливости – почему за одинаковые преступления одного преступника сажа9
ют в тюрьму, а второй отделывается реабилитационной санкцией? Еще усложняет дело то обстоятельст9
во, что реабилитация тоже может быть несправедливой, подавлять волю человека – об этом говорил Ин9
спектор службы пробации. Некоторые люди возражают, что это вопрос прав – человек имеет право на то,
чтобы к нему относились как к ответственному, самостоятельному человеку, не унижая его ярлыками вро9
де «плохо адаптированный» или «неадекватный». Однако это важная проблема, поскольку государство
часто лишает людей свободы на долгий срок под видом их лечения или «исправления». В английских
школах до недавнего времени это означало, что своенравных молодых людей могут отправить в специаль9
ное медучреждение по достижении ими 189летнего возраста, даже за мелкие преступления, что сравнимо
с несколькими годами тюремного заключения. В некоторых штатах США преступников приговаривали к
длительным, неопределенным срокам заключения, которые могут совершенно не соответствовать пре9
ступлению, в особенности, если заключенный старался отстаивать свои права или права других заклю9
ченных и получал клеймо «бунтаря». Общеизвестным примером этого служит Джордж Джексон, акти9
вист движения в защиту прав чернокожих, автор книги «Одинокий брат» – его приговорили к неопреде9
ленному сроку заключения за кражу 70 долларов, и, поскольку он не реагировал на «лечение», и через 11
лет он по9прежнему оставался в тюрьме (пока его не убили в драке). 

Сторонники реабилитации сами ослабили свои позиции из9за того, что двинулись по двум дорогам, ве9
дущим в тупик: они приняли «медицинскую модель», в соответствии с которой считается, что все пре9
ступники страдают от психологического дефекта, который можно «вылечить», а также – «детерминист9
скую модель», которая завела их слишком далеко по пути обвинения социальных условий как причин
преступности, и как бы сняла всю ответственность за содеянное с преступников. Инспекторы службы
пробации, в своих отчетах, которые подаются перед вынесением приговора, и адвокаты в своих ходатай9
ствах о смягчении наказания лишь стимулируют такое отношение. Они говорят, что «с такой биографи9
ей он просто не мог сопротивляться искушениям» – не удивительно, что многие преступники пользуют9
ся подобными аргументами для оправдания своего поведения. Однако сторонники «справедливого воз9
мездия» (новое название кары) сами оказались в еще более неприятном тупике, в то время как сторонни9
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ки реабилитации, несмотря на некоторые эксцессы, все9таки были людьми, которые старались помочь
людям, а не причинить им боль. 

Согласно часто цитируемому изречению либерального комиссара тюрем Александра Паттерсона, ра9
ботавшего в 193091940 годах, невозможно научить людей свободной жизни, если они находятся в заточе9
нии. Я не отрицаю возможность осуществления реабилитационной деятельности в заключении: профес9
сиональное обучение, проект «Альтернатива насилию», Программа работы с половыми преступниками –
и многое другое может работать. Но пока тюрьмы остаются, в первую очередь, местом для наказания, лю9
бые полезные вещи будут происходить вопреки, а не благодаря им: здесь вступают в конфликт каратель9
ные и реабилитационные действия, в то время как требования безопасности и увеличение числа заклю9
ченных отбирают финансирование у этих программ, так что мало кто может стать их участником. 

С точки зрения преступника, сваливать вину на собственную неспособность адаптироваться или на со9
циальные условия – значит снижать степень собственной ответственности, с точки зрения прав и досто9
инства человека, это значит отрицать свободу воли, и это приводит к критике, которую мы видели в рабо9
те Си9Эс Льюиса. С точки зрения сторонников теории возмездия, все выглядит, как попытка избежать на9
казания. Такие философы как Гегель писали о «праве на наказание», а Льюис утверждал, что «быть нака9
занным, даже жестоко, … значит, что тебя воспринимают как человека, созданного по образу и подобию
Божьему» (цитата Уокера, 19916 61). Они выступают против идеи манипуляции с людьми, которые осу9
ществляют «люди в белых халатах», которые, по словам Льюиса, относятся к людям, как к детям, имбе9
цилам и домашним животным». Такой же упрек можно было бросить и некоторым версиям «медицин9
ской модели», прежде, чем люди поняли, что во многих случаях преступление – рациональный выбор че9
ловека, но ведь для многих людей это не совсем свободный выбор, потому что на них воздействует мно9
жество факторов давления, и что реабилитация может осуществляться в форме помощи людям, обучения
их тому, как делать разумный выбор. В любом случае, наказание само по себе является достаточно грубым
и унизительным способом манипуляции поведением – это странный способ признания того, что люди
«созданы по образу и подобию Божьему».

Мера наказания или реабилитации ñ какова она?
В докладе Судьи было сказано достаточно, чтобы показать, что проблема длительности санкций уже

сама по себе достаточно обескураживающая, если рассматривать различные цели вынесения приговоров
по отдельности. Давайте рассмотрим пример сдерживания. Предположим, некая женщина совершила мо9
шенничество, и мы хотим удержать ее от повторения такого преступления. Если она прежде считалась
уважаемым человеком, уже само официальное признание ее виновной в преступлении будет жесткой
санкцией, но чем больше ее поведение было обусловлено нуждой – например, необходимостью прокор9
мить себя и свою семью – тем более жесткое наказание необходимо для того, чтобы удержать ее от повто9
рения преступления. В любом случае, невозможно предугадать, насколько масштабным должно быть на9
казание, чтобы предотвратить повторное преступление с ее стороны, да и практически любое наказание
только ухудшит положение вещей. Однако если мы накажем ее как9то по9другому, или не накажем вовсе,
или используем реабилитационную санкцию – это будет несправедливо по отношению к кому9то, кто со9
вершил похожее преступление в других обстоятельствах. В рамках существующей системы, основанной
на возмездии, правильного ответа не существует.

Если мы попытаемся подсчитать время, которое необходимо для реабилитации человека в условиях
изоляции, в зависимости от тяжести его преступления, мы никак не сможем определить такой срок.
Оценка, если она и возможна, в какой9то степени, будет клинической, а не правовой оценкой. Достаточ9
но сложно оценивать это после того, как человек прошел определенную программу, и совершенно невоз9
можно – до начала такой программы. 

Если суд попытается скомбинировать несколько принципов в приговоре, противоречие станет еще бо9
лее непримиримым, потому что мы уже сравниваем приговоры не для разных преступников, а для одно9
го. Для одного и того же преступника краткосрочное наказание может быть недостаточным для реабили9
тации, если его внутренний мир серьезно пострадал от неправильного воспитания, в то время как дли9
тельное наказание с целью реабилитации может быть непропорциональным тяжести его преступления. 

Поэтому, хотя Судья упомянула, что она и ее коллеги стараются балансировать конфликтующие кри9
терии, эти критерии находятся в совершенно разных измерениях, и я не понимаю, как их можно прими9
рить. Заявить, что они уравновешиваются друг другом (очевидно, на весах правосудия) – значит сказать
глупость. Любой приговор, который выносится в итоге, будет слишком длительным для порицания и
слишком коротким для реабилитации – или наоборот, за исключением тех случаев, когда происходит их
случайное совпадение. Это должно заставить нас думать о главном назначении системы уголовного судо9
производства. Закон о преступности и беспорядках от 1998 года возлагает ответственность за предотвра9
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щение преступности на полицию и местные органы власти, но не желает признавать неизбежного след9
ствия – таким образом, это перестает быть основной функцией судов. 

Учитывая чисто утилитарную сложность определения продолжительности наказания, практики, тео9
ретики и политики обратились к символическим критериям: приговор должен быть пропорционален тя9
жести преступления. Это кажется самоочевидным, пока мы не присмотримся более внимательно. Долж9
но ли наказание применяться, даже если есть основания полагать, что оно только ухудшит положение ве9
щей? (Последовательный сторонник идеи возмездия, естественно, ответит «Да»). Должно ли наказание
привязываться к преступлению или к преступнику? Следует ли принимать во внимание разницу в воз9
действии на разных преступников (и если да, то как мы можем это оценить?) Американский профессор
Майкл Тонри указал, что «справедливое возмездие» фокусируется на преступлениях и истории судимо9
стей, исключая этически важные различия в обстоятельствах дел. Два года тюрьмы строгого режима мо9
жет быть не более чем ритуалом посвящения для лос9анджелесского гангстера, в то время как для привле9
кательного, женственного двадцатилетнего юноши такой приговор может означать ужас бесконечных
сексуальных принуждений. Для сорокалетнего главы семейства это может означать потерю работы, дома
и семьи. Для семидесятипятилетнего старика со слабым здоровьем это может просто9напросто означать
смерть. Таким образом, концепция «заслуженного возмездия» следует первому принципу равного нака9
зания по закону, но не отвечает второму принципу – дифференцированного подхода к различным делам
(Тонри, 1996: 13919).

Нет оснований утверждать, что определенное наказание эквивалентно определенному преступлению.
Профессор Уокер проводит черту, разграничивающую абсолютную эквивалентность, или соизмеримость
(т.е. идею того, что определенное преступление «стоит» определенного количества боли и неприятностей),
которые сегодня никто уже не считает реально достижимыми целями (Уокер, 1991: 101) и относительной
эквивалентностью или пропорциональностью. Преступления могут различаться степенью тяжести, нака9
зания – тоже, но не существует какой9либо оговоренной базовой шкалы. Тут все как если бы какое9то пре9
ступление оценили в 60 градусов, не указав, по какой шкале эти градусы начислены – Цельсия, Фаренгей9
та или Реомюра. Мы измеряем вину месяцами и годами или денежным эквивалентом, но символом право9
судия являются весы, которые должны бы все измерять в единицах веса. Еще труднее утверждать, что су9
ществует правильное наказание, если мы посмотрим на опыт различных стран: в Швеции 95% всех приго9
воров – на срок до 2 лет, и отсутствуют приговоры на срок свыше десяти лет, в то время, как в США 67% –
на срок свыше четырех лет, включая 43% – свыше десяти (Тонри, 1996: 18798). Разницу эту невозможно
убедительно объяснить на основе различий в уровне преступности, потому что никто не может доказать
«направление обусловленности»: иными словами, сторонник жестких, консервативных мер может сказать:
«В США нам приходится часто прибегать к использованию тюремного заключения, потому что у нас мно9
го тяжких преступлений», но точно также на это можно возразить, что высокий уровень преступности яв9
ляется результатом (в сочетании с множеством других факторов) того, что большое число людей выходит
из тюрем, ожесточенные или испорченные опытом пребывания там и не имеющие поддержки общества.

Одинаковое наказание может оказывать совершенно разное воздействие на разных людей, как отме9
тил профессор Тонри. Следует ли поэтому в меньшей степени применять тюремное заключение к «бело9
воротничковым» преступникам, которые, во9первых, менее приспособлены к тюремной жизни, а во9вто9
рых, и так многое потеряли в плане социального статуса или перспектив карьеры? (В настоящее время
именно так и происходит во многих случаях – таких преступников определяют в группу низкого риска с
точки зрения безопасности, возможно, потому, что их общественное положение производит хорошее впе9
чатление на официальных лиц, допрашивающих их, поэтому их помещают в тюрьмы ослабленного режи9
ма). Были определенные предложения – уверен, что из наилучших побуждений – наказывать преступни9
ков электрошоком. Один американский профессор считал, что это наказание будет выигрывать в сравне9
нии с некоторыми отвратительными видами кары, которые применялись в прошлом, включая машину
для порки, придуманную Джереми Бентамом (не особенно хорошая рекомендация). Электрошок, дес9
кать, не оставляет шрамов или увечий (вот почему он популярен у мучителей всего мира) и может точно
отлаживаться по интенсивности. Профессор отмечает, что перед таким наказанием нужно проводить ме9
дицинское освидетельствование преступника, чтобы определить пригодность для такого наказания, но не
говорит ничего о том, что бы он делал взамен электрошока с человеком с больным сердцем или беремен9
ной женщиной (Ньюмен, 1983). Вообще говоря, электрошок используется на практике – и вовсе не в ва9
рианте тщательной регулировки интенсивности тока и напряжения, о котором говорил Ньюмен: Ронни
Хокинса, обвиненного в краже, в Лос9Анджелесе, в течение восьми секунд подвергали воздействию элек9
трошока с напряжением 50 тысяч вольт, в результате чего он «одеревенел как колода». Так его наказали
за то, что он постоянно перебивал судью. Такой «электрошоковый пояс» применялся 27 раз с тех пор, как
он был выпущен на рынок, 8 из которых были «случайными» (Guardian, 10 июля 1998).
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Гибкость
Должна ли система быть гибкой или непоколебимой? И в том и в другом варианте есть недостатки, та9

кие как неразбериха, описанная Инспектором службы пробации – когда, с самыми лучшими намерения9
ми, судьи пытаются соединить милосердие с возмездием. Судья также приводила некоторые примеры ми9
лосердных приговоров, которым поаплодировали бы многие, но лежит ли в их основе когерентный прин9
цип? Профессор Найджел Уокер, идеи которого очень помогли мне подготовить материал к этому вы9
ступлению (Уокер, 1995), проводит черту между мягкотелостью и милосердием. Последнее, говорит он,
должно мотивироваться состраданием, а не целесообразностью, но не должно быть эксцентричным, слу9
чайным или искаженным. В число последних трех понятий он включает личный фаворитизм, взяточни9
чество и сентиментальность (например «рождественские приговоры»). Он причисляет к целесообразно9
сти практику решения проблемы перенаселения тюрем за счет досрочного освобождения (теперь это
предлагают некоторым категориям заключенных в Англии, если они соглашаются на электронное марки9
рование), но на это можно возразить, что тут речь идет не о целесообразности, а о правосудии, поскольку
в перенаселенных тюрьмах люди переживают определенное количество боли за более короткое время.
Также не является истинным милосердием вынесение более короткого приговора преступнику с целью
исправления определенной несправедливости, например, когда полное наказание заставило бы преступ9
ника страдать больше, чем он заслужил, принимая во внимание его юность или, наоборот, старость или
болезнь, или то обстоятельство, что он получил «естественное наказание», как, например, в случае, когда
человек управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, что привело к гибели его близких. Еще одной при9
чиной могут быть крайняя нужда и трудности, которые могут возникнуть для ни в чем неповинной семьи
преступника в результате его наказания. При этом, «обычное» страдание жены и детей преступника не
считается достаточной причиной для проявления милосердия – так насколько же сильным должно быть
это дополнительное страдание или насколько невинными должны быть родственники преступника, что9
бы «заслужить» милосердие? Если бы такой критерий применялся регулярно и последовательно, многие
штрафы и большинство приговоров к тюремному заключению были бы отменены.

Уокер проводит черту между двумя основными классами милосердия. Первый класс – это когда сооб9
ражения правосудия требуют мягкого приговора, но законодательство еще не позволяет делать такие ис9
ключения, например, уменьшать заслуженный приговор в связи с тем, что в равной степени виновный со9
участник получил более мягкое наказание. Второй класс включает дела, в которых «тарифное» наказание
было бы несправедливым, например, в случае, когда преступник стар, болен или имеет инвалидность. Но
насколько старыми или больными они должны быть? А может быть, следует делать такие исключения
для тех, кто вел добродетельную жизнь со времени совершения преступления в достаточно далеком
прошлом, но насколько добродетельным должно быть их поведение, сколько времени должно пройти и
не будет ли это несправедливо по отношению к тем, кто не может претендовать на снисхождение по тем
же причинам? Вряд ли представляется возможным составление правил в этом отношении. И потом,
конечно, возникает еще один вопрос без ответа: «Насколько нужно сокращать срок?»

Люди, заслуживающие милосердия, по мнению Уокера, включают, например, тех, кто заслуживает со9
кращения приговора ввиду раскаяния в содеянном – но если раскаяние является основанием для мило9
сердия, то, как его можно измерить? Судья приводила примеры того, как милосердие может быть (или не
быть) проявлено в ответ на прошение со стороны жертвы или ее родственников или в связи с доброде9
тельным поведением, не связанным с преступлением. Основание для проявления милосердия может быть
никак не связано с преступлением: это может быть хороший послужной список в армии, спасение утопа9
ющего ребенка или тот факт, что наказание нанесет серьезный вред родным и близким преступника. Но
это все столь сложно взвесить количественно, а количественное исчисление применяется в большинстве
приговоров к тюремному заключению. Следует ли освобождать беременных женщин или матерей с ма9
ленькими детьми (до какого возраста?) от тюремного заключения, и если да, то почему тогда не делать та9
кого же исключения для отцов?

Ущерб в цифрах
Сложность составления шкалы иллюстрируется усилиями двух теоретиков «справедливого возмез9

дия», Эндрю фон Хиршем и Нильсом Яреборгом (1991), направленными на то, чтобы выдвинуть еще од9
ну единицу измерения, в дополнение к критериям достойности порицания и реабилитации: они предло9
жили метод измерения ущерба по шкале тяжести преступления, с целью определения наказания. Они го9
ворят, что понятие тяжести должно основываться на степени виновности преступника и на ущербе, нане9
сенном ущербе, который был нанесен жертве, с учетом влияния на всю ее дальнейшую жизнь. Но это сра9
зу же создает трудности, потому что неясно, что именно из этого должно иметь первостепенное значение.
Затем они стараются оценить меру «стандартного ущерба», причиненного типичным преступлением оп9
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ределенного вида, но признают, что, например, последствия типичной квартирной кражи будет различ9
ным в разных культурах и даже у разных индивидов. Они основывают свою оценку ущерба на его воздей9
ствии на стандарт жизни потерпевшего. В этом действительно есть преимущество использования единой
меры для разных типов преступлений, например, для нападения и кражи, но все, так или иначе, зависит
от субъективных суждений, таких как степень важности, уделяемая приватности (а значит, и вторжению
вора). Поскольку все это нацелено полностью на определение наказания, данная теория только в ограни9
ченной степени полезна для потерпевших, если только они не нацелены на возмездие. Авторы теории
признают, что она не нацелена на улучшение будущей ситуации, и то же самое можно сказать о ретрибу9
тивном (карательном) наказании. В таком случае, возникает вопрос – какая от этих теорий польза?

Все это – дополнения к основному вопросу, на который теоретики «справедливого возмездия» не мо9
гут ответить удовлетворительно: почему преступник «заслуживает» наказания в принципе, не справедли9
во ли было бы сказать, что он заслуживает того, чтобы покрыть причиненный им ущерб?

Достаточно сложно согласовать градацию тяжести преступлений. Если мы принимаем шкалу тяжести,
основанную на обзорах общественного мнения, к примеру, некоторые достаточно разные преступления
будут иметь одинаковую отметку на этой шкале. Например, большинство людей говорит, что насильст9
венные преступления хуже ненасильственных, но сложно сказать, будет ли уклонение от налогов на сум9
му в 100 тысяч фунтов рассматриваться как менее серьезное преступление, чем, скажем, нанесение лег9
ких побоев, в результате которого потерпевшему приходится пропустить половину рабочего дня. Так же
сложно было бы выстроить наказания в порядке тяжести: являются ли 10 лет пробации более тяжким на9
казанием, чем неделя или месяц в тюрьме? Некоторые достаточно разные наказания получат одинаковый
рейтинг. Это по9прежнему не скажет нам о том, каков должен быть тип наказания для определенного пре9
ступления, или какова должна быть величина шага между двумя соседними градациями наказания, или,
что важнее всего, к чему нужно привязываться. Судья говорила, что тарифом можно считать внутреннее
последовательное соответствие, но даже если бы эти проблемы можно было решить, не существует логич9
ного способа назначения соответствующих количеств наказания за определенные преступления. Один че9
ловек был приговорен к восьми годам лишения свободы за то, что угнал Роллс9ройс и ездил на нем не9
сколько месяцев (а также в связи с тем, что у него было несколько судимостей в прошлом). Он заметил,
что еще одному обвиняемому только что дали десять лет за то, что он замучил до смерти свою маленькую
дочь и сказал судье: «Вы сделали меня – на четыре пятых – таким же монстром, как и он». Даже если су9
ществовала бы логическая основа для определения количественного выражения наказания, воздействие
определенного наказания на разных людей было бы слишком разным. Для некоторых, тюрьма является
вторым домом (так где же тут наказание? – и что это за общество, которое заставляет некоторых людей
чувствовать себя менее ущемленными в тюрьме, чем на свободе?), в то время как другие чувствуют себя за
решеткой ужасно и даже пытаются покончить с собой: с 1990 по 1997 год, в английских тюрьмах произо9
шло 436 самоубийств, включая 88 юных заключенных, в возрасте от 15 до 21 года (Лига Ховарда, 1998).

Если реальные (в противовес предполагаемым) последствия для потерпевшего принимаются в расчет,
логика и справедливость становятся, пусть и теоретически возможными, но все равно недостижимыми.
Возьмем, к примеру, реальное уголовное дело:

Два молодых человека совершили похожие преступления, но у одного из них не было смягчающих обсто-
ятельств, в то время как второй встал на путь исправления, пока ждал суда. Судья произвел необходимую
разминку для ума, и присудил первому 12 месяцев тюрьмы, а второму – 200 часов отработки на
общественных работах. Затем, первому преступнику наказание сократили на шесть месяцев, чтобы
уменьшить его ощущение несправедливости, хотя Апелляционный Суд признал, что все это «возможно,
немного нелогично» (Современная практика вынесения приговоров, Дело 506/1).

Теперь давайте предположим, что у преступлений, совершенными этими двумя молодыми людьми,
были разные жертвы, и первая из них просила о снисхождении, а вторая заявила суду, что преступление
оказало ужасное воздействие на нее и ее близких. В таком случае, следует ли судье пересчитать наказание
и дать обоим преступникам одинаковый срок? Или, если бы отношение жертв было обратным, должен ли
был разрыв между наказаниями увеличиться еще больше, несмотря на естественное чувство недовольст9
ва одного из подсудимых? 

Как можем мы судить, одинакова ли мера преступности адвоката, выдоившего мошенническим путем
из своих клиентов 8 миллионов фунтов (Guardian, 21 декабря 1995), и соучастника группового изнасило9
вания (Guardian, 19 апреля 1997)? Оба преступника были приговорены к десяти годам заключения. Как
можем мы сравнивать отчима, обвиненного за излишне жесткое обращение с приемными детьми
(Guardian, 29 ноября; Observer, 1 декабря 1996), мошенника, подделывавшего документы социального



№ 4, грудень, 2005 85

Відновлення поваги до правосуддя. Симпозіум

страхования (Guardian, 25 марта 1983) и учителя, который совершал развратные действия в отношении
мальчиков9учеников (Daily Telegraph, 5 февраля 1992)? Каждый из этих людей был приговорен к 15 ме9
сяцам лишения свободы, хотя, в случае с учителем, приговор был отсрочен, что спровоцировало газетные
заголовки «Освобожден судьей». Является ли попытка украсть 31,8 миллиона фунтов (пять лет лишения
свободы, Guardian, 1 марта 1995) в два раза более серьезным преступлением, чем кража 109 тысяч фунтов
(два с половиной года, Guardian, 5 апреля 1997)? Все эти дела в случайном порядке взяты из британских
газет. Будут ли результаты более когерентными, если мы примем более систематический подход? Судьи
говорят, что причиной множества явных несоответствий является история дела, которую газеты часто ос9
тавляют «за кадром», а исследование, упомянутое Госслужащим после выступления Политика, подтвер9
ждает это. Но это не помогает количественно измерить все эти факторы влияния. 

Даже если мы ограничимся одной категорией преступлений (например, насильственными, половыми
или преступлениями против собственности), и, внутри отдельной категории договоримся о ранжирова9
нии преступлений, у нас не будет рациональной возможности определить положение нижней ступени та9
кой «лестницы» или расстоянии между «ступеньками». Профессор Уокер использует такую метафору:
«лестница, в которой ступеньки гибкие и скользящие» (Уокер, 1991: 138), это странный образ, но не бо9
лее странный, чем описываемая им ситуация. Загадки такого рода привели к возвращению ретрибутив9
ной философии движения «за справедливое возмездие». Оно началось в США, где несоответствия были
наиболее яркими, и распространилось на всю Европу. Движение это заявляет, что подобные аномалии
портят репутацию правосудию и неизбежны в случае применения разных принципов, и что необходимо
применять единый стандарт: чего заслуживает преступник в связи с совершенным им преступлением? Та9
кая линия очень скоро обнажила отсутствие согласованных стандартов. Те, кто изначально ратовали за
«законное возмездие», например, фон Хирш, будучи сторонниками либерального убеждения, полагали,
что, поскольку функция наказания является чисто символическим, публичным провозглашением отно9
сительной серьезности преступлений, приговоры не должны быть излишне продолжительными. Однако
правые консерваторы, сторонники возмездия и сдерживания, хотели, чтобы приговоры были не только
пропорциональными, но и жесткими, а теоретики «законного возмездия» не могли найти убедительных
аргументов.

В США делались попытки установления жестких фиксированных «сеток», которые представляют тя9
жесть преступления и предыдущие судимости преступника (Комиссия по выработке положений вынесе9
ния приговоров, 1982; Американская комиссия по определению наказаний, 1987а,b; другое мнение, хотя
и со стандартной точки зрения – см. Робинсон, 1987). Единственное, что позволялось судье – незначи9
тельное уменьшение или увеличение срока, отражающее смягчающие или отягчающие обстоятельства.
Это снижало способность судей проявлять милосердие и передавало полноту выбора прокурору, который
мог смягчать приговор в случае его чрезмерной жесткости (или побуждать обвиняемого признавать свою
вину в менее тяжком преступлении). Американская комиссия по определению наказаний промаркирова9
ла 2000 преступлений, от незначительного словесного оскорбления и угрозы физического насилия (39я
категория, похоже, что категорий 1 или 2 просто не существует), до убийства первой степени в категории
43 – с добавлением одной или двух дополнительных характеристик преступления. Возьмем, к примеру,
категорию 25 (и несколько упростим). Вот что мы видим: 

Попытка/заговор/подстрекание к убийству (запланированное, с угрозой оружием, из-за денег);
Киднеппинг/Похищение (принудительное незаконное лишение свободы на срок свыше семи дней или на

24 часа, с применением оружия или нанесением тяжких телесных повреждений);
Квартирная кража (ущерб на сумму свыше 5 миллионов долларов, спланированная, или ограбление квар-

тиры с применением оружия);
Ограбление (на сумму от 50001 до 250000 долларов, с применением оружия или от 1 до 5 миллионов

долларов, без тяжких телесных повреждений);
Определенные категории вымогательства с применением силы.

Некоторые преступления, связанные с наркотиками попадают в категории 24 и 26. Различные харак9
теристики преступления повышают или понижают категорию. Чуть ниже по этой шкале, в категории 20,
мы находим:

Покушение (и т.д.) на убийство;
Нападение с отягчающими обстоятельствами (из-за денег, с угрозой применения оружия);
Квартирная кража, ограбление квартиры, на сумму от 50001 до 250000 долларов (или менее, если спла-

нированное преступление, преступление с угрозой применения оружия и т.д.);
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Ограбление, на сумму от 10001 до 50000 долларов (или менее, см. «квартирная кража»);
Взятка (получение, дача), с участием должностного лица – государственного служащего, на сумму от

2 до 5 миллионов долларов;
Определенные категории преступлений, связанных с наркотиками;
Финансовый кредит, связанный с вымогательством;
Поджог: нанесение ущерба имуществу с применением взрывчатых веществ (халатность и грубое пре-

небрежение правилами техники безопасности);
Отмывание денег;
Уклонение от налогов на сумму свыше 5 миллионов долларов (тщательно спланированное).

Во всем этом есть определенная логика, но что это нам дает? Это все равно, что пытаться измерить
привлекательность нескольких претенденток на звание Мисс Мира с точностью до грамма: преступную
порочность, как и красоту, измерить невозможно. 

Поэтому оппоненты «справедливого возмездия» утверждают: «Несмотря на всю риторику справедли9
вого возмездия, никто из его сторонников не может ответить на вопрос о том, что такое заслуженное воз9
мездие за какое9либо деяние» и «Фиктивность точности сторонников ретрибутивного метода в калибров9
ке соизмеримого заслуженного наказания следует предать огласке» (Брейтвейт и Петтит, 1990: 178, 179).
Семь лет спустя после принятия Закона об уголовном судопроизводстве от 1991 года, Апелляционный
Суд по9прежнему пытался хоть как9то ответить на вопрос: «В каких случаях преступление можно считать
настолько серьезным, что только лишение свободы можно считать единственным оправданным мето9
дом?» (Хауеллз, The Independent (ревю по четвергам), 1 октября 1998). Профессор Уокер (1991: 139) так9
же не может найти достойного оправдания возмездию: «Если человек – сторонник возмездия, выбор его
лежит между неисчислимым и недоказуемым».

Следовательно, я полагаю, напрашивается неизбежный вывод – справедливое наказание недостижи9
мо; ущерб невозможно измерить количественно, а также, невозможно причинить эквивалентное количе9
ство страданий эквивалентным преступникам, потому что нет такого понятия, как «эквивалентный пре9
ступник».

Поскольку в данном Симпозиуме принято приводить практические примеры, я тоже хочу рассказать
вот какую историю:

Некий Лорд-Канцлер очень любил хорошую одежду. Однажды, двое ткачей пришли к нему и сказали, что
могут изготовить великолепную ткань, а одежда, сшитая из нее, будет невидима для неподготовленных
или глупых людей. Лорд-Канцлер дал им крупную сумму денег, чтобы они сделали эту дивную одежду. Ско-
ро он захотел узнать, как идет дело, поэтому он решил отправить своего доверенного министра в мастер-
скую к мошенникам, где те вертели пустую прялку.

Тот не увидел никакой ткани, но не хотел признать свою некомпетентность или глупость, поэтому он
сказал, что одежда – замечательная, о чем и доложил своему повелителю. Тогда портные потребовали еще
денег, чтобы купить шелка и золотую нитку. С проверкой отправили второго министра, тот тоже не за-
хотел признать свою глупость или некомпетентность и также похвалил красоту материала. В конце кон-
цов, Лорд-Канцлер сам пошел, чтобы посмотреть на одежду, но тоже ничего не увидел. Он обеспокоился
тем, что, должно быть, глуп или не соответствует должности Лорда-Канцлера. Чтобы показать, что он
не таков, он похвалил работу ткачей. Те попросили его раздеться и стали делать вид, что дают ему раз-
личные части его платья. Он прошел с процессией по улицам, и все хвалили изящество его одежды, пока
один маленький мальчик не крикнул: «Да ведь он голый!». Тогда толпа принялась повторять то же самое, и
Лорд-Канцлер заподозрил, что они говорят правду, но посчитал, что не должен подавать виду и ступал
далее, с еще более гордо поднятой головой, чем прежде.

Я пересказал эту широко известную историю, чтобы указать на то, что юридическая теория всегда об9
лачалась в хитрые одежды, которые должны были изображать «правильные» приговоры, которые выно9
сятся с учетом определенных отягчающих или смягчающих обстоятельств и с попыткой балансирования
упомянутых мною факторов. Но, на самом деле, это невыполнимая задача: не существует такой вещи, как
«правильный» приговор, и этот факт не меняют ни наставления Апелляционного Суда в отношении оп9
ределения наказания, ни инструкции совета по приговорам для Апелляционного Суда, включенные в За9
кон о преступности и беспорядках от 1998 года. Дело тут не в том, что никто не способен достичь совер9
шенства в нашем несовершенном мире, а в том, что все это предприятие совершенно нереализуемо, что
оно использует элементы, которые не могут комбинироваться друг с другом в предполагаемых целях. Это
как если бы кто9то попытался нарисовать картину серной кислотой на штукатурке. Иными словами, ес9
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ли идти дальше в сочетании метафор, можно сказать, что Лорд9Канцлер не только ходит без одежды, но
и живет во дворце9лабиринте, построенном на песке, из кирпичей, сделанных без соломы.

НАКАЗАНИЕ

Следовательно, возникает вопрос собственно наказания. Иногда кажется, что люди обречены на то,
чтобы наказывать других людей. Если одно оправдание не выдерживает критики, они находят другое,
третье и т.д. (как признала Судья в рассказанной ей басне о Волке и Ягненке). Мы наказываем преступ9
ника, потому что это заставит его вести себя лучше. А если нет? Тогда мы накажем его для устрашения
других людей. Это неэтично? Неэффективно? И то, и другое? Тогда мы должны применить наказание, по9
тому что общество нуждается в символическом отображении факта необходимости поддерживать закон
и порядок. Некоторые люди утверждают, что человеку свойственна «Strafbedurfnis» («потребность в на9
казании»). Как я упоминал вначале, некоторые философы, такие как Гегель, даже заявляли, что преступ9
ник имеет право на наказание. Но государство и так делает много чего в отношении своих граждан. Если
оно собирается причинить им страдание, возможно, посредством лишения их свободы или даже убийства,
ему нужно лучше продумать свои аргументы.

Мы посвятили какое9то время изучению того, какое количество наказания является оправданным, но,
делая это, мы пока не затрагивали вот какой фундаментальный вопрос: «Оправдано ли наказание в прин9
ципе?» Общественность, юристы, политики и СМИ, похоже, не видят иронии в том, что мы отвечаем на
вред, причиненный преступником, новым вредом, который, на этот раз, наносится ему самому. Норвеж9
ский криминолог Нильс Кристи (1982) напомнил нам об очевидном, казалось бы, факте: наказание – это
намеренное причинение страданий государством своим гражданам. Если только не существует какого9то
крайне серьезного оправдания, это можно назвать злоупотреблением властью. 

Этика наказания
Нам нужно пересмотреть наши изначальные принципы. Может ли наказание, намеренное причинение

страданий, быть когда9либо оправданным, и если да, то когда и почему? Существуют четыре позиции, ко9
торые можно отметить.

Первая состоит в том, что наказание оправдано своей сутью, что оно представляет собой обязанность,
долг. Те, кто верят в возмездие, посчитают это самоочевидным. Философ Кант сформулировал это резче:
«Даже если гражданское общество могло бы само себя распустить, по общему согласию, … последнего
убийцу, которого держат в тюрьме, следовало бы казнить, чтобы … его кровавая вина не висела на других
людях» (цитата Уокера, 1991: 77). Но, профессор Уокер задает вопрос: даже если применять к преступни9
кам кантовский категорический императив, нигде в сочинениях философа ведь не сказано, что это долж9
ны быть карательные меры? (с. 77 той же работы). Кант также говорит, что возмездие можно определить
таким образом, что преступник получил незаслуженное преимущество за чужой счет, а, следовательно,
наказание необходимо для восстановления равновесия, за счет лишения его таких преимуществ.

Как и в других контекстах, однако, это не объясняет, почему равновесие нельзя восстановить путем ре9
парации. Следующее изречение Канта цитируется реже, оно касается того, что каждый человек имеет
право отвечать только за свои поступки: «Никогда не следует поступать с одним человеком каким9то оп9
ределенным образом только для того, чтобы это обращение служило целям другого человека» (цитата Уо9
кера, 1991: 53), поэтому наказание для человека не должно определяться его возможным воздействием на
других преступников.

Второе положение, напротив, заключается в том, что наказание может быть оправдано, только если
оно эффективно. Как говорил Бентам, все наказания сами по себе – зло. Более спорно его утверждение,
что такое зло приемлемо, как средство достижения благой цели. Действительно, поскольку тут речь идет
о намеренном причинении боли (лишении свободы), наказание может применяться только в том случае,
если оно работает не просто настолько же эффективно, но более эффективно, чем все прочие реакции на
преступные действия – а его эффективность, мягко говоря, вызывает сомнения. 

Одним из обычных аргументов является утверждение, что государство должно брать на себя функцию
наказания, чтобы население не прибегало к самосуду. На это можно возразить, что в американских шта9
тах происходит множество случаев самосуда, причем наказания, которые применяет государство, похоже,
служат образцом для подражания, а не громоотводом или средством для катарсиса. Популистские газеты
и телепрограммы находят людей, которые заявляют, что, если их не удовлетворит официальное правосу9
дие, они возьмут все в свои руки, и сами будут вершить суд. Таким образом, СМИ отражают и закрепля9
ют культуру исключения и возмездия. В некоторой степени это может быть отражением неадекватной
поддержки жертв преступления, что отмечал Сотрудник службы поддержки жертв, потому что было об9
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наружено, что жертвы, которые получили поддержку, менее склонны к требованиям возмездия. Меньшее
количество потерпевших испытывало желание отомстить преступнику после того, как их посещали со9
трудники Службы поддержки, и больший процент жертв изъявлял желание участвовать в медиации
«жертва9преступник» – по сравнению с теми, кого не посещала Служба поддержки (Магуайр и Корбетт,
1987: 170). Что обычно говорят жертвы и их родственники, это что они хотели бы, чтобы их горький опыт
послужил какой9то благой цели. 

В9третьих, существует относительно гуманный принцип, который применяется Европейской комис9
сией по правам человека (Статья 3; данная Конвенция включена в законодательство Англии согласно За9
кону о правах человека от 1998): наказание оправдано, если оно не является жестоким, бесчеловечным или
унизительным. По моему мнению, следует добавить еще одно условие: наказание не должно быть чрез-
мерным (хотя я не согласен с тем, что наказание приемлемо, если оно соответствует этим критериям).
Очевидно, во всех этих случаях и, в особенности, пожалуй, в последнем, есть проблемы с определениями,
но Европейский Суд по правам человека выделил следующие категории:

• Пытки: намеренное бесчеловечное отношение, которое становится причиной очень серьезных и же9
стоких страданий;

• Бесчеловечное отношение: такое отношение, которое вызывает в жертве чувство страха, страдания и
неполноценности, которое может унижать и девальвировать чувство собственного достоинства жертвы и
может сломить ее физическое или моральное сопротивление.

Было установлено, что жестокое избиение в полицейском участке является бесчеловечным и унизи9
тельным; полная сенсорная и социальная изоляция также бесчеловечна, хотя в одном случае, когда чело9
века 17 месяцев продержали в изоляторе, это не посчитали достаточным основанием для того, чтобы клас9
сифицировать такое обращение по Статье 3 (Клементс, 1994: 11199). Восьмая Поправка к Конституции
США говорит, что «Чрезмерная сумма залога не является необходимой, чрезмерные штрафы не должны
налагаться, а жестокое и необычное обращение не должно применяться». В соответствии с этими требо9
ваниями, один американский суд установил, что принуждение людей к проживанию и ночевкам в поме9
щении площадью менее 50 кв. футов (4,6 кв. м) противоречит Восьмой Поправке, а некоторые другие су9
ды также устанавливали похожие лимиты – выше или ниже (Пауэрс, 1982: Часть 3 Раздел 12). Тем не ме9
нее, перенаселение – болезнь всех американских тюрем, и нас мало утешает тот факт, что в Британии эта
проблема стоит менее остро, и что в других странах положение еще хуже, как установила Вивьен Стерн
из Международной Организации Реформ Пенитенциарной Системы (Стерн, 1998; Организация Тюрем9
ных Реформ, 1997а). Как мы можем определить, какие формы наказания являются оправданными?

Я задам провокационный вопрос: что такое наказание? И где проходить грань между наказанием и
пыткой? Общее у них то, что и то, и другое является орудием намеренного причинения боли и страданий,
хотя пытка может и не иметь такой цели, как наказание. Конвенция ООН против применения пыток оп9
ределяет это не как превышение порога, а как неправильное (неоправданное по цели) применение: жес9
токая боль или страдание, причиняемые официальным лицом в таких целях, как получение информации
или признания; исключая боль или страдания, являющиеся результатом законных санкций (полный
текст цитируется Стерном, 1998: 213). Большинство людей уверенно говорит, что пытка не может быть
оправдана никогда, даже если она, например, служит инструментом получения информации, которая по9
могает в борьбе с терроризмом и, возможно, сохранении человеческих жизней – потому, главным обра9
зом, что это просто неправильно, несправедливо (цель не оправдывает средства), но также и потому, что
это может быть непродуктивно – информация, добытая таким способом, может оказаться фальшивой, а
кроме того, такие методы дают террористам оправдание и причину продолжать борьбу за свободу, против
варварского государства. Многие считают, что каратели, применяющие пытки, являются одной из глав9
ных причин того, что люди встают на путь терроризма.

Но является ли пыткой или «хотя бы» бесчеловечными и унизительным обращением изоляция людей
в таком месте, где они могут пребывать в постоянном страхе, что их будут избивать или насиловать, где они
будут терзаться мыслями о судьбе своих жен и детей или проведут месяцы и годы в угнетающей тоскли9
вой скуке, где им придется мириться с теснотой и перенаселением или, наоборот, находиться в одиночке в
течение неопределенно долгого времени? Чем отличаются соответствующие аргументы, если мы говорим
о наказании? Можно возразить, что наказание причиняет куда меньше боли. Западные страны не приме9
няют физических наказаний и не калечат преступников намеренно, а также (за исключением США) не
убивают людей именем закона. Но в нашей стране многие считали приемлемым порку и клеймление рас9
каленным металлом. Также, не вызывали возражений такие унизительные наказания, как колодки – и по
сей день звучат призывы к возобновлению этого наказания, не говоря уже о том, что и ныне распространя9
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ются такие бредовые мысли, как в случае, когда некий служитель церкви потребовал, чтобы ворам, украв9
шим статуи двенадцати апостолов, отрубили руки (Oxford Mail, Guardian, 10 сентября 1997). В будущем
мы можем прийти к мнению о недопустимости разлучения людей, особенно, молодых, со своими семьями
и друзьями, помещения их в мрачные режимные заведения, или наложения штрафов в пользу государства
на людей, которые бедны и без того. (Молодых людей, нарушающих закон, обычно не называют словом
«молодежь», которое несет в себе оттенок симпатии.) Когда смертная казнь была в силе, общественное
мнение было против того, чтобы казнить юных девушек или беременных женщин; в настоящее время лю9
ди озабочены тем, что молодых женщин разлучают с детьми (например, см. Guardian, 2 и 19 мая 1998).

Поэтому, даже если принцип наказания является приемлемым, граница между приемлемыми и непри9
емлемыми его формами – тонкая и неуловимая линия, которая часто, но далеко не всегда смещается в
сторону гуманности. Мы должны надеяться на отмену тех жестоких наказаний, с которыми мирятся (или
которые игнорируют) сторонники пенитенциарной реформы, а также активно работать над тем, чтобы
они были отменены. Не говоря уже о моральной стороне того, что людей ставят в такие ужасные условия,
следует помнить, что такие меры не помогут человеку вести «добропорядочную и полезную жизнь» пос9
ле освобождения, они даже не могут убедить его в необходимости таких перемен. Если немного перефра9
зировать Талейрана, можно сказать, что дурное обращение с заключенными – хуже преступления, пото9
му что это – ошибка.

Четвертый пункт заключается в том, просто9напросто, что наказание никогда не бывает оправданным.
Это могут посчитать «пацифизмом», но систему уголовного судопроизводства следует «разоружить». Та9
кую позицию описывает памфлет группы Квакеров, которая всегда была против войны и против рабства,
а теперь ставит под сомнение уголовное судопроизводство, ввиду того, оно противоречит уважению к
ценности каждой отдельной человеческой личности – и тот факт, что человек совершил ужасный посту9
пок, ничего не меняет. Вместо «сомнительных упражнений в попытках определения количества боли, ко9
торое мы должны причинить» они предлагают восстановительные действия, «реалистичную и иногда
жесткую реакцию», нацеленную, по возможности, на сотрудничество с преступником. Иногда такой под9
ход может быть болезненным для преступника и для других людей, но, в отличие от наказания, боль здесь
является побочным случайным продуктом, а не самоцелью (Шесть Квакеров, 1978: 28). Восстановитель9
ное правосудие дает преступнику шанс исправить ситуацию и извиниться перед жертвой. Для тех немно9
гих, кто не может или не хочет контролировать свои импульсы насилия, могут создаваться небольшие
замкнутые сообщества, обеспечивающие обязательную сегрегацию с конструктивным подходом к трудо9
устройству и гуманным обхождением, исключающим карательные меры.

Голландский криминолог Герман Бианки, который тоже придерживается такой точки зрения, предла9
гал думать о преступлении как о деликте, гражданском правонарушении, а уголовное право заменить вос9
становительным законодательством. Репарации должны будут обсуждаться сторонами. В тех случаях, ко9
гда имело место насилие, по мнению Бианки, следует возродить идею «убежища», вроде того, как дела9
лось в Англии, Франции и Нидерландах до семнадцатого или восемнадцатого века. Это должно быть ме9
сто, где можно укрыться от окружающего мира, возможно, церковь (такая как Церковь Беверли), где пре9
ступник, виновный в совершении тяжкого преступления, мог бы жить, пока не будет обеспечена возмож9
ность проведения переговоров. Если в течение трех месяцев договоренность не достигнута, преступник
подвергается экстрадиции, или переводится в другое убежище, а может быть, остается там жить и рабо9
тать на всю жизнь. В наше время существуют параллели такого видения – посольства укрывают дисси9
дентов, бегущих от репрессивного режима некоторых стран, а американские церкви предоставляют убе9
жище беженцам, для которых существует риск дурного обращения со стороны государства. Такие же ме9
ры помогли бы защитить преступника от гнева и насилия со стороны общественности (а ведь уголовное
право считает это одной из своих задач). В случае если существует высокий риск совершения повторно9
го насильственного и тяжкого преступления тем же преступником, его помещают на «карантин», обеспе9
чивая, однако, необходимый контроль и строгие правила, препятствующие насилию против такого пре9
ступника (Бианки, 1986, 1994).

Если подытожить все это, цели наказания неясны и спутаны, причем существует безосновательное
предположение, что такие цели можно уравновесить или скомбинировать. Общее сдерживание, образцо9
во9показательное наказание одного человека для устрашения других, несправедливо и малоэффективно.
Наказание, в особенности, тюремное заключение, оказывает разное воздействие на разных преступников
и имеет нежелательные побочные эффекты. Отсутствует основа для того, чтобы принять решение в отно9
шении количества наказания, необходимого для обеспечения сдерживания, но даже если бы она сущест9
вовала, такое количество всегда отличалось бы от количества, необходимого для возмездия. 

Количество вреда или боли, нанесенного жертве, не менее сложно установить, а даже если это возмож9
но, это приводит к еще большим несоответствиям при вынесении приговора. Приговоры, основанные на
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реабилитационных принципах, напротив, не принимают ущерб по внимание, и в определении их продол9
жительности существуют свои проблемы. Отсутствует какая9либо основа для того, чтобы приравнять оп9
ределенное преступление к определенному уровню наказания. Но, что более важно, чем уровни наказа9
ния – это сама концепция: наказание оправдано либо только при определенных условиях, которые суще9
ствующая система никогда не выполнит, либо не оправдано вовсе. 

ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩЕГО

Пока что, мы рассмотрели существующую систему, как отправную точку наших будущих действий.
Вся система полна нелогичных и противоречивых моментов, но судьи, инспекторы службы пробации и
тюремные служащие, сотрудники службы поддержки жертв и другие люди делают все возможное, чтобы
заставить ее работать, потому что никакой другой системы у нас нет. То есть, мне кажется, вряд ли мож9
но перенастроить эту парадигму – нужно создавать новую. 

Фундаментальные вопросы нужно переформулировать. Нужно понять, что нам следует делать для со9
кращения преступности и как реагировать на уже совершенные преступления. И нужно еще понять, кто
такие эти «мы». Следует ли все оставить на усмотрение государственных организаций или органов мест9
ного самоуправления, а может быть, следует также задействовать широкую общественность? Как нам
лучше и эффективнее истратить огромные средства, выделяемые правоохранительным органам (об этих
суммах нам рассказал Государственный Служащий, после доклада Политика)?

Политика профилактики, очевидно, так же важна в области борьбы с преступностью, как и в области
здравоохранения, я еще вернусь к этому вопросу позже, а пока давайте рассмотрим нашу реакцию на уже
совершенные преступления. Если мы вернемся к базовым принципам, что же следует делать, когда пре9
ступление совершено? Два австралийца, Джон Брейтвейт и Филипп Петтит, криминолог и философ,
предложили параметры, которые могут определить такую систему. 

В коммунистической концепции общества, граждане настолько автономны, насколько это вообще воз9
можно, а государство вмешивается минимально (государства должно быть настолько много, насколько
необходимо и настолько мало, насколько возможно). Они называют свои взгляды республиканскими, что
означает, что максимальное значение уделяется не только личной свободе (libertas), но и свободе в обще9
стве (civitas, гражданству). Власть государства должна быть под контролем. Полицейские меры и слежка
не должны выходить за пределы необходимости, наказаний, которые калечат людей, быть не должно.
Преступления – зло, потому что они лишают других людей права автономии. Такой взгляд на общество
приводит к определенным выводам касательно реакции общества на преступление. Мы должны попы9
таться восстановить автономию жертвы за счет компенсации нанесенного ущерба, но, при этом, мы не
должны лишать преступника автономии больше, чем это необходимо. Реакция должна также включать
выражение порицания (в отличие от наказания, здесь говорится о том, почему определенные меры при9
нимаются в отношении преступника). Все это должно способствовать реинтеграции жертвы и преступни9
ка в общество. Реакция должна быть «удовлетворимой», в отличие от стандартного наказания, которые
могут быть «ненасытными», поскольку всегда существует искушение наказать сильнее, наказать большее
количество людей, поскольку это, якобы, может помочь сократить преступность и удовлетворить людей,
чего на самом деле не происходит.

Цель автономии (которую эти авторы по какой9то причине называют «доминионом» или «суверенным
правом») – это свобода от применения дискреционных полномочий или вмешательства. Ноша страха
уменьшится для обычных граждан, но уголовно преследуемыми станут называть как можно меньшее чис9
ло видов деятельности: как говорилось в докладе Психолога, судебное преследование остается в резерве,
как инструмент, гарантирующий выплату компенсации – что является обычной практикой в делах, кото9
рые ведет налоговое ведомство. Брейтвейт и Петтит приводят пример с частной клиникой, в которой не9
законное ограничение свободы пациентов могло считаться уголовным насильственным преступлением,
однако же, нормальная процедура государственных инспекторов выражалась в том, что они выполняли
диагностическую и каталитическую роль, стимулируя высокие профессиональные стандарты практики,
вместо того, чтобы угрожать наказанием. (Но я уверен, что они бы согласились, что этим нужно занимать9
ся энергично, а не использовать на уровне государства, как оправдание для урезывания расходов на пра9
воохранительные органы, и уж точно не применять как способ избегания конфликтов с работодателями).
Наказания должны быть минимальными, желательно, чтобы они включали передачу имущества жертве
или ее родственникам, или выплату компенсации в пользу потерпевшего.

Профессор Брейтвейт говорит, что существует «ловушка устрашения». Если предположить, что раци9
ональный человек просчитывает, стоит ли преступление риска, следует понимать, что, если шансы поим9
ки невелики, наказание должно быть гигантским – настолько, что либо преступник будет готов на все,
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лишь бы избежать его, либо государство само не захочет его применять (как было в восемнадцатом и де9
вятнадцатом веке в Англии со смертной казнью). Брейтвейт высказывается в пользу «силы слабых санк9
ций». Чем более серьезным является злоупотребление, тем выше вероятность участия многих людей. Во
многих случаях может присутствовать начальник, глава, который способен пресечь неправильное поведе9
ние. Чаще всего, существует несколько подчиненных, которые выступают против злоупотребления, и не
упускают возможности прекратить его, раскрывая информацию о нем. Это эффективно, поскольку до9
брая репутация отвечает стратегическим интересам компании. В Канберре, Австралия, было обнаружено,
что конференции с участием родственников и друзей людей, обвиняемых в управлении автомобилем в со9
стоянии алкогольной интоксикации, часто позволяют выработать планы действий для предотвращения
повторения таких проступков. Например, собутыльники такого человека могут подписать договор о том,
что каждый раз один из них не пьет и ведет машину, либо персонал бара может обязаться вызвать такси,
если обвиняемый выпьет лишку. По такому же принципу работают общешкольные программы предот9
вращения издевательства над учениками со стороны других учащихся (Робинсон и Мэйнс, 1997). Психо9
лог уже рассказывал о «мягком подходе», который применялся в ЮАР комиссией по поиску истины и
примирению, а также в канадских сообществах, где подобные методы применялись для того, чтобы побу9
дить половых преступников сознаться в содеянном. Брейтвейт согласен, что найдутся люди, которые не
отреагируют на такие методы. Таких людей можно сдерживать при помощи дисквалификации или физи9
ческого ограничения свободы (Брейтвейт, 1998 III J).

Из всех наиболее развитых промышленных стран, Япония ближе всего подошла к использованию
идей восстановительного правосудия, если верить Мастерсу (1998b). Полиция работает в тесном сотруд9
ничестве с сообществами, она предоставляет такие услуги, как извещение о потерянном имуществе, ука9
зание адресов на неименованных японских улицах, а также, два раза в год, посещение местных жителей
дома и на работе, чтобы познакомиться и дать советы по предотвращению преступности. (Это, естествен9
но, практика, которую можно считать либо благонамеренной, либо подавляющей, в зависимости от кон9
текста, да и в Японии хватает и гангстеров, и беловоротничковых преступников). Детективы относятся к
подозреваемому, как, в сущности, к хорошему человеку, который совершил ошибку. Они руководствуют9
ся буддийской пословицей «Ненавидьте грех, а не грешника» (на Западе это выражение обычно припи9
сывают Св. Августину, заменяя слово «не» словом «любите» – об этом уже упоминал Психолог). Поли9
ция имеет право не передавать многие дела прокурору, но ожидание тут заключается в том, что преступ9
ник принесет искренние извинения, раскается и подтвердит свою искренность предложением репарации,
которую жертва согласится принять. Кроме того, прокуратура приостанавливает судебное преследование
еще по 30% дел, а когда дела все же попадают в суд, судьи имеют право давать короткие сроки заключе9
ния раскаявшимся преступникам (продолжительностью, в среднем, меньше года). Более того, подобный
стиль работы применяется и в японских школах. Эффект такой работы способствует реинтеграции пра9
вонарушителя в сообщество, и некоторые криминологи считают ее причиной необычайно низкого уров9
ня преступности и числа заключенных в Японии, по сравнению с другими промышленно развитыми стра9
нами (Хейли, 1989; Мастерс, 1998b).

Что можно извлечь из теорий и практики, которая применяется в различных частях света? Я бы оста9
вил функциональные подробности Медиатору, но я хочу поговорить немного о тех принципах, которые
лежат в основе такой практики. Вообще говоря, теория развилась из практики. Первый виток возник вну9
три собственно стандартной системы, когда в 1974 году, инспектор службы пробации из Онтарио, Кана9
да, убедил судью, чтобы тот позволил двум юным преступникам встретиться с их жертвами и обсудить
репарацию за причиненный ущерб (Пичи, 1989; Райт, 1996, гл. 5). Все это вылилось в форму медиации
«жертва9преступник», которая распространилась из Канады и США в Великобританию и еще некоторые
европейские государства. Второй виток, который называют «конференциями», образовался в результате
взаимодействия аборигенов с западными жителями, на территории Новой Зеландии и Канады. Для это9
го метода типичны не встречи жертвы с преступником один на один, а заседания с участием родственни9
ков и друзей жертвы и преступника, которые помогают выработать план действий для юного правонару9
шителя.

Чтобы поговорить о третьем направлении, нам нужно вернуться к теории и Брейтвейту. В то время, ко9
гда новозеландцы разрабатывали структуру конференций, Брейтвейт независимо работал над своей тео9
рией «реинтегрирующего стыда». Он утверждал, что стыд более эффективен для сдерживания людей, чем
наказание. Однако он делал различие между церемонией клеймления и унижения, которую обычно про9
водят чужие (официальные) люди, и в результате которой человек чувствует себя еще большим изгоем, и
реинтегрирующим пристыживанием, процессом, в котором люди, мнение которых преступнику дорого,
осуждают его поведение, но предлагают ему перспективу вновь стать членом законопослушного обще9
ства. После этого он обнаружил, что новозеландцы строят свою правовую систему на основе маорийской
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традиции, которая называется «конференции семейных групп», где используются очень похожие процес9
сы. Хотя традиция маори типична для сельских районов, этот метод применялся и в городах, таких как
Веллингтон и Окленд. С некоторыми модификациями это было принято для «конференций для отчета
сообществу», которые впервые были проведены в г. Уагга9Уагга, Новый Южный Уэльс, после чего все ав9
стралийские штаты приняли различные формы конференций. В австралийской столице, г. Канберра, про9
ходит крупный опытный проект (Шерман и Стрэнг, 1997). Вариант этого проекта, применяемый в неко9
торых регионах Канады (в нем принимает участие судья и некоторые другие официальные представите9
ли правоохранительных органов), известен как «круги правосудия». 

Такие практики развивались примерно в одно и то же время на трех континентах, в Северной Амери9
ке, в Европе и в Австралазии, с учетом очевидной разницы культур, юридических систем и город9
ских/сельских особенностей. Развивается целое созвездие теорий. Упор делается на различные аспекты
и методы, но у всех есть общая базовая философия. Консорциум Восстановительного Правосудия (1999)
вынес определение и установил стандарты, а сборник рекомендаций и практический инструкций был со9
ставлен в Великобритании и Германии (Mediation UK и Serviceburo, 1998). Была сформирована между9
народная сеть исследований Восстановительного правосудия для несовершеннолетних и сформирован
Европейский форум по медиации «жертва9преступник» и восстановительному правосудию, на базе юри9
дического факультета Католического университета Лёвен, Бельгия.

Внедрение теории в практику
Одним из первых теоретиков был Ховард Зер (1990). Это необычно, потому что он также был и прак9

тиком, работал директором первой Программы примирения жертв и преступников в США, в небольшом
городке Элкхарт, штат Индиана. Он перечислил ряд отличий восстановительного правосудия от обычно9
го (возможно, несколько преувеличив существующие противоречия, для большей наглядности). Я про9
цитирую несколько из них в Таблице 1.

Я думаю, вы сможете лучше себе все представить, когда вскоре послушаете доклад Медиатора. Поэто9
му, напоследок я бы хотел изложить несколько мыслей по поводу внедрения этой концепции в практику,
по крайней мере, в контексте Великобритании. Восстановительное правосудие отличается от обычного
настолько же, насколько парламентская демократия отличается от божественного правления королей, од9
нако и в восстановительном правосудии будет место для судов, так же, как в королевстве находится мес9
то для главы государства. Нам нужен плавный переход, а не революция! Как видно из Таблицы 1, тради9
ционная система говорит преступнику: «Ты нарушил закон, тебя следует наказать, после этого мы попы9
таемся помочь тебе оправиться от последствий наказания. В некоторых случаях, когда правонарушение
не слишком тяжкое, мы можем предложить помощь без наказания. Этот процесс обычно проходит без
участия жертв преступления, но мы стараемся принимать их интересы во внимание!»

Традиционное (карательное) правосудие Восстановительное правосудие

Зло – это нарушение правил Зло – это нарушение прав людей, разрушение
отношений

Злонамеренные деяния создают вину Злонамеренные деяния создают ответственность
и обязательства

Преступление рассматривается как нечто, совер9
шенно отличное от прочих зол

Преступление рассматривается в связи с другими
конфликтами и факторами ущерба

Расплата – это наказание Расплата – исправление ситуации

Фокус на прошлом Фокус на будущем

Боль причиняется, чтобы наказывать и
сдерживать

Репарация как средство восстановления обеих
сторон

Ущерб, нанесенный преступником, уравновешива9
ется ущербом, наносимым ему самому

Ущерб, нанесенный преступником уравновешива9
ется исправлением ситуации, компенсацией 

Порицание преступника Порицание злонамеренных, вредных действий

Правосудие разделяет людей Правосудие объединяет людей

Игнорируются права и потребности жертв Потребности и права – в центре внимания
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Таблица 1

Восстановительное правосудие начинается с обращения к жертве:

Вам был нанесен вред, мы попытаемся помочь вам, если мы узнаем, кто совершил преступление, мы по-
требуем, чтобы он исправил ситуацию. Если вы и преступник пожелаете, мы можем устроить вам встре-
чу (или общение через посредника), чтобы вы могли рассказать преступнику о том, как на вас повлияло то,
что он сделал и вместе с ним решить, как он может загладить свою вину.

Соответственно, похожая беседа проводится и с преступником, некоторые вещи ему слушать неприят9
но, но говорятся они не с тем, чтобы он испытал дискомфорт: наказанию ради наказания нет места в вос9
становительном правосудии. По возможности, члены сообщества также принимают участие в процессе,
нацеленном на исцеление и реинтеграцию, которые в комплексе называются словом «репарация». 

Настоящее и будущее
Как развивается восстановительное правосудие, и каково его будущее? Я рассмотрю все на примере

Англии и Уэльса. Люди, которые знают об опыте других стран, могут провести сравнение и найти отли9
чия.

Восстановительное правосудие не является неожиданным новшеством. Оно развивалось постепенно,
в течение многих лет. Оно началось с поиска способов улучшения ситуации для преступника и (гораздо
позже) для жертвы. Такой поиск велся раздельно для жертвы и преступника, об этом уже упоминал Ин9
спектор службы пробации и Сотрудник службы поддержки жертв. Это можно назвать «односторонним»
восстановительным правосудием.

В настоящее время, в Англии существует два недавно принятых закона, о которых говорил Сотрудник
службы поддержки жертв преступлений, и которые считаются восстановительными. Первый из них – За9
кон о преступности и беспорядках от 1998 года. Он предусматривает создание местных групп по вопро9
сам молодежной преступности (YOT). Эти группы включают представителей социальных служб, поли9
ции, учебных заведений и других организаций. Можно рассмотреть одно нововведение на примере. Ког9
да суд рассматривает возможность принятие решения о репарации, YOT подготавливает отчет о юном
преступнике, в котором предлагаются возможные типы деятельности, обеспечивающей репарацию, кото9
рые должны быть тесно связанными с типом совершенного преступления, а также пропорциональными
ему. В такие планы может включаться и жертва: например, преступник может работать на благо потерпев9
шего, может проводиться медиация «жертва9преступник» (в этом случае сперва обращаются за советом к
жертве).

Сюда, похоже, не включается ни идея разрешения конфликта силами самих сторон, изложенная Кри9
сти (1977), ни концепция уважения к автономии, выработанная Брейтвейтом и Петитом (1990). Решения,
или, по меньшей мере, рекомендации, принимаются официальными лицами и судами, даже если они и
проводят какие9то консультации. В том, что касается процесса, медиация «жертва9преступник», похоже,
рассматривается как дополнительная необязательная возможность, репарация, как результат процесса,
рассматривается узко и в карательном контексте. Как указал Сотрудник службы поддержки жертв, суще9
ствует множество факторов давления, заставляющих ускорять процесс, он структурируется так, как вы9
годно государству, а не его участникам, причем наблюдается общая тенденция к занятию позиции жест9
кого контроля и карательных мер, а также конфронтации с преступником. Я бы назвал это «авторитар9
ным» восстановительным правосудием. В Англии, правительства, которые слишком уж пекутся о своих
гражданах, унижительно называют «няньками». Но нянька может быть авторитарной, в той же степени,
что и заботливой, а именно, такую тенденцию можно наблюдать у некоторых политиков и чиновников.

Игнорируются социальные, экономические и мо9
ральные аспекты поведения

Весь контекст имеет значение

Процесс ведет к отчуждению Процесс нацелен на примирение

Монополия государства на реагирование на
правонарушения

Роль жертвы, преступника и сообщества
признаются

Сообщества остаются в стороне, их абстрактно
представляет государства (если не считать магист9
ратов в Англии и Уэльсе и судов присяжных)

Сообщество выступает в роли фасилитатора в вос9
становительном процессе

(Выдержка из книги Зера, 1995)
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Справедливо будет сказать, тем не менее, что некоторые инструкции МВД и Совета по делам правосу9
дия для молодежи (ответственного за выполнение положений Закона, касающихся правосудия для юных
преступников), дают более выраженную восстановительную интерпретацию, указывая, к примеру, что
критерием успешного выполнения решений о репарации должна быть помощь, предоставляемая жертве
для осознания пережитого и для ощущения полезности процесса (МВД, 1998с; Совет по делам правосу9
дия для молодежи, 1999). Пока можно сказать, что в пилотных программах в Лондоне, Хэмпшире и в дру9
гих районах делаются попытки применения этих принципов в том объеме, который разрешен Законом.

Еще один новый компонент английского законодательства – это Закон о молодежной преступности и
свидетельствах уголовных преступлений от 1999 года. В этом законе говорится, что почти все преступни9
ки, впервые совершающие преступления, в возрасте до 18 лет, которые признают свою вину, должны на9
правляться на совет по делам молодых преступников. Совет состоит из трех человек, включая одного
представителя YOT. Пока еще не ясно, кто будут остальные два. Закон никак не запрещает участие в про9
цессе подготовленных членов сообщества (непрофессионалов), но их участие, тем не менее, нигде не ре9
комендуется. Преступника может сопровождать один человек (по его выбору), в возрасте старше 18 лет,
который допускается с согласия совета, который, кроме того, может разрешить участие потерпевшего, а,
кроме того, «любого лица, которое, по всей видимости… способно оказать хорошее влияние на преступни9
ка». Цель состоит в достижении договоренности с преступников по программе действий или модели по9
ведения, которые будут способствовать предотвращению совершения им повторного преступления. Сю9
да могут входить финансовая репарация, которая предоставляется жертве, посещение сессий медиации,
неоплачиваемый труд на благо сообщества, посещение школы, пребывание дома или воздержание от по9
сещения определенных районов или участие в некоторых программах, таких как программы обучения
или психологической подготовки.

Этот закон носит умеренно восстановительный характер в отношении преступника, но жертве всего
лишь «разрешается посещение». Сказано, что закон основан на идее конференций семейных групп, но в
законе нет положения об участии родственников преступника или родственников и друзей жертвы, – а
ведь именно такая особенность процесса, применяемого в Новой Зеландии, говорят, является особенно
эффективной. Однако цель состоит в том, чтобы достичь соглашения с преступником, которое было бы
менее авторитарным, чем решения о репарации, хотя жертве и может казаться, что эти решения несколь9
ко односторонние – в пользу преступника. 

Сторонники восстановительного правосудия считают, что оно должно и далее развиваться во всем сво9
ем спектре, в направлении, так сказать «демократического» восстановительного правосудия. Медиатор
больше расскажет об этой процедуре, а я только опишу ее характерные черты. Первое, что отличает эту
систему – максимальное участие членов сообщества в работе над созданием собственного восстанови9
тельного решения, включая, конечно, и участие потерпевших и преступников, а также их родных и близ9
ких. Вышеописанная процедура должна быть переориентирована, таким образом, чтобы в центр процес9
са ставилась возможность общения жертвы и преступника, возможность договориться о том, как преступ9
ник может исправить ситуацию, причем суды выполняют тут только роль гарантов, обеспечивающих
удачное выполнение процесса и предотвращающих несправедливость условий договоров для жертвы или
преступника. Суды также должны принимать решения по опротестованным делам, а также налагать санк9
ции, ограничивающие свободу, если речь идет о безопасности общества. Во9вторых, будет принят более
широкий взгляд на репарацию: будут включены мероприятия, предусмотренные Законом о молодежной
преступности и свидетельствах преступлений, для демонстрации искреннего желания преступника ис9
править положение вещей. Задачи репарации будут выбираться не по принципу их неприятности, а пото9
му, что кроме заключенной в них пользы, они позволяют преступнику показать, что он может и хочет сде9
лать в качестве компенсации.

Члены сообщества также играют активную роль в процессе конференции. Наиболее «демократически9
ми» будут те процессы, которые проводятся неправительственными организациями, в руководстве кото9
рых будут представлены также члены государственных организаций, таких как полиция, служба проба9
ции, прокуратура и адвокатура, в дополнение к представителям службы поддержки жертв преступлений.
Представители общественности будут проходить соответствующую подготовку, чтобы работать добро9
вольными медиаторами (и становиться членами советов по молодежной преступности). Организация на9
ционального масштаба будет поддерживать стандарты медиации, администрирования и обучения при по9
мощи системы аккредитации – как это делает Mediation UK. Аккредитованные службы будут финанси9
роваться государством и органами местного самоуправления (предпочтительно, также при наличии фи9
нансирования из других источников, чтобы обеспечить определенную независимость). Демократическое
восстановительное правосудие будет руководствоваться принципом включительности, оно не будет уста9
навливать ограничений по возрасту преступника и типу преступления, единственным критерием будет
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предварительное изучение особенностей преступника, с целью обеспечения безопасности участников
конференции, потому что это единственный способ не обходить вниманием жертв других преступников
или преступлений.

Таким образом, сообщества смогут участвовать в процессе и извлекать из него уроки, определяя необ9
ходимые мероприятия для смягчения факторов, которые приводят к преступлениям определенного типа.
Это будет частью стратегии сокращения преступности, которая будет отделена от всех сложных и запу9
танных механизмов определения наказания, и у которой будет много общего со стратегией социальных
реформ. Вот почему, основываясь на моем анализе системы уголовного судопроизводства, я пришел к вы9
воду, что нам необходимо работать над заменой ее системой восстановительного правосудия.

ОБСУЖДЕНИЕ

В. Психолог признал, что если наказание достаточно жестокое и достаточно неизбежное, оно более эф9
фективно. Не доказывает ли это опыт исламских стран, где уровни преступности значительно ниже? И
если это так, оправдано ли такое наказание с этической точки зрения?

О. У нас здесь нет данных статистики по ситуации в этих странах, поэтому, сведения о более низких
уровнях преступности в этих странах мы можем принять только на уровне непроверенной информации.
Что касается отсечения руки вора, которое многие люди из западных стран считают квинтэссенцией ис9
ламского закона, я хочу сказать, что нам не следует торопиться с осуждением наций, которые применяют
физические наказания и смертную казнь, поскольку мы и сами, не в таком далеком прошлом, пользова9
лись этими методами, да и сейчас мы прибегаем к помощи тюрем, а ведь тут нечем гордиться. Даже если
бы такие меры позволяли предотвращать кражи, разве захотели бы вы жить в государстве, которое отру9
бает своим гражданам конечности? Ведь это может случиться с членами вашей семьи. В том, что касает9
ся эффективности такого наказания, в сообществах с темными связями и компактным проживанием, ско9
рее страх того, что о преступлении узнают, чем жестокость наказания, играет главную роль. И, понятно,
что увечья, нанесенные преступнику, вряд ли позволят ему вести честную жизнь.

Мне уже задавали такие вопросы, и я провел кое9какие исследования. По крайней мере, один ислам9
ский ученый ставит под сомнение буквальность слов Корана об отсечении рук. Мухаммед Зафрулла Хан,
бывший министр иностранных дел Пакистана и президент международного суда в Гааге, пишет, что тер9
мин «катья» (отсечение) может означать лишь «ограничение применения», а «айди» – руки – можно вос9
принимать как «полномочия» или «возможности». Поэтому «отсечение рук» можно воспринимать как
«запрет на свободное передвижение», иными словами – тюремное заключение (Хан, 1967: 7496), хотя не9
которые государства воспринимают это слишком буквально, включая родную страну судьи Хана – Паки9
стан (Зияя9Уль9Хак, 1979). Следует также сказать, что нужны жесткие стандарты доказанности преступ9
лений, а также, отметить, что Коран говорит о необходимости милосердия и щедрости, в отношении, как
своих родственников, так и чужих людей (например, IV: 40). Если эта заповедь соблюдается, она может
смягчать факторы, побуждающие людей к воровству.

В. Не думаете ли вы, что преступники быстро освоятся с новой системой и найдут способы отделы9
ваться наименьшими потерями? 

О. Без сомнения, они будут пытаться сделать это, но меня обнадеживают данные одного исследования
МВД, которое показало, что 57% преступников, принявших участие в проекте медиации «жертва9пре9
ступник», сказали, что решили участвовать затем, чтобы им смягчили наказание, но перспектива встречи
с жертвой сфокусировала их мышление на вопросе «Что я ей скажу?», а не на вопросе: «Что я сумею для
себя извлечь из участия в медиации?». После медиации только 17% указали сокращение приговора в ка9
честве одного из преимуществ, которые дает медиация. На многих произвело глубокое впечатление то по9
нимание, которое демонстрировали потерпевшие (Маршалл и Мерри, 1990: 15498). Увидев тот ущерб, ко9
торый они нанесли жертве, матерые преступники могут и не изменить своего отношения (хотя даже и это
возможно), но подавляющее большинство сможет понять, что, в отличие от карательной системы, кото9
рая сначала клеймит их позором и заставляет страдать, а потом, если повезет, помогает снова интегриро9
ваться в сообщество, восстановительное правосудие может начать их реинтеграцию с самого начала. 
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

СЕССИЯ 7

Медиатор 

Искусство медиатора заключается в том, чтобы помочь людям найти общую почву, прийти к согласию,
и именно это я попытаюсь сделать чуть позже. Люди нашей профессии также помогают искать конструк9
тивные пути движения вперед, поэтому я не стану углубляться в проблемы, о которых говорили другие
ораторы, хотя во многом, все выступавшие были единодушны. Это важный первый шаг, он уже сделан и
теперь – время заглянуть в будущее, а во многих отношениях будущее уже наступило, как мы убедимся.
Я бы хотел только сказать, что меня представили как медиатора, и я действительно таковым являюсь, но
это лишь в малой степени описывает то, чем я занимаюсь. Более полно мою деятельность описывало бы
название вроде «сотрудник по развитию восстановительного правосудия», но для краткости вполне
можно использовать и термин «медиатор».

Начну с того, что я считаю точками соприкосновения, которые существуют в позиции общества по
отношению к преступности. Далее, в свете проблем наказания, о которых мы уже слышали, нам нужно
подумать о том, что следует сделать в этом направлении. Я предлагаю стратегию, состоящую из четырех
элементов. После этого я опишу, как работает восстановительное правосудие в рамках существующей
юридической системы, а также подытожу мнения участников. Я рассмотрю возможные варианты его
практического применения, проанализирую эффективность и, в заключение, расскажу о том эффекте, ко9
торое оно может возыметь на существующие институты. Я попрошу Государственного Служащего пред9
оставить подробную статистику, как он делал и прежде, и я подготовил материалы для раздачи, которые
пытаются ответить на некоторые типичные вопросы, которые задают о восстановительном правосудии.
(См. Приложение к отчету по этой сессии).

Реакция на текущие события
Я думаю, учитывая сказанное прочими выступавшими здесь, справедливо будет сказать, что следую9

щие идеи получат широкую поддержку. Во9первых, реакция общества на совершенное преступление
должна начинаться с работы с жертвой этого преступления (я, конечно, все упрощаю, как мы знаем, во
многих случаях у преступления нет индивидуальной жертвы, а бывает, что человек, против которого со9
вершено преступление, сам начинает сопротивляться или мстить обидчику, совершая преступные дей9
ствия, так что мы имеем две жертвы и двух преступников). Потерпевшим нужно оказывать помощь и под9
держку, а также информировать о том, как идет процесс правосудия. Жертвы хотят, чтобы процесс не усу9
гублял их страдания. Они хотели бы, чтобы ущерб, нанесенный им, был признан, как обществом, так и, по
возможности, самим преступником. Они хотели бы убедиться в том, что будут предприняты необходи9
мые действия, которые помогут сократить вероятность того, что подобное же преступление будет совер9
шено против других людей. Многие из них хотели бы получить возможность поговорить с преступником,
с глазу на глаз или через посредника, чтобы рассказать ему о последствиях преступления для них самих
и их родственников, чтобы задать какие9то вопросы и также поучаствовать в подготовке плана действий,
которые помогли бы компенсировать ущерб и загладить вину преступника. Об этом мы поговорим позже. 

Во9вторых, что должно происходить с преступниками? Многие люди – жертвы преступления и просто
люди – хотели бы, чтобы преступника призывали к ответу за то, что он сделал и чтобы он как9то пытал9
ся исправить ситуацию и компенсировать ущерб либо жертве, либо сообществу, или чтобы он принял уча9
стие в какой9либо программе обучения или лечения, которая помогла бы ему избежать подобного пове9
дения в будущем. Они хотят, чтобы это «стоило» преступнику как минимум каких9то усилий, даже если
для уплаты компенсации у него нет денег. Многие согласились бы с тем, что тех преступников, которые
очень склонны к насилию, следует ограничивать в свободе передвижения, но применение силы при этом
должно быть минимальным.

Существует широко распространенное мнение, что наказание, насколько бы сильно не протестовали
против него некоторые люди, все же, позволяет достичь многого, и применяется лишь потому, что позво9
ляет достичь «чего9то». Несмотря на это, многие жертвы чувствуют, что больше не нуждаются в том, что9
бы преступника наказывали, после того, как им показана помощь и поддержка (об этом говорил Сотруд9
ник службы поддержки жертв). Некоторые люди все равно, конечно, хотят видеть наказание, но ведь мно9
гие другие – нет, или, по крайней мере, не хотят, чтобы преступника сажали в тюрьму. А может быть, лю9
ди хотят, чтобы их трагедию признали и не знают о других способах такого признания, кроме наказания,
и если бы имелся более конструктивный способ, они выбрали бы его. Похоже, что жертвы преступлений,
в своем большинстве, по крайней мере, в Британии, жаждут наказания не больше, чем остальное населе9
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ние, а, кроме того, они не хотят принимать участие в определении приговора для преступника. Существу9
ют люди, которые хотели бы, чтобы их мнение учитывалось при определении наказания, но, похоже, боль9
шинство вполне довольно тем фактом, что приговорами занимаются судьи. Нужно признать, что некото9
рые люди действительно жаждут крови. В конце концов, как сказал предыдущий оратор, это очень слож9
ная проблема, и вопрос наказания, каким бы мы его ни видели, нельзя назвать темой, по которой у всех
существует общее мнение.

Что касается того, чего хотят сами преступники – можно сделать только одно обобщение: они хотят,
чтобы с ними поступали достаточно справедливо. Большинство, конечно, хотело бы избежать наказания,
хотя есть и люди, которые полагают, что для них наказание – единственный способ продемонстрировать
раскаяние (или, наоборот, наказание представляется им способом продемонстрировать свою силу, мужес9
тво и авторитет). Другие же хотели бы продемонстрировать жертве, что они сожалеют о содеянном, но ма9
ло кто встретился бы с жертвой лицом к лицу спонтанно, чтобы извиниться – это пугающая перспектива.

В9третьих, чего хочет общество? Учитывая, что сообщества представляют коллективное мнение, веро9
ятно (как и жертвы преступлений), они хотят, чтобы жертвам оказывалась необходимая поддержка, на9
пример, со стороны Службы поддержки жертв и чтобы им выплачивалась компенсация за насильствен9
ные преступления (компенсацию за преступления против собственности, пожалуй, нужно оставить на ус9
мотрение частного страхования, за исключением беднейших слоев, которым можно оказывать помощь че9
рез систему социальной поддержки в тех странах, где она существует). Есть и другие вещи, которые хоте9
ли бы видеть многие люди, например, реинтеграция преступников и предоставление им возможности осу9
ществлять репарацию, например, за счет общественных работ, или участие преступников в программах
обучения или лечения, которые помогут им в будущем не совершать преступлений. Тем не менее, следу9
ет признать, что на сообщества иногда нужно оказывать давление и добиваться выделения денег и време9
ни на выполнение указанных задач.

Я также полагаю, что большинство людей, если их спросить, также поддержало бы принцип профилак9
тики: информация должна передаваться организациями, которые работают с преступлениями, организа9
циям, занимающимся политикой предотвращения преступности, чтобы повысить эффективность спосо9
бов борьбы с преступностью. Часто говорится, что система уголовного судопроизводства – вовсе не сис9
тема, потому что ее части не могут взаимодействовать друг с другом, как должны были бы. Далее, следу9
ет вывод, что система должна быть выстроена, то есть, если государство вмешивается в жизнь людей, оно
должно изучать дела, которыми занимается, и передавать информацию в организации, занимающиеся
профилактикой преступности – как с точки зрения безопасности (замки, сигнализации, дружинники и
т.д.), так и с точки зрения смягчения факторов, побуждающих людей к совершению преступлений (на9
пример, за счет образования, трудоустройства, устройства досуга и воспитания юных граждан, пропаган9
да жизни без наркотиков и побуждение к самореализации в жизни). Как сказал один автор: «Вместо то9
го, чтобы задавать вопрос, насколько эффективны наши программы в плане контроля людей и преступ9
ности, нам бы следовало узнать, чего недостает в жизни наших соседей, из9за чего они не видят альтерна9
тивы преступному образу жизни» (Элиас, 1993: 123). Люди, определяющие политику, должны отказать9
ся от своих предубеждений, в отношении того, что суды могли бы предотвратить преступность, если бы
имели больше власти, о чем было упомянуто в докладе Политика, когда она говорила о Короле Кнуте. 

Это первая часть того, что я называю «область соприкосновения» или зоной общих интересов. Вторая
часть – это политический и философский подход, который был подытожен в докладе Философа и кото9
рый основывается (упрощенно говоря, конечно) увеличении индивидуальной автономии и совместных
действиях сообщества при условии одновременного снижения степени вмешательства государства. Вы
заметите, что именно не включается в эти цели. В новом обществе, которое он описал, социальные орга9
низации, не принадлежащие к правоохранительным органам, отвечают за снижение уровня преступнос9
ти и совместно несут ответственность за сокращение числа повторных преступлений, под руководством
государственного департамента по вопросам сокращения преступности. Все вместе они должны зани9
маться вопросами интеграции детей в общество, и приучать их к человеческим ценностям, начиная уже с
раннего возраста. Также, они должны помогать тем, кто сбился с пути. С другой стороны, департамент по
вопросам сокращения преступности должен предоставлять инструкции в отношении способов смягчения
факторов, побуждающих к преступлению и обстоятельств, способствующих их совершению. Правитель9
ство страны должно, как рекомендовал комитет МВД в 1991 году, подготовить «заявление о воздействии
на безопасность общества» для каждого нового закона, и важной политической инициативы (МВД, 1991:
35), чтобы выяснить, не создают ли такие законы дополнительные факторы, побуждающие людей к пре9
ступлениями и возможности для их совершения (так же, как Казначейство рассматривает возможные фи9
нансовые последствия). Этот подход, вероятно, не является пока «областью соприкосновения», но совре9
менная мысль движется в этом направлении, в особенности, если говорить о тех, кто следит за результа9
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тами исследований (Галбенкиан, 1995; Аттинг, 1996, Голдблатт и Льюис, 1998). Я полагаю, что если люди
задумаются об этом, они увидят, что тут все достаточно понятно и особых противоречий нет. Британское
правительство приняло серьезную рекомендацию, содержавшуюся в Отчете от 1991 года, включив ее в
Закон о преступности и беспорядках от 1998 года. Эта рекомендация заключается в том, чтобы местные
органы власти и отделения полиции разрабатывали стратегии борьбы с преступностью и беспорядками в
сотрудничестве с другими организациями и принимали во внимание вопросы преступности и беспоряд9
ков в ходе своей повседневной работы. Безусловно, опыт показывает, что люди согласно кивают в ответ
на предложения проводить в школах обучение разрешению конфликтов без насилия и объяснять преиму9
щества уважительного отношения друг к другу и взрослым и считают это хорошей идеей. 

Позвольте мне подчеркнуть, что система правосудия не может быть справедливой, если только она не
основана на четких принципах. Также, должны быть совершенно ясны ее цели, конечно, потому что в про9
тивном случае система не сможет определить, когда она работает эффективно, а когда – нет. Однако без
принципов будет существовать искушение побыстрее добраться до цели, не выбирая средств, в результа9
те чего и сами цели могут быть поставлены под угрозу. В отношении принципов вряд ли будет единое
мнение, и в различные периоды истории различных государств эти цели могут быть разными, однако они
должны обеспечивать когерентную структуру, без которой правоохранительные органы легко скатятся к
бесчеловечности – а, следовательно, неэффективности.

Философ предложил ряд принципов, по которым, как мне кажется, существует достаточно большое
единство мнений. Я опишу, как может работать система, основанная на таких принципах. 

ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ

Теперь я хочу поговорить о более противоречивом вопросе. Когда либеральные реформаторы приво9
дят аргументы в пользу смягчения негуманных, нелогичных или неэффективных аспектов карательной
системы, они часто пытаются продемонстрировать, что на самом деле их позиция – реалистичная и жест9
кая. Они говорят что9то вроде: «Конечно, никто не станет отрицать, что уголовников нужно наказывать,
но…» Что же, значит, я и есть этот «никто»! И прежде, чем вы обвините меня в мягкотелости или отсут9
ствии реализма, позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Простите мне такое количество отрицатель9
ных частиц, но я скажу вот как: не наказывать – не значит ничего не делать. Это также не обязательно оз9
начает реабилитацию – как указал Инспектор службы пробации, она не снимает общего ощущения, что
преступник должен «заплатить», что отсылает нас к определенной альтернативе наказанию: к репарации.
Еще один альтернативный аспект – это новый подход к стыду. Третий аспект заключается в том, чтобы
рассматривать не только результат какого либо вмешательства, но и чтобы не упускать из виду сам про9
цесс. В9четвертых, должен быть выработан новый подход к профилактике преступности. Давайте рассмо9
трим все это по очереди. 

Репарация
Первая отличительная черта восстановительного правосудия – это лежащая в его основе идея того, что

реакция на преступление должна состоять в исправлении содеянного зла, а вовсе не в причинении ново9
го зла, на этот раз, в адрес преступника. Как уже говорилось, стратегия ответного зла не приносит ничего,
кроме увеличения общего количества зла в мире (Райт, 1992). Следует позаботиться о том, чтобы пре9
ступник сделал как можно больше хорошего, в рамках его возможностей (конечно, при условии, что его
поймают). Это отвечает потребностям общества в целом, и жертв, в частности – люди хотят, чтобы за дей9
ствием, которое причинило зло, следовало что9то, творящее добро, даже если ущерб от такого действия
невозможно исправить.

Сам по себе диалог жертвы и преступника, который будет описан ниже, является одним из аспектов
репарации. Часто, суть заключается в самом символическом акте: преступник соглашается дать что9то
взамен того, что он отнял и, для чего, возможно, ему придется расстаться с какой9нибудь важной для не9
го вещью (например, продать мотоцикл или телевизор, чтобы добыть деньги). Потерпевший может и не
захотеть таких жертв, и попросить, чтобы вместо компенсации преступник отработал на благо общества,
например, поработал на какую9либо благотворительную организацию. Договор между жертвой и пре9
ступником сожжет включать различные ограничения – например, обязательство не выходить из дому
после определенного часа, или отказ от общения с преступными элементами. Это можно воспринимать
как наказание, но в восстановительном контексте будет восприниматься, скорее, как превентивная мера,
которая принимается с согласия самого человека. 

Во многих случаях, особенно, когда речь идет о несовершеннолетних преступниках, потерпевшему
больше всего хочется, чтобы такой человек больше не совершал преступлений – и не только ради других,
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потенциальных жертв, но также и ради самого молодого человека, совершившего ошибку. Преступник со9
глашается, в таком случае, на превентивные меры, такие как восстановительное обучение, программы
профессиональной подготовки и другие формы реабилитации, такие как лечение от наркозависимости
или алкоголизма. Сообщество (оно может быть представлено местными органами власти, работодателя9
ми, добровольными организациями или специальными программами) ответственно за обеспечение до9
ступности таких программ. Если преступник не может полностью возместить ущерб (или если он не пой9
ман), сообщество должно сделать все, что в его силах, чтобы покрыть такой ущерб для жертвы.

Такой способ исправления допущенных ошибок и компенсации ущерба является приемлемой формой
репарации для многих жертв. Сообщество должно играть свою роль в организации таких программ или
работ. Это резюмирует Mediation UK в «Инструкциях по налаживанию работы службы»:

Репарация может включать извинения, финансовый платеж, практическую работу, возврат и/или ре-
монт вещей или техники, обещание в отношении стандартов будущего поведения или добровольное учас-
тие в программах обучения или профессиональной подготовки (Mediation UK, 1994: 2).

Восстановление уважения
Теперь я хочу рассказать о концепции стыда. Говорят, что наказание, со всеми его минусами и побоч9

ными эффектами, о которых мы слышали – это чрезмерная реакция. Достаточно, чтобы преступник ис9
пытал искреннее раскаяние, в дополнение к репарации, после чего все усилия должны быть посвящены
его реинтеграции. Но стыд – это понятие, к которому нежно относиться внимательно. 

Воздействие стыда изучал психотерапевт Дон Натансон (1992), который использует это слово в значе9
нии, которое, похоже, лежит в диапазоне от смущения до унижения. Стыд – эмоция, которая вызывается
действиями других людей, заставляющими человека задуматься о себе или о своих действиях, или о своей
неспособности достичь желаемого. Это нормальное чувство, которое испытывает практически каждый че9
ловек, ключевым же моментом является разнообразие наших реакций на него. Натансон указывает пять та9
ких реакций. Четыре из них сравнимы с «техникой нейтрализации» (отговорками, оправданиями), которую
человек пытается использовать, в т.ч. подсознательно, чтобы убедить других людей в том, что его поведение
оправдано. («То, что я обманул налоговую службу – на самом деле никакое не преступление»). Это:

• изоляция: человек молчит и держится в стороне от других людей и публичных мест
• нападки на самого себя: человек винит самого себя, одновременно проявляя почтение к другим лю9

дям, в надежде избежать позорного клейма
• уход: человек пытается прогнать неудобное чувство, ничего не делая в отношении его источника, на9

пример, пьет алкоголь, принимает наркотики, пытается вести себя как «мачо» или уходит от темы
• нападки на других людей: человек становится агрессивным, старается унизить других людей, отыгры9

вается на них.

Если человек (в особенности, ребенок) часто испытывает стыд, и реагирует на него одним из указан9
ных способов, такая реакция может стать привычкой и сформировать личность человека.

Пятый путь – это:

• размышление над случившимся и извлечение уроков.

Одним из способов пройти этим путем является метод конференций, упомянутый Философом. Тут все
устроено вот как (с небольшими вариациями): преступника просят прийти на конференцию и привести
своих родных, близких или просто уважаемых людей. Преступника просят рассказать о том, что он сде9
лал, после чего он выслушивает то, что говорит ему жертва. Весьма вероятно, что такой рассказ вызовет в
нем чувство стыда, что, в свою очередь, порождает реакцию потерпевшего, которая обычно заключается в
выражении понимания и прощении, а также согласии на репарацию со стороны преступника и искупле9
ние им вины. Таким образом, жертва может избавиться от своих изначальных негативных чувств. Все
присутствующие могут помочь выработать план действий в контексте репарации. Именно это имеется в
виду, когда говорят, что стыд, вызываемый таким образом, является «реинтегрирующим». Понятно, что
это требует от медиаторов обучения навыкам стимуляции этого процесса, но было обнаружено, что дан9
ный метод настолько силен, что оказывается эффективным, даже если медиатор работает не самым луч9
шим образом (В данном докладе используется большое количество информации из: Мастерс, 1998b).

Некоторые сторонники восстановительного правосудия, однако, говорят, что существует риск, что по
мере развития «техник вызывания стыда», восстановительное правосудие полностью может подчинить9
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ся идее изменения поведения преступника, вместо того, чтобы искать возможности для коммуникации
преступника и жертвы. Другие люди озабочены тем, что идея стыда может быть опасной потому, что мо9
жет вызываться «не тот вид стыда», ведь, кроме того, в английском языке могут возникать недоразуме9
ния, в связи с тем, что все эти нюансы называются одним и тем же словом «shame» (стыд), а в немецком
– и подавно, ведь там слово «beshamen» означает также «срывать маску», «выводить на чистую воду» –
это может подрывать уверенность человека в себе. В французском языке ситуация лучше, потому что там
есть разные слова – «honte», позор, и «pudeur», чувство стыдливости, приличия. Но лучше всего ситуа9
ция обстоит в северокитайском наречии, где есть целый ряд слов, обозначающих комбинации стыда и гне9
ва. Азиатские культуры, в особенности, китайская, очень чувствительны к разрушительным последстви9
ям «потери лица». Сам Брейтвейт предупреждал, что «для всех типов преступлений, стыд рискует быть
непродуктивным, если он скатывается к клеймлению» (Брейтвейт, 1989: 55). Возможно, нам следует из9
бегать слова «shame» (стыд, позор) которое может быть неправильно понято, и использовать слова,
«embarrassment» и «repentance» которые означают смущение и раскаяние, сожаление. Последнее слово
обычно используется для передачи смысла слова «shubh», поворот или возвращение, а также греческого
«метанойя», что значит, изменение мнения. Безусловно, именно на это мы и нацелены, хотя, конечно,
нельзя гарантировать, что именно так и будет происходить каждый раз. Стыд может быть шагом по ново9
му пути, но сам по себе он не является целью. Как мы знаем, многие преступники и так страдают от зани9
женной самооценки. У детей, чувствующих себя брошенными или отверженными (что на молодежном
жаргоне называется отсутствием «респекта» или «авторитета»), может развиваться комплекс неполно9
ценности, хроническое чувство стыда, которое иногда может гипертрофироваться в деструктивную агрес9
сию (Шефф, 1994: 48). Я предлагаю использовать другой термин – «восстановление уважения», который
подразумевает стыд, но делает акцент на конструктивном результате. 

Чтобы достичь реинтеграции, нужно «вытащить» чувство стыда из души преступника, но, как говори9
лось в докладе Психолога, не унижать его, не клеймить позором и, безусловно, не унижать его публично,
как это делалось в США, в некоторых случаях. Некоторые американские судьи показывали по програм9
ме кабельного телевидения людей, обвиняемых в сутенерстве, а растлителей детей заставляли вешать на
дверь своего дома знак, на котором было указано, что несовершеннолетние могут входить туда только на
свой страх и риск. Эти судьи утверждали, что такое наказание – менее деструктивное, чем тюремное за9
ключение, и что оно работает как инструмент и личного, и общего сдерживания (Вольф, 1998).Одного че9
ловека, обвиненного в нападении, приговорили к тому, что он должен был повесить на ворота знак: «Ос9
торожно. Здесь живет опасный уголовник. Опасно для жизни», в дополнение к комендантскому часу на
один год, оплате медицинских счетов жертвы и 7500 долларам штрафа (Guardian, 4 февраля 1997). Еще
одного преступника, во Флориде, заставляли поместить газетное объявление, в котором говорилось бы,
что он работает сутенером, и продал проститутку. Он опротестовал решение суда, и местная газета
(Pensacola News Journal) отказалась публиковать этот «творческий приговор», что привело к тому, что этот
человек стал известен на всю страну. Критики сравнивают такую практику с клеймлением блудниц в Но9
вой Англии в 18 веке. Она осуждалась, как жестокая кара, которая может лишить человека средств к су9
ществованию, в то время как для среднего класса это слишком мягкое наказание, ведь такие люди могут
просто «откупиться от наказания» (The Times, 13 февраля 1991). Теория восстановительного правосудия
заключается в том, что мы должны уважать человека, одновременно заставляя его понять последствия его
действий – это не имеет ничего общего с «срыванием масок и публичным позором».

Практика публичного унижения была встречена в штыки, когда ее попытались применить в австра9
лийской столице, Канберре, в марте 1998 года. Тогда, конференция семейных групп решила, что 129лет9
ний подросток, неоднократно совершавший кражи из магазинов, должен стоять у дверей магазина в фут9
болке с надписью «Я – вор». Это решение подверглось уничтожающей критике местной прессы, которая
заявила, что такой стыд не имеет ничего общего с реинтегрирующим стыдом, и что полиции следовало за9
претить такое решение. Критика, однако же, не была направлена против самой идей конференций. В этой
стране, очевидно, человеческое достоинство очень уважают (Брейтвейт, 1998b).

Одно исследование, проведенное среди бывших преступников, выделило три типа стыда, который они
испытывают (Лейбрих, 996). Публичное унижение – это чувство, которое многие преступники испыты9
вают в зале суда, даже и без таких санкций, которые описаны выше. Такой стыд является клеймящим и
утверждает человека в роли изгоя, как в своих собственных глазах, так и в глазах других людей. Личный
стыд – это когда «о поведении человека становится известно людям, которых он… знал или любил». Это
часто имеет место на конференциях с участием жертвы и преступника, и согласуется с описанием реин9
тегрирующего стыда, предложенным Брейтвейтом, такой стыд помогает сохранить уважение и любовь и
способствует тому, что преступника вновь принимает общество и знакомые. В9третьих, личное раскаяние
– это чувство смущения ввиду того, что человек «оскорбил свою собственную мораль». Это чувство не9
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возможно навязать, но если оно возникает, то является мощным фактором, заставляющим человека избе9
гать преступного поведения в будущем. С другой стороны – говорится в отчете – меры, которые направ9
лены на унижение преступников, и которые не способствуют реинтеграции, скорее всего, приведут к от9
чуждению и смещению личной морали еще дальше от общественных ценностей.

Процесс
Теперь мы подходит к третьей части этой альтернативе — наказанию. В традиционной системе уголов9

ного судопроизводства, процесс организован таким образом, чтобы достигать результата, являющегося
самоцелью, поэтому, его воздействие на участников носит чисто случайный (и часто, болезненный, как от9
метил Сотрудник службы защиты жертв) характер. Восстановительное правосудие, напротив, использу9
ет процесс как часть собственно решения проблемы. Оно дает жертве и преступнику возможность об9
щаться. Преступнику дается возможность понять, что он натворил, и как9то это исправить при помощи
репарации. Результат конференции может казаться «мягким» в сравнении с традиционным наказанием,
но участие в конференции (личное, а не через адвоката), на самом деле, является достаточно серьезным
испытанием (Брейтвейт, 1998а: III О 9). Когда чувство стыда проявляется, и когда окружающие видят его
и признают, оно помогает строить доверие и сближать людей. Непризнанный стыд ведет к такой последо9
вательности эмоций, которая приводит к его замене гневом (Шефф, 1994: 61962). Даже если это все –
«мягкий» процесс, не стоит забывать, что мы уже практикуем смягчение наказания в ответ на сотрудни9
чество с полицией и чистосердечное признание, так почему бы не предложить какой9то стимул для учас9
тия в процессе восстановительного правосудия. 

Намерение состоит здесь в том, чтобы преступник спонтанно ощутил, так сказать, «правильный стыд»
причем это чувство ближе к раскаянию, чем к унижению. Процесс, который, как оказалось, чаще всего
обеспечивает проявление этого чувства – это медиация «жертва9преступник» или конференция, на кото9
рой преступнику приходится столкнуться не с сотрудниками судебных и правоохранительных органов, а
с людьми, которым он нанес ущерб, а часто и с собственными родными и близкими. Этот процесс дает
возможность жертве рассказать о своих чувствах, а также задать вопросы, а преступнику – понять и по9
чувствовать ту боль, которую он причинил потерпевшему, своим собственным родственникам и сообще9
ству. Следовательно, наказание после этого становится неоправданным и ненужным, потому с этого мо9
мента речь идет только о том, как лучше всего можно хотя бы частично возместить нанесенный жертве
ущерб, а также как преступник может поучаствовать в этом, и как ему лучше реинтегрироваться в сооб9
щество. Это может потребовать определенной формы репарации, как очевидного и открытого знака рас9
каяния и понимания.

Но даже если мы воспользуемся более нейтральным термином, вроде «призвать преступника к отве9
ту», процесс остается для них не менее некомфортным. Это значит, что им приходится мириться с опре9
деленными фактами в отношении их самих, их поведения и их будущего, о которых они предпочли бы не
думать. Тем не менее, это не является наказанием, в том значении, что это слово употребляется на данном
Симпозиуме, потому что неприятность процесса является не самоцелью, а побочным эффектом, и пото9
му что репарация и признание уравновешиваются тем, что профессор Брейтвейт называет «публичными
жестами повторного принятия» (они должны проявляться, если общество выполняет свою часть обяза9
тельств по подразумеваемому договору).

Вы заметите, также, что, рассказывая об этом процессе, я часто буду употреблять слова «намерение» и
«возможность» – это гибкий процесс. Стандартное традиционное правосудие можно сравнить с техноло9
гической линией, которая существует только ради готового продукта, и которая использует людей как сы9
рье, но люди сделаны из эластичного материала, а он не всегда сохраняет ту форму, которую стремятся
ему придать инженеры и техники.

Восстановительное же правосудие, возможно, имеет больше общего с сельским хозяйством. Фермер со9
здает, по мере своих сил, условия для роста культур, но семена, почва, вредители и погода – это факторы
которые он контролирует не до конца и в разной степени. Он не знает, какой урожай дадут семена, но вновь
и вновь пытается сеять. Если привести более «человеческую» аналогию, можно сравнить традиционное
правосудие с военной дисциплиной: сержанту все равно, что в головах его солдат, главное – чтоб они его
слушались беспрекословно, в то время как настоящий лидер работает с коллегами, используя убеждение и
двухстороннее общение, чтобы создавать эффективную стратегию; он достигает результатов за счет стиму9
ляции преданности, развития индивидуальных навыков и, прежде всего, за счет личного примера. (При9
чем эти две стратегии не всегда взаимоисключающие, что делает эту аналогию еще более подходящей). По9
добным образом, для адвокатов, процесс является только средством достижения результата и не предна9
значен для обеспечения лучшего понимания между жертвой и преступником. Восстановительный процесс,
наоборот, нацелен на такое понимание, а, в некотором смысле, он также позволяет людям стать сильнее.
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Слово, которое часто используется для описания этого процесса – «трансформационный». Это может
звучать как профессиональный жаргон, но на самом деле, это означает именно то, что кажется: такие про9
цессы, как медиация и конференции, могут помочь трансформировать отношение и даже жизнь человека,
касаясь областей, которые не имеют ничего общего с официальными извинениями и юридической шка9
лой компенсации, которая говорит, к примеру, что перелом кости с потерей трудоспособности стоит 5 ты9
сяч фунтов, повторяющиеся развратные действия в отношении несовершеннолетнего – 2 тысячи и т.д.
(примеры взяты из данных Организации по вопросам компенсации уголовных преступлений, 1999: 23, 25,
27). Очень скоро я покажу на примерах, что и имею в виду.

Профилактика преступности
Четвертая часть стратегии заключается в том, чтобы фокусироваться непосредственно на предотвра9

щении преступности. Это очень широкая тема, почти настолько же сложная и разнообразная, как и сама
тема преступности, но в ней есть два главных аспекта: нужно затруднить совершение преступлений (на
профессиональном жаргоне это называют «ситуационной профилактикой преступности») и смягчить
факторы давления, побуждающие людей преступать закон («социальная профилактика преступности»).
Первое включает физическую защиту, контроль и надзор и все прочие способы затруднить совершение
преступлений, второе нацелено на то, чтобы помочь людям захотеть жить, не совершая преступлений и не
вредя другим людям, потому что они будут ощущать, что к ним относятся справедливо и станут так же от9
носиться к другим людям. Это, конечно же, очень упрощенное изложение, но я думаю, что оно кратко го9
ворит о том, почему большинство из нас соблюдает закон большую часть времени. На это уходит очень
малая часть бюджета правоохранительных органов, как уже говорилось, но есть меры, которые доказали
свою экономическую эффективность (Грэм, 1998). Чем более успешно работает социальная профилакти9
ка преступности, тем меньше ситуационной профилактики потребуется. Все начинается с детства. В иде9
але, конечно, должна быть стабильная семья, адекватный дом, родители, дающие хороший пример для по9
дражания, обучение и образование, адекватно оплачиваемая работа и доброжелательное, настроенное на
помощь сообщество. Трудность, однако, состоит в том, чтобы каким9то образом восполнить дефицит в
этих вещах. Как сказал Инспектор службы пробации, политика в отношении преступности неотделима от
социальной и экономической политики.

В профилактике преступности трудно преувеличить важность начала профилактической работы с са9
мых юных лет. Одно за другим, исследования показывают, что ранее начало воспитания жизненно важно
в деле предотвращения преступного поведения и, что еще более важно, эффективные действия могут
предприниматься в ходе посещений детей специалистами, осуществления программ личностного разви9
тия для детей и их родителей, в особенности, для людей, чья жизнь осложнена неблагоприятными факто9
рами (Юнгер9Тас, 1996). Кроме того, все чаще используются такие методы как общение/решение проб9
лем в «кругах», устранение проблемы издевательств одних детей над другими (буллинга) без обвинения
кого9либо, за счет обучения уважению друг к другу, а также медиация, проводимая ровесниками, в ходе
которой дети учатся навыкам разрешения конфликтов (Робинсон и Мэйнс, 1997). Британский министр
внутренних дел объявил план создания Национального института семьи и семейного планирования, ор9
ганизации, которая должна способствовать построению добрых отношений в семьях. В соответствии с
этим планом, правительство выделяет 540 миллионов фунтов стерлингов на программы «Надежный
старт», для детей до трех лет, для начала, в 250 наиболее нуждающихся районах (Guardian, 15, 24 июля;
Independent, 24 июля; Observer, 18 июля 1998). Психологи заявляют, что если нам нужен мир с меньшим
количеством насилия и менее выраженной тенденцией к злоупотреблениям и издевательствами над
ближними, нам нужно серьезно отнестись к ритуалам, которые стимулируют поощрение заботливого и
внимательного отношения. Люди должны гордиться тем, что они внимательны друг к другу и не пытают9
ся доминировать. Всему этому могли бы способствовать правильно организованные и проведенные кон9
ференции восстановительного правосудия (Брейтвейт, 1998а, резюме – в работе Ретцингера и Шеффа). 

Такие методы могут начинать применяться еще с младших классов школы. В Начальной школе Хай9
филда в Плимуте, на юго9западе Англии, к примеру, школьная дисциплина была на грани полного распа9
да. Ее удалось восстановить: вначале школа ввела свод правил поведения, а затем предложила ученикам
разработать свои собственные правила и как их соблюдать. Детей учили уважению друг к другу, всех, кто
вел себя плохо, не наказывали, а учили выбирать поведение, которое не наносит вреда другим людям (Ал9
дерсон, 1997; Стюарт, 1998, гл. 7). Важно, однако, чтобы эти принципы взаимного уважения были усвое9
ны не только детьми из бедных семей, но и теми, кто растет в богатых семьях, чтобы не получилось так,
что вырастет поколение людей, которое с пониманием и рационализмом относится к экономической и со9
циальной эксплуатации.
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Не так давно, я собирался озаглавить этот раздел «Как это будет работать», но ведь оно уже применя9
ется, как минимум, в 15 странах (Райт, 1996: 16899). Философ уже рассказал о корнях восстановительно9
го правосудия, теперь, по крайней мере, в двух странах (Новая Зеландия и Австрия), новое законодатель9
ство по вопросам правосудия для юных правонарушителей недавно (около десяти лет назад) было при9
нято, а в некоторых других государствах (Австралия, Германия и Польша), законодательство было скор9
ректировано таким образом, чтобы стимулировать применение восстановительных процессов. Понятно,
что на практике все это внедряется разными путями, поскольку и системы уголовного судопроизводства
тоже различны. Но, возможно, лучше всего будет, если я составлю некое комплексное описание, после че9
го Государственный Служащий предоставит подробную информацию о некоторых существующих вари9
антах. Я использую черты восстановительного правосудия в том виде, в каком они применяются в различ9
ных юрисдикциях, поэтому описанная модель нельзя будет применять повсеместно без модификаций.
Например, в некоторых странах, полиция не имеет права делать предупреждение и не передавать опреде9
ленные дела прокурору. Встречи участников восстановительного процесса обычно называются сессиями
медиации, если участвуют только жертва, преступник, и, может быть, парочка ближайших родственни9
ков. Если же приглашаются и другие родственники и близкие люди, такие встречи называются конферен9
циями. Я же стану использовать (за исключением случаев, когда я провожу грань между этими двумя
формами) оба термина в общем значении, чтобы описать целый ряд форм работы – от встречи один на
один в присутствии медиатора, до групповых конференций, которые могут посещаться множеством раз9
личных людей (их число будет зависеть от характера конкретных дел).

Я расскажу две истории (см. в рамке, ниже). Другие ораторы использовали притчи для иллюстрации
своей точки зрения, но я приведу правдивые истории, в них только изменены имена и подробности, с це9
лью сохранения конфиденциальности.

С Кэти (имя вымышленное), девочкой 12 лет, подружился тридцатилетний сосед, их дружба перерос-
ла в половые отношения, которые продолжались около 20 лет. Обманом и манипуляциями мужчина обес-
печил практически полный контроль над ней. В конце концов, она решилась пойти против него, пришла в
полицию и все рассказала. Он признал свою вину, и суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но у
Кэти было такое чувство, что ее никто так и не услышал.

Хотя она очень боялась, девушка все же, решилась участвовать в конференции. Встреча прошла в при-
сутствии 29 участников, со стороны обеих семей, она длилась четыре часа. Хотя мужчина не признавал
ответственности за содеянное и считал, что истинная жертва – это он (с чем не был согласен никто из
присутствовавших), Кэти написала после встречи, что почувствовала себя свободной и сильной, в особен-
ности, потому что ей представилась уникальная возможность рассказать своим родителям и сестре всю
правду, что помогло им понять ее и изменить отношение к ней. Она чувствовала, что ее душевные раны за-
тягиваются, и что она смогла «выйти из тюрьмы, в которой была вынуждена жить». Родственники пре-
ступника также испытали большое облегчение и не теряли надежду на то, что смогут изменить его от-
ношение. 

Дэвид (имя вымышленное), молодой человек 17 лет, участвовал в квартирных кражах, с каждым разом
все более серьезных. Предупреждения полиции и вызовы в суд не возымели никакого действия. Его отец да-
же водил его к психиатру. Его сестра, офицер полиции, предложила конференцию, в качестве последнего
средства перед назревшей судимостью – результаты конференции уже не могли повлиять на решение су-
да. Конференция длилась три часа, и Дэвид начал осознавать, что его семья любит его и заботится о нем,
хотя всех очень ранит его поведение. Его последние жертвы, в дом которых он вламывался дважды, после
этих преступлений пережили расставание и развод, они рассказали, что более не чувствуют себя в без-
опасности. Однако, ближе к концу конференции, они назвали его «неплохим парнем» и предложили свою по-
мощь. Его приговорили к шести месяцам ареста, позднее он рассказал, что не знает, как пережил бы этот
срок, если бы не конференция: «Это был самый страшный опыт в моей жизни. До конференции я не пони-
мал, сколько вреда я причинил людям… Мне пришлось просто сидеть и слушать, как потерпевшие расска-
зывали о том, как это все повлияло на их жизнь, а мои родные тоже говорили о том, какую боль я им при-
чинил… До конференции на меня ничто не действовало, а тут… »

Он переехал жить к сестре и нашел работу. Взаимоотношения в его семье начали налаживаться, а у
потерпевших появилось чувство, что их наконец-то услышали и что они смогли на что-то повлиять.

Оба примера взяты из дел, описанных в работах Терри О’Коннелла, пионера австралийского движения
за популяризацию конференций: О’Коннелл, 1997: 7913.
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Чтобы дать более полное представление, я приведу общее описание процесса, рассказав о том, как он
воздействует на его участников, как он организовывается и как вписывается в общую систему правосудия
и судопроизводства. Я постараюсь ответить на вопрос: «А это «работает»?» и, во время нашей дискуссии,
мы сможем рассмотреть некоторые вопросы, которые возникают ввиду такой радикальной перемены, в
том, что касается повседневных рутинных процедур и теоретических импликаций. Это новый подход, ко9
торый очень разумен и логичен, но одновременно вызывает некоторые вопросы. Может ли такая система
существовать бок о бок с обычной системой уголовного судопроизводства, и если да, то насколько они
подходят друг другу? И может ли «система восстановительного правосудия» (СВП) заменить систему
уголовного судопроизводства (СУС)? 

Что все эти истории говорят нам о новой реакции на преступления? Два примера, конечно, не способ9
ны полностью описать этого, потому что существуют различные пути осуществления восстановительно9
го правосудия, но вы видите, как процесс предлагает жертвам, преступникам и их семьям возможность
трансформировать свое отношение, изменить отношения и поведение. Для Дэвида конференция означа9
ла реальные перемены в его внутреннем мире, и даже хотя преступник в деле Кэти не получил «озарения»
в ходе конференции, осталась надежда, что родные смогут помочь ему в этом разобраться. Отношения Кэ9
ти с родственниками, при этом, значительно улучшились. 

Восстановительное правосудие на практике 
Допустим, совершается преступление – например, человек грабит квартиру или вырывает из рук жен9

щины сумочку – и полиция задерживает подозреваемого, который не отрицает факт преступления. Еще
одна типичная ситуация – люди начинают спорить, ссориться, а потом один из них бьет второго или пор9
тит его имущество. Нужно попытаться помочь им разобраться в споре, вместо того, чтобы разбираться в
преступлении, невзирая на его контекст. Конечно, медиация, проведенная на раннем этапе, может вообще
предотвратить преступление. Этот метод может применяться для разрешения конфликтов на разных эта9
пах процесса уголовного судопроизводства.

Переключение системы
Если преступление не является слишком серьезным, полиция в некоторых странах может ограничить9

ся предупреждением. Такая неофициальная форма ухода от формальной процедуры помогает защитить
систему от переполнения, однако нуждается в четких критериях отбора и в гарантиях. В Новой Зеландии,
конференции припасены для более серьезных преступлений: по оценкам, они не применяются в 80985%
случаев в отношении преступлений, совершенных детьми или юными преступниками (Макэлреа, 1998:
5). Существует презумпция на основе норм статутного права, которая говорит в пользу переключения: ес9
ли только обратного не требуют интересы общества, уголовное преследование не должно начинаться про9
тив ребенка или подростка, если имеются альтернативные варианты решения проблемы (Закон о детях,
подростках и их семьях от 1989, раздел 208). Похожая ситуация существует и в Новом Южном Уэльсе,
Австралия: полиция должна обеспечивать наименьший возможный уровень вмешательства или объяс9
нять необходимость обратного (Закон о юных правонарушителях, 1998). В других случаях полиция пред9
лагает проведение конференции. В Англии, Закон о преступности и беспорядках от 1998 года ограничи9
вает полицию одним взысканием и одним последним предупреждением. Жертвы, которые знают пре9
ступника лично, и которые предпочитают не доводить дело до суда, могут сразу обратиться к медиации,
так же как и в случае с гражданскими исками. 

Дела о более тяжких преступлениях попадают к прокурору, который в некоторых юрисдикциях, таких
как Германия, имеет право закрыть дело (ограничившись официальным предупреждением, штрафом,
компенсационной выплатой, общественными работами или ничем из вышеперечисленного), потому что
уголовное преследование не всегда является необходимым, с точки зрения интересов общества – может
быть, репарация уже осуществлена, а может статься, существует возможность для нее.

Восстановительное правосудие в судах
Дела о наиболее серьезных преступлениях, когда обвиняемого арестовывают, направляются в суд. Ес9

ли обвиняемый признает свою вину, или если его вина доказана, возникает еще одна возможность для
проведения медиации перед вынесением приговора. Суды часто требуют предоставления отчета службой
пробации перед вынесением приговора (в Германии и Австрии эти отчеты готовит служба помощи су9
дам). В Новой Зеландии, в системе правосудия для несовершеннолетних, такие дела передаются на кон9
ференции семейных групп, во всех случаях, кроме убийства. Таким образом, преимущества конференций
становятся доступны всем и всегда. Затем суд рассматривает план действий, предложенный на конферен9
ции, и, в большинстве случаев, утверждает его, однако имеет право и модифицировать его, если он неспра9
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ведлив к одной из сторон, например, если преступник согласился на неразумно высокую компенсацию
или если жертва попросила слишком малого, а суду кажется, что преступник должен отработать на обще9
ственных работах. Суд также берется за дело, если при медиации невозможно было достичь соглашения
или если преступник не отрицает достигнутую договоренность. Вначале суды часто применяли сущест9
вующие карательные санкции, но, со временем, они все чаще станут использовать восстановительные ме9
тоды, такие как компенсацию и отправка на общественные работы. Они сохранят полномочия ограничи9
вать свободу или применять арест как меру пресечения, но только ради защиты общества, а не как нака9
зание. Будут также введены серьезные изменения в режим тюрем, и полностью изменится их образ. Рез9
кое сокращение количества тюрем, высвобождение времени для полиции, прокурорских и судебных ра9
ботников с лихвой покроет затраты на новую службу.

Если встреча проходит на каком9либо этапе перед окончанием процесса уголовного судопроизводства,
существует стимул для выполнения преступником своих обязательств по договору, потому что уголовное
преследование может быть прекращено или суд может закрыть дело или отсрочить исполнение наказа9
ния, в зависимости от результатов медиации. Здесь, конечно, есть импликации в отношении доброволь9
ного характера медиации, но существуют гарантии, о которых мы можем поговорить в ходе дискуссии.
Понятно, что медиация должна быть добровольной, потому что было бы неправильно оказывать на жер9
тву давление, чтобы заставить ее участвовать, но я не виду никаких аргументов против того, чтобы ока9
зать давление на преступника, чтобы он осуществил репарацию в пользу жертвы, если таково желание
жертвы, а в ином случае – в пользу сообщества. Конечно, невозможно заставить человека выполнить ус9
ловия медиации, если он готов пойти в тюрьму и даже в изолятор, только бы не делать того, что от него
требуется (то же самое касается штрафов и каторжных работ). 

Если, по какой9либо причине, конференции не проводятся на более раннем этапе, они могут быть ор9
ганизованы после вынесения приговора или перед выходом преступника из мест лишения свободы. Пре9
имущество тут заключается в том, что обе стороны знают, что участие преступника – совершенно добро9
вольное.

Процесс проведения конференций
Подготовка обеих сторон имеет большое значение, важно объяснить суть процесса, то, на что стороны

могут надеяться, поэтому следует посетить и жертву, и преступника (хотя некоторые службы делают та9
кую работу по телефону). Если преступление очень серьезное, может понадобиться несколько посеще9
ний, чтобы обеспечить понимание процесса и убедиться, что стороны считают его потенциально полез9
ным.

Сам по себе, процесс может находиться в диапазоне средств от челночной дипломатии до медиации
«жертва9преступник» (МЖП), которая проводится один на один или в присутствии родных и близких.
Все вместе, эти методы называются восстановительными конференциями. Люди, которые участвовали в
расширенных конференциях, говорят, что большое число людей обеспечивает лучшую динамику, и более
разнообразный вклад в общее решение. Преступник должен выслушать своих родственников, так же как
и родственников жертвы, поговорить о последствиях его действий, и устыдиться. Но когда он выскажет
сожаления и проявит раскаяние, множество людей будет готово помочь ему исправить положение. Дру9
гие люди полагают, что юные правонарушители теряются в переполненном зале и лучше себя чувствуют,
когда в комнате присутствует полдюжины людей или даже меньше. Вероятно, и то, и другое мнение спра9
ведливо в различных случаях, и, с течением времени, накопленный опыт покажет какой метод лучше под9
ходит для определенных дел и людей (Брейтвейт, 1998: IV У Замечание 1). Похоже, все сходятся на том,
что те жертвы и преступники, которые испытывают искреннее желание встретиться, находят процесс бо9
лее плодотворным, и еще, на том, что лучше всего, когда медиаторы держатся несколько в тени, обеспечи9
вая лишь безопасную атмосферу, в которой участники могут свободно общаться. 

В Шотландской системе слушаний по делам несовершеннолетних существует прецедент проведения
дискуссий с участием ребенка, его родителей и специалистов. Это применяется уже 25 лет, представляя
собой новое измерение участия жертвы и (в случае с конференциями) ее родственников.

Когда встреча начинается, медиаторы (они обычно работают парой и иногда называются фасилитато9
рами) просят присутствующих принять к сведению базовые правила и напоминают им о добровольности
участия. Любая из сторон может покинуть заседание. Если дело уже рассмотрено в суде (в результате че9
го было вынесено, например, заключительное предупреждение или приговор), то процесс на этом закан9
чивается, в противном же случае, дело передается в суд. Процедура медиации или конференции может
быть различной, но она включает некоторые обязательные элементы: преступника просят рассказать о
том, что произошло, а жертву – о том, какие последствия для нее имело преступление. В некоторых слу9
чаях, такой шаг к пониманию – все, что нужно жертве и преступнику, но обычно преступник приносит
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свои извинения, а часто, жертва хочет, чтобы преступник сделал что9то ощутимое, чтобы продемонстри9
ровать, что его сожаления действительно искренние – для этого используется репарация, о которой я уже
упоминал.

Специалисты в Новой Зеландии понимают, что КСГ не могут существовать изолированно. Средства
крайне важны, например, когда в договоре КСГ присутствует пункт, требующий финансирования, как в
случае с лечением от наркозависимости, или психологической программой для обучения контролю над
своими эмоциями. На это могут выделяться средства из числа тех, что были сэкономлены на закрытии
тюрем. Исследователи из Новой Зеландии, Габриэль Максвелл и Джереми Робертсон (1995: 46) предло9
жили выделять специальные бюджетные средства примерно для 200 наиболее нуждающихся детей (из
населения в количество около миллиона). Но если конференции хотят достичь своей цели, этот принцип,
должен применяться и к взрослым преступникам.

В полностью восстановительной системе нужны дополнительные меры, которые пока применяются
редко: поскольку бывает так, что преступник хочет выразить сожаление, но жертва не желает слушать его,
или с жертвой не удается связаться, а очень часто бывает так, что преступника вообще не удается поймать
и жертва остается со своими проблемами. Было установлено, что групповые встречи, на которых ведется
контролируемая дискуссия между преступниками, совершившими однотипные преступления, и их жер9
твами, могут обнадеживать потерпевших и быть полезными для преступников (Лонэй, 1987; Лонэй и
Мюррей, 1989). Похожая идея – Советы по вопросам последствий для жертв преступления. Они начали
работать в США в 1982, по инициативе организации Матери против пьяного вождения, и призваны по9
мочь преступнику понять последствия их преступлений, и дать жертвам структурированный, позитив9
ный способ поделиться своими эмоциями и опытом, а также – занятия для анализа последствий преступ9
ления, которые работают на похожем принципе, и проводятся Калифорнийской молодежной админист9
рацией. В обоих случаях важно проводить отбор участников, чтобы убедиться, что они подходят для вме9
шательства такого рода, и чтобы подготовить их заранее, потому что это может только ухудшить ситуа9
цию для потерпевшего, если он ожидает, что преступник выразит сожаление или раскаяние в связи с со9
деянным, а на деле этого не произойдет. В английских тюрьмах проделана определенная работа, напри9
мер, в тюрьме строгого режима Лонг9Лартин, когда жертве ограбления банка удалось встретиться с людь9
ми, отбывающими срок за вооруженное ограбление, и договориться о подобных встречах для других по9
терпевших. В настоящее время, однако, этот проект приостановлен ввиду недостатка финансирования.

Как будет внедряться восстановительное правосудие?
Даже если существует соответствующее законодательство, внедрение не может произойти мгновенно,

а, следовательно, я опишу его как процесс. Район за районом, будут создаваться службы медиации для
жертв и преступников, по инициативе местных медиационных служб, добровольных организаций, таких
как NACRO, NCH Action for Children, Mediation UK или государственных организаций – полиции, служ9
бы пробации или службы молодежного правосудия. В Британии уже создана группа, Консорциум восста9
новительного правосудия, на заседаниях которой эти организации могут договориться о том, какая из них
исполнит ведущую роль в каждой области. Административная структура этих службой будет разработа9
на заранее и подогнана под местные особенности, если необходимо. Их методы работы могут варьиро9
ваться, потому что пока еще нет общего мнения о том, какая модель является предпочтительной, но все
они должны будут соответствовать определенным стандартам, чтобы все заинтересованные стороны бы9
ли удовлетворены.

Кто созывает конференцию или организовывает медиацию? В некоторых местах это делает полиция,
хотя некоторые, включая судью Макэлреа (1998), считают, что это дает слишком большую степень конт9
роля одной организации. Как вариант, это может делать социальный работник или инспектор службы
пробации – хотя некоторые видят и в этом проблему, поскольку одно и то же агентство (или даже один и
тот же человек) выполняет различные роли в разное время, однако есть и мнение, что разные люди могут
носить «различные маски» с успехом, при условии соответствующей подготовки.

Однако лидер программы должен отвечать исключительно конференции, чтобы у него не было разде9
ления приоритетов. В Новой Зеландии, управление КСГ осуществляется через социальные программы
государства, что означает, что координаторы не всегда могут считаться незаинтересованными лицами, а
финансовые средства, предназначенные для проектов молодежного правосудия, часто растворяются в бо9
лее значительных социальных бюджетах (Мастерс, 1998а).

Такие недостатки, как я полагаю, лучше всего можно преодолеть, если воспользоваться услугами ней9
тральной организации, как предлагал Философ. Цель такой организации заключалась бы не в том, чтобы
помогать жертвам или преступникам, а в создании возможности общения между ними, при наличии их
желания, и в том, чтобы предоставить преступнику возможность осуществить репарацию в пользу жерт9
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вы (если она этого хочет) или сообщества. Частично, успех внесудебного расследования преступлений в
Австралии объясняется тем, что медиация рассматривается как независимая служба, а не как организа9
ция, помогающая преступникам (Мастерс, 1998а). Если медиацией руководит одна организация, такая
как служба пробации или полиция, этот процесс может зависеть от изменений в политике: новый началь9
ник может решить изменить практику работы таким образом, что восстановительные идеалы будут «сма9
заны», а может вообще перевести финансирование на другие цели и закрыть программу. 

Независимая организация должна работать, прилагая дополнительные усилия для построения контак9
тов и доверия между коллегами в государственных организациях, но это вполне реализуемая задача. Фи9
нансирование может быть проблематичным, но если превратить эту службу в товарищество, можно най9
ти поддержку общественных организаций, сообществ и местных благотворительных фондов, что обеспе9
чит свободу действий.

В романе Ричарда Адамса «Watership Down» есть такие персонажи: откормленные кролики с блестя-
щим мехом. Время от времени одного из них подают к обеду, на стол фермеру, но об этом факте все пред-
почитают не упоминать. Зайцы в лесу – более худые и иногда вообще голодают, но зато они свободны.

Понятно без слов, что финансирование должно соответствовать задачам. Медиационная служба нико9
гда не будет жирным откормленным кроликом, но для успеха ей необходим адекватный персонал. 

Медиаторы должны быть обученными представителями общественности, работающими на доброволь9
ных началах или на основе сезонной оплаты. Обеспечение качества работы как служб, так и отдельных
медиаторов будет осуществляться посредством аккредитации национальной организацией, в Британии
это будет Mediation UK, которая также будет осуществлять консультативную помощь и предоставлять
необходимую поддержку, на национальном уровне или через региональные группы.

Эти идеи формируются в Англии, стране с укоренившейся традицией добровольной социальной рабо9
ты, в которой существует национальная добровольческая организация – Служба поддержки жертв пре9
ступлений, добровольцы которой предлагают поддержку значительной части жертв преступлений. В дру9
гих странах медиаторы, возможно, возьмут на себя часть этой работы. Служба медиации может стимули9
ровать развитие сети специально подготовленных добровольцев, работающих под наблюдением, но, как
вариант, медиаторы могут работать на основе оплаты каждой проведенной ими сессии. В любом случае,
служба должна использовать представителей общественности с различным социальным, профессиональ9
ным и языковым опытом.

Работает ли восстановительное правосудие?
Политик ставит вопрос об эффективности. Как обычно, прежде чем мы сможем ответить на этот вопрос,

мы должны определить цели. Возможно, я могу начать с того, что приведу историю еще одного дела:

Дэнни (имя вымышленное) было 15 лет. Однажды, поздно вечером, он вышел из дому с канистрой бензи-
на и спичками, пришел в школу и поджег школьную библиотеку. Он принял все меры предосторожности,
чтобы пожар не затронул людей, но материальный ущерб составил 26 тысяч фунтов стерлингов, и биб-
лиотека не работала несколько недель.

Через шесть дней Дэнни пришел в полицию, сказав, что «хочет снять камень с души». Его родителей
пригласили на официальное дознание, где парень признался во всем: он сказал, что боялся предстоящих эк-
заменов и полагал, что, уничтожив школьную библиотеку, сможет выиграть время. Он сказал, что решил
во всем признаться, потому что понял, какой огромный ущерб он нанес, и как это повлияло на других лю-
дей, он был переполнен чувствами вины и угрызениями совести.

Прежде, чем дело было передано в Королевский Суд, было получено заключение психиатра, в котором го-
ворилось, что поведение Дэнни можно отнести к острой подростковой депрессии. Его приговорили к двум
годам колонии для несовершеннолетних – это меньше, чем он получил бы без смягчающих обстоятельств
(ведь у него не было судимостей или приводов, а также, он совершил чистосердечное признание). Сразу пос-
ле вынесения приговора он воскликнул: «Что ж! Если чему-то это меня и научило, то лишь тому, что нико-
гда и ни в чем не нужно сознаваться!»

Он хотел объяснить, что он сделал и почему так поступил, а, вместо этого, попал в колонию, где все
стали насмехаться и издеваться над ним, потому, что он сам себя «заложил». В то же время, директор
школы не получил ответов на свои вопросы, кроме того, он хотел сказать непосредственно Дэнни, что шко-
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ла не хотела, чтобы он попал в колонию. Родители Дэнни также никак не могли прийти в себя и хотели бы
как-то разделить ответственность за случившееся.

После нескольких визитов к каждой из сторон, была достигнута договоренность о встрече. Конферен-
ция состоялась в школе, на нее прибыл Дэнни (которому дали специальный отпуск из колонии), его родите-
ли, один из его друзей, директор и медиатор. Также пригласили библиотекаря и офицера охраны из коло-
нии, но они не пришли. Конференция продолжалась более двух часов: они говорили о том, как преступление
повлияло на людей. Дэнни отвечал на вопросы и описывал свои сожаления и угрызения совести, потерпев-
шие заявили, что прощают его. Директора очень тронул рассказ Дэнни, после конференции он проводил
Дэнни в библиотеку, дружески положив ему руку на плечо, и показал помещение после ремонта, продемон-
стрировав «заживленные раны». Директор сказал: «Теперь мы все должны позаботиться о том, чтобы ты
оправился от всего, что произошло и происходит…». Отец подростка шел сзади и говорил: «Я не думал, что
это даст хоть что-то хорошее… и полагал, что, наоборот, может только все ухудшить… но разве это не
замечательно – смотреть, как вот они идут и болтают, практически как старые друзья?»

(Резюме материалов дела, предоставленного Гаем Мастерсом)

Определение целей
Прежде, чем обучать медиаторов, и уж точно, прежде, чем оценивать работу службы, следует опреде9

лить цели и философию. Они отличаются от того, к чем привыкли люди. Мы уже слышали от других ора9
торов, что существуют серьезные сомнения в том, что уровень преступности зависит от того, что именно
мы делаем с преступниками, поэтому, я не думаю, что это может быть основной целью. Медиационные
службы часто заявляют, что снижение уровня рецидивизма не является критерием, по которому они хо9
тели бы быть оцененными, потому что они не претендуют на то, что сессии медиации плюс репарация мо9
гут в большей степени, чем суд плюс наказание, изменить жизнь и характер человека – но, очевидно, что
такие изменения являются желанным сопутствующим явлением, фактором, о котором люди, так или ина9
че, будут спрашивать, хотя бы уж для того, чтобы убедиться, что новый метод не сделал все еще хуже.
В одном исследовании МВД даже оценивалась удовлетворенность людей, выносящих приговор (май
1995) – но вряд ли кто9то станет думать, что удовлетворенность магистратов и судей является высшим
приоритетом системы уголовного судопроизводства.

Итак, какими же должны быть цели? Помня о принципе автономности, мы не должны быть уж слиш9
ком «предписательными»: мы не должны говорить, к примеру, что преступники должны обязательно вы9
плачивать компенсацию жертвам, даже если сами жертвы этого не хотят. Поэтому, мы должны опреде9
лить цели в несколько более общих терминах: обеспечение пространства и времени для жертв и преступ9
ников, которым они могли бы воспользоваться любым восстановительным способом, который они выбе9
рут для того, чтобы помочь жертве почувствовать себя лучше – а такое облегчение определить очень лег9
ко: достаточно просто спросить их, а ведь традиционная система делает это так редко. Весь процесс дол9
жен служить интересам сообщества, а также отдельных индивидов. Преступник должен нести ответ9
ственность за вред, нанесенный жертве, и, следовательно, за состояние безопасности и стабильности со9
общества. Это оценивать сложнее, но, возможно, косвенным индикатором может служить число прине9
сенных извинений и достигнутых договоренностей, а также выполнение положений этих договореннос9
тей. С преступниками следует поступать справедливо – поначалу это может казаться несколько необыч9
ной целью, но если принять, что идеал в демократическом обществе заключается в том, чтобы люди ува9
жали закон, а не просто боялись его, это адекватный критерий, который также можно оценить количест9
венно путем опросов. Преступников следует интегрировать в сообщество, что можно измерить косвенно
такими факторами, как наличие у них дома, работы, их участия в социальной работе или рекреационных
видах деятельности, а также такими, как отказ от рецидивизма. 

До настоящего времени проведено несколько исследовательских проектов по медиации между жертвой
и преступником – не все они были организованы одинаково строго, следует сказать (Mediation UK, 1997).
Однако можно сказать, что все они демонстрируют, что когда восстановительное правосудие осуществля9
ется в соответствии с высокими стандартами, подавляющее большинство, как жертв, так и преступников
удовлетворено своим участием и не против поучаствовать снова. Что касается уровней рецидивизма, ни
одно из исследований не показало роста, в то время как некоторые продемонстрировали снижение, хотя
последние не всегда проводились в группах сравнения. Государственный Служащий подытожит некото9
рые результаты этих исследований, включая большой проект, проведенный в Канберре, Австралия.

Звучали предупреждения о возможном неправильном применении идеи восстановительного правосу9
дия. Правосудие не может быть по9настоящему восстановительным, если оно является просто програм9
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мой, «привинченной» к не реконструированной ретрибутивной системе. Это отмечают Гордон Бэйзмор и
Кэй Пранис (1997), иронично, что их статья появилась в американском издании «Система Исправитель9
ных Учреждений Сегодня», рядом с объявлениями частной организации, эксплуатирующей тюрьмы, ко9
торые утверждают, что «программы наших колоний для несовершеннолетних основаны на модели восста9
новительного правосудия…», а также с объявлениями фирм, предлагающих бронированные двери, окна,
решетки, заборы и прочие конструкции для сдерживания. Бэйзмор и Прэнис говорят, что восстанови9
тельное правосудие не следует воспринимать как маргинальную систему или отводить только для наиме9
нее тяжких преступлений или несовершеннолетних преступников (хотя начать можно было бы и с это9
го). Существует опасность подрыва восстановительного идеала ретрибутивным отношением к делу. Такие
же меры могут представляться совсем по9другому: репарация может использоваться в качестве наказа9
ния, если суды настроены на это. Однако преступник, скорее всего, прореагирует определенным образом,
если, на самом деле, ему заявляют: «Вы являетесь угрозой для общества и вам приказано делать очень
тяжкую, неприятную работу», и совершенно иным, если послание будет таково: «В доме для престарелых
очень не хватает работников, вы нужны нам, чтобы помочь там с уборкой, старики это будут очень це9
нить». Разве не так отнеслись бы к этому вы сами, осмелюсь спросить? Существует потребность в общем
изменении отношения, путем объяснения и просвещения. Восстановительное правосудие нужно объяс9
нять в его собственных терминах, а не маскировать под наказание. Разговоры о том, чтобы «столкнуть
преступника с его жертвой» очень вредны в этом смысле, не говоря уж о том, что было бы совершенно не9
правильно оказывать давление на жертву, чтобы она приняла участие. 

Вся система должна быть основана на восстановительных принципах, как это было сделано в Новой
Зеландии и Австралии. Она нуждается в поддержке ведущих специалистов и людей, принимающих реше9
ния, ей также нужна творческая, созидательная энергия сообщества, которое, в данном контексте, вклю9
чает также родных и близких преступника, а также родственников и друзей жертвы, а, кроме того, людей,
которые помогут преступнику выполнить положения его восстановительного договора, например, позво9
ляя ему получить работу или профессиональные навыки.

Подход к работе с жертвами должен отрабатываться персоналом, обученным деликатному обхожде9
нию с потребностями и чувствами потерпевших. Работа службы должна основываться на собственных до9
стоинствах метода, а не на унижении преступника, экономии средств, ускорении процессов или уменьше9
ния объема работ судов. Профессионалы в области уголовного судопроизводства должны принимать уча9
стие в планировании, но оно не должно применяться только для их стандартных целей определения на9
казания или реабилитации преступников, такое планирование также должно идти на пользу жертвам, и
они должны участвовать в разработке стратегий. Должностные инструкции, индикаторы качества работы
и стимулы для персонала должны говорить о важности целей восстановительного правосудия. 

Заключительная часть
Коротко говоря, что же предлагает нам новый подход? Он признает потребности и пожелания жертв

преступления, а также предлагает им возможность участия в процессе, но не перекладывает на их плечи
ответственность за наказание преступника. Он позволяет заставить преступников отвечать за то, что они
сделали с другими людьми, чтобы они могли компенсировать ущерб, фактически или символически, но
не усугубляет вред, нанесенный преступлением, не старается отплатить преступнику еще большим вре9
дом. Он признает, что многие из них также имеют свои потребности и реинтегрирует их в общество, вме9
сто того, чтобы клеймить их позором. Он уважает автономию преступника и жертвы, предлагая им воз9
можность в принятии решений (в то же время, конечно, не позволяя им использовать свою автономию в
ущерб другим людям, совершая против них преступления или наказывая их, соответственно). Этот под9
ход также подразумевает многоплановое участие членов сообщества.

В обществе, которое базируется на восстановительном правосудии, суды играют иную роль. Вместо то9
го, чтобы пользоваться их «жесткостью», как символом мужества, они могли бы уж, наконец, отказаться
от своих давних ошибок – предположений о том, что устрашающее наказание является справедливым
или эффективным методом контроля преступности, а также, что наказание, которое применяется всего9
то к двум процентам преступников, играет существенную роль в сокращении преступности. Они также
должны бы принять тот факт, который им и без того известен, но который мешает им жить: дела лучше
решать вне стен суда, если это возможно. Люди должны иметь право на суд, но они также должны иметь
право не воспользоваться таким правом. Местные службы, привлекающие проживающих в районе людей,
предложат внесудебное решение. Суды по9прежнему будут играть важную роль – надзирать за работой
таких служб, и разбирать дела, по которым не может быть принято обоюдное добровольное решение. В ча9
стности, они будут определять, когда именно необходимо изолировать людей от общества для защиты об9
щества, а также, определять тот небольшой процент людей, для которых изоляция должна означать арест.
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В таких странах, как Англия, где подавляющее большинство судов первой инстанции полагается на рабо9
ту специально подготовленных магистратов9добровольцев, этим гражданам с высокой общественной ак9
тивностью придется работать меньше, но их вклад все же будет оценен: многие из них смогут найти себя
в новой роли, после переквалификации в медиаторы. 

Изменения должны будут произойти и для других действующих лиц в уголовном судопроизводстве.
Полиция должна двигаться в сторону работы, нацеленной на разрешение проблем, что некоторые поли9
цейские уже делают: вместо вопроса «Как нам поймать преступника, чтобы можно было его наказать?»,
они станут задавать вопрос: «Как нам его поймать, чтобы он смог понять, что натворил, компенсировать
содеянное и изменить жизнь к лучшему?» У прокуроров будет и третий вариант – они больше не долж9
ны будут выбирать между судебным преследованием и бездействием. Они смогут сказать: «Судебное пре9
следование не отвечает интересам общества, но что9то должно произойти, чтобы жертва почувствовала
себя реабилитированной, а преступник остановился бы и задумался, а значит, дело можно передать для
медиации.» Служба пробации, как это делается и ныне, будет предоставлять программы реабилитации и
осуществлять надзор за договорами репарации, а также, принимать активное участие в учреждении и раз9
витии служб медиации. Несколько оставшихся тюрем будут местами изоляции, а не наказания, там, пре9
ступники смогут осуществлять репарацию, включая участие в обучении и необходимое лечение, в ходе
подготовки к их будущему освобождению.

Но самые важные перемены должны коснуться общности, которую сложно определить – а именно, со9
общества. В различных контекстах, слово «сообщество» может означать практически всех: «активных
граждан», выполняющих добровольную работу, такую, как медиация, и участвующих в организационных
и координационных комитетах, местные группы и церкви, которые проводят специализированные соци9
альные программы, а также, люди, которые посвящают свое время и выделяют деньги на эти цели; госу9
дарственные организации, которые также предоставляют услуги, включая Организацию компенсации
ущерба, нанесенного преступлениями, и налогоплательщиков, на деньги которых это все существует. Сю9
да же можно включить избранных на выборах представителей и избирателей, отдавших за них голоса, а
также, родных и близких жертв и преступников, которые помогают им реинтегрироваться. Соответству9
ющие группы в сообществах будут получать информацию от службы медиации и от судов, и станут ис9
пользовать ее для создания стратегии сокращения преступности. Может показаться, что это социальная
программа огромного масштаба, да это так и есть, в определенном смысле, поскольку общественный по9
рядок и сокращение преступности жизненно важны для любого общества. Но значительные компоненты
этой программы уже существуют, хотя разные страны делают различные вложения в государственные ор9
ганизации, добровольные организации, фонды компенсации для жертв насилия и другие службы. Я не
знаю ни об одной стране, которая создала бы Министерство сокращения преступности, но в Британии, се9
мена были посеяны в виде правительственных инициатив, таких как Safer Cities («Более безопасные го9
рода»), в рамках которых осуществляется финансирование проектов, помогающих сокращать преступ9
ность, а также, в виде отдельных статей Закона о преступности и беспорядках, в которых местным влас9
тям и полицейскому начальству предписывается обязанность составления стратегии сокращения пре9
ступности и уменьшения беспорядков. Программа сокращения преступности в настоящее время являет9
ся центральной частью правительственной политики. 

Я считаю, что восстановительные принципы предлагают основу для практического реагирования на
уголовное поведение, но, что еще более важно, они помогают строить справедливое и стабильное обще9
ство. Суды по9прежнему будут работать в своей роли, над делами, по которым обвиняемый не признает
свою вину, или если стороны не могут прийти к соглашению, но более важной функцией судов будет над9
зор за развитием восстановительного процесса, в интересах жертвы и преступника. Их работу более не бу9
дет затруднять стремление совместить ее с сокращением преступности – такое сокращение будет с высо9
кой вероятностью происходить в качестве побочного продукта, но о сокращении преступности будет за9
ботиться специальная государственная организация, занимающаяся уменьшением факторов социально9
го давления и возможностей для совершения преступления. Это даст возможность системе судопроизвод9
ства работать с отдельными делами, единственное, что она должна будет делать для предотвращения пре9
ступности, это передавать информацию местным и национальным департаментам, ответственным за со9
кращение преступности, которые, в свою очередь, передают ее дальше, чтобы помогать совместно строить
общество.

Сторонники восстановительного правосудия не предлагают идеального «плана местности» для движе9
ния в сторону идеальной системы, они предлагают «компас», который помогает уйти от внешнего конт9
роля, ведущего к репрессиям, и прийти к обществу, поощряющему самоконтроль и взаимопомощь. 
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ФАКТЫ И СТАТИСТИКА

Государственный Служащий 
Медиатор указал, что не существует единой модели для внедрения восстановительного правосудия в

практику: новые, «невраждебные» методы, основанные на работе с сообществами, только развиваются.
Чтобы назвать все это в целом, часто используется термин «правосудие сообществ». Практики и теорети9
ки в настоящее время пытаются определить оптимальные методы в разных обстоятельствах. Я хочу опи9
сать четыре таких метода.

Встречи в рамках Медиации «жертва-преступник», обычно проводятся с участием одной жертвы и од9
ного преступника, некоторые жертвы и преступники предпочитают опосредованное общение через своих
представителей (так называемую «челночную дипломатию»). Дела могут отправляться на медиацию с
любого этапа процесса уголовного судопроизводства, и могут приводить к репарации, в широком смысле
слова определяемую медиатором.

Конференции имеют похожую структуру, за исключением того, что обе стороны могут приводить с со9
бой родных и близких, а также других людей, поддерживающих их, таких как учителя или руководители
молодежных организаций – Медиатор уже говорил об этом.

Круги правосудия были разработаны в некоторых областях Канады, особенно в сообществах абориге9
нов. Конференцию здесь посещают не только родные и близкие, но и представители местной общины, а
также, судья, прокурор, социальный работник и другие. Поскольку имеется присутствие судьи, круги мо9
гут разбирать любые преступления, подлежащие компетенции судей, включая тяжкие и повторные пре9
ступления. Приговоры, вынесенные здесь, могут содержать и карательные санкции.

Репарационные советы происходят из американского штата Вермонт. В настоящее время они разбира9
ют только не особенно тяжкие, ненасильственные преступления, за которые преступника приговорили к
«восстановительной пробации». Совет из пяти представителей местного сообщества заслушивает дело и
составляет план действий, с помощью которого преступник сможет осуществить репарацию. По сравне9
нию с другими моделями, тут меньший упор делается на участие жертв и преступников.

Все эти подходы нацелены на установление/восстановление социального мира и справедливых отно9
шений, а не на «войну с преступностью», раскалывающую общество. Они более гибки в отношении вре9
мени и места их проведения. Если родственники преступника принимают участие в этих процессах, они
могут взять на себя роль гарантов выполнения преступником условий договоренности. В первых трех ме9
тодах, жертв и преступников готовят к встречам. Если преступление стало результатом спора и ссоры,
сторонам можно помочь устранить причину такого спора. Во всех процессах с участием жертв делается
акцент на предложение им возможности выражать чувства и задавать вопросы, что может быть, как ми9
нимум, не менее важно, чем любой другой результат такого процесса. Все эти процессы предназначены
для работы с преступником, который признался в содеянном (хотя, при этом, он может отрицать свою ви9
ну в нарушении закона). Если преступник полностью отрицает свое участие в разбираемом эпизоде, дело
передается в суд. 

Более подробная информация содержится в работах Бэйзмора (1997); Бэйзмора и Гриффитса (1997)
и Бэйзмора и Умбрайта (1998).

Исследования
Уже на ранних этапах применения медиации «жертва9преступник» был введен новый критерий оцен9

ки процесса уголовного судопроизводства: удовлетворенность жертвы и преступников таким процессом.
Одно давнишнее исследование Американской программы примирения жертв и преступников (VORP)
показало, что 83 процента преступников и 59 процентов жертв были удовлетворены опытом участия.
Только 11 процентов жертв заявили о недовольстве, и все, кроме одной, заявили, что снова стали бы уча9
ствовать в медиации, если бы была такая ситуация. Основной мотивацией участия жертв было получение
реституции, но наибольшее удовлетворение приносила возможность лично встретиться с преступником.
Также они были удовлетворены возможностью лучше понять преступление и услышать выражение сожа9
ления со стороны преступника. Преступникам не нравился стресс подготовки к встрече с жертвой, но бы9
вали довольны общим результатом встречи и тем, что, как оказывалось, жертва готова выслушать их. Они
также приветствовали возможность разработки плана действий для того, чтобы «все исправить» и, в не9
которых случаях, избежать тюремного заключения (Коутс и Гем, 1989). 

Британские исследования также демонстрируют высокий уровень успешности. Исследование Мар9
шалла и Мэрри (1990), к примеру, показало, что:
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• 82% жертв, которые приняли участие в медиациях в Лидсе, Западный Йоркшир, посчитали полезны9
ми встречу с преступником (включая 22%, которым это помогло избавиться от страхов, связанных с
преступлением). Многие полагали, что такая встреча поможет изменить поведение преступника.
Практически все были рады, что приняли участие, хотя до начала встреч многие были настроены на9
стороженно и даже враждебно. 

• В Вулверхэмптоне, Вест Мидлендс, 57% преступников заявили, что они согласились принять учас9
тие, чтобы им уменьшили наказание, но после окончания встреч только 17% указали это в качестве
одной из положительных сторон таких встреч. Почти все были рады встрече с жертвами, а многие
удивлялись тому пониманию и сочувствию, которое демонстрировали потерпевшие – что могло бы
усугубить смущение преступников (Маршалл и Мэрри, 1990: 1539165).

В Нортхэмптоншире, где служба работает на стадии вынесения предупреждений, в 1991 году:

• Были приняты решения о выплате компенсации на общую сумму 47,5 тыс. фунтов; 37,8 тыс. было
выплачено, 1,4 тыс. – списано. Платежи остальных сумм были отменены по разным причинам, та9
ким, как изменение обстоятельств жизни преступника. Более раннее исследование (Ньюбёрн, 1988)
показало, что когда приказ о выплате компенсации подписывался магистратами, списывать прихо9
дилось 12%. 

• Жертвы – юридические лица: 71% удовлетворенности тем, как решились дела. 
• Жертвы – физические лица: 62% удовлетворенности (из выборки 45 человек), но трое из них имели

принципиальное несогласие, двое были недовольны реакцией преступника, а еще двое были недо9
вольны выполнением договора. Еще один обзор показал, что 90% жертв и 96% преступников посчи9
тали, что Бюро Репарации обошлось с ними справедливо. 

• Повторные осуждения: исследование, проведенное среди людей, для которых риск совершения по9
вторного преступления в течение 1 года составлял 90%, показало, что 81,5% осуждены не были. Это
по данным исследования Проекта репарации для совершеннолетних преступников в Кеттеринге. По
данным для такой же выборки в Веллингборо эта цифра составила 79,5% (расхождение в пределах
статистической погрешности). Результаты были несколько более высокими для медиации с личным
участием, по сравнению с работой через посредников, но такая разница также не была значительной
(Дигнан, 1990; Нортхэмптоншир, 1992).

Больше всего, жертвы, принимавшие участие в двух английских программах (в Ковентри, Вест Мид9
лендс, и в Лидсе, Западный Йоркшир), хотели рассказать преступнику о том, как подействовало на них
преступление (90%), а также – получить ответы и объяснения преступников в связи с тем, что произошло
(80%). 73% хотели услышать извинения, и только 65% сказали, что реституция важна для них. 

• 46% переданных на рассмотрение дел были отправлены на медиацию в 1993.
• 79% жертв, которые приняли участие, были удовлетворены результатом медиации (этот процент был

несколько выше среди тех, кто принял участие в прямой медиации (без посредников)).
• 90% преступников были удовлетворены (100% тех, кто принял участие в прямой медиации, но это

была небольшая выборка).
• 82% жертв и 87% преступников заявили о полной добровольности своего участия.
• 93% преступников сказали, что для них важно было иметь возможность рассказать жертве о том, что

произошло, 62% указали на важность договоренности о реституции, 90% упомянули важность воз9
можности извиниться перед потерпевшим.

• 80% преступников, принявших участие в медиации, принесли свои извинения.
• Жертвы, принявшие участие в медиации, вполовину меньше боялись снова стать жертвами преступ9

лений (16% против 33%).

Следует отметить, что в некоторых из этих случаев мог иметься эффект самовыбора, например, высо9
кий процент жертв, которые заявили, что для них важно было рассказать преступнику о том, как на них
подействовало преступление, может быть обусловлен тем, что именно такие люди чаще всего соглашают9
ся на медиацию (Умбрайт и Робертс, 1996).

Исследование, проведенное в четырех центрах в США, показало, что так же как и в Нортхэмптоншир9
ских исследованиях, в случае проведения медиации, 81% преступников выплатили реституцию, в то вре9
мя, как без медиации этот процент составил всего 58. Центры были расположены в Альбукерке, Нью9
Мексико, Остине, Техас, Миннеаполисе, Миннесота и Оуклэнде, Калифорния (Умбрайт, 1994).
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• 36% дел, переданных на рассмотрение, были отправлены на медиацию в 1990/1991 годах. Договорен9
ностями завершилось 95% таких дел. Договоренности на 58% состояли из финансовых договоров, на
13% – договоров о личных услугах, 29% – об общественных работах. Средняя финансовая реститу9
ция составляла 219 долларов США, средняя личная отработка – 18 часов, средняя общественная от9
работка – 25 часов. 

• Перед началом медиации, 67% жертв были по9прежнему расстроены произошедшим в ходе преступ9
ления, после медиации – только 49%. До медиации, 23% боялись снова стать жертвой того же чело9
века, после медиации – 10%. Оба этих результата можно читать статистически значимыми. 

• 90% жертв и 91% преступников были удовлетворены результатом медиации.
• В группе, для которой проводилась медиация, 83% жертв восприняли систему правосудия для несо9

вершеннолетних, как справедливую систему, по сравнению с 62% тех, кто не участвовал в медиации.
Среди несовершеннолетних преступников, 89% принявших участие в медиации заявили о том, что с
ними обошлись справедливо, против 78% тех, кто не участвовал.

Хотя в восстановительном правосудии вышеуказанные факторы считаются главными критериями
«успеха», часто задается вопрос о том, воздействует ли процесс на сокращение процента повторно осуж9
денных. В указанных четырех центрах, 18% преступников были снова осуждены за преступления, совер9
шенные в течение 1 года после медиации, против 27% тех, кто в медиации не участвовал (однако этой раз9
нице не хватило немного до статической значимости). Из тех, кто совершил повторные преступления,
41% из числа принявших участие в медиации, совершили менее тяжкие преступления, чем раньше, по
сравнению с 12% в группе тех, кто в медиации не участвовал (Умбрайт, 1994). 

Метод исследований, примененный в Лидсе, Англия, Отделом по работе с жертвами и преступниками,
состоял в сравнении спрогнозированных и фактических результатов. Исследование проводилось с вы9
боркой из 73 преступников, чьи дела передавались на медиацию в 1993/94 годах. Предсказывалось, что
54,2% совершат преступления из стандартного перечня в течение двух лет. Фактический процент соста9
вил 49,3%, несмотря на усугубившуюся наркотическую зависимость членов указанной выборки. Этот по9
казатель был лучше для насильственных преступлений, по сравнению с квартирными кражами.

В Новой Зеландии, после десяти лет работы Закона о детях, молодежи и членах семей от 1989 года,
процент арестов за любые преступления среди молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет снизился с 29,7
до 24,3%. С 1989 года число всех арестов возросло на 35%, в то время как среди группы от 17 до 20 лет –
только на 9,8% (Мастерс, 1998а).

Первое крупномасштабное исследование по сравнению восстановительного правосудия (в форме кон9
ференций) с судами было проведено в Канберре, Австралия, Лоренсом В. Шерманом и Хитер Стрэнг в
Австралийском национальном университете. Дела передавались в суд или на медиацию по принципу слу9
чайного выбора, выборка включала 111 молодых преступников (несовершеннолетних преступников, со9
вершивших преступления против собственности, от краж в магазинах до угона машин, а также, преступ9
ников в возрасте до 29 лет, совершивших насильственные преступления, включающих половые преступ9
ления и домашнее насилие) и 437 человек, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоя9
нии. В обеих группах, большее число преступников, которые посетили конференции, заявило, что их ува9
жение к полиции возросло, ощущало стыд за содеянное и говорило, что конференции позволили им очи9
стить совесть. Очень многим потерпевшим были принесены извинения и/или выплачена реституция, и
меньшее число жертв ожидало теперь, что преступники совершат повторные преступления. После конфе9
ренции, вдвое меньшее число жертв были злы на своих обидчиков, а число тех, кто испытал симпатию к
преступникам, увеличилось почти в два раза. Было получено еще много различных результатов, все они
указывали на одно и то же, почти все они были статистически значимы, достигая, как минимум, пятипро9
центного порога (т.е. вероятность случайности таких цифр составляла менее пяти процентов). Примеры
комментариев жертв:

Мне удалось сказать все, о чем я думал все эти недели и рассказать, как зол я был… когда я показал ему,
что он сделал, мне стало намного легче… Я ощутил значительное облегчение, просто камень с души снял. 

Ты понимаешь, что они вовсе не чудовища, которых ты себе вообразил, … плюс, мне не приходится по-
стоянно задумываться о прохожих на улице: а не мои ли это преступники? Не мои ли враги?

В одном примере из множества существующих, Шерман и Стрэнг описывают, как родственники одно9
го юного потерпевшего ощутили, что опыт конференции помог им трансформироваться, как благодаря
этому два мальчика стали друзьями, а также подружились их родители (Шерман и Стрэнг, 1997).

Дальнейшие результаты можно найти в резюме, составленном Mediation UK (1997).
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Результаты исследования в Айлсбери
Восстановительный предупредительный отдел полиции долины реки Темзы в Айлсбери применяет в

своей работе одну из версий конференций. Утверждается, что уровень рецидивизма составляет всего че9
тыре процента (период времени не указан). Большинство потерпевших заявляло о том, что конференция
для них была предпочтительнее, чем суд. Этот метод также предназначен для «исцеления сообществ» и
укрепления семей, но эти факторы измерить сложнее. Статистическая основа этих претензий, однако,
ставилась под сомнение, будут проведены дополнительные исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ

Председательствующий: Поскольку в этом докладе так много различных аспектов, я полагаю, будет по-
лезно сгруппировать вопросы. Для начала я прошу вас задавать вопросы об отношении восстановительно-
го правосудия к традиционному правосудию.

В. Выступающие на этом Симпозиуме отмечали сдерживание как меру борьбы с преступностью, но как
же вы предлагаете добиваться сокращения преступности и других целей традиционной системы правосу9
дия? Иными словами, если мы займем «пацифистскую» позицию («разоружение»), что произойдет со
всеми теми вещами, которые мы ранее приписывали заслугам наказания как метода?

О. Давайте рассмотрим все по очереди. Как вы слышали в докладе Судьи, традиционные цели вклю9
чают сдерживание отдельных преступников на индивидуальной основе, сдерживание потенциальных
преступников, реабилитацию отдельных преступников, изоляцию антиобщественных элементов и пори9
цание преступления. Первые четыре – утилитарные, практические меры, последняя (порицание) – сим9
волическая, она достаточно сильно приближена к возмездию как таковому. Существуют и другие цели,
такие как предотвращение самосуда над преступниками. Многие стандартные методы не продемонстри9
ровали особой эффективности в достижении декларируемых целей, другие оказались несовместимыми
друг с другом.

Индивидуальное сдерживание часто оказывается контрпродуктивным, поскольку людей нельзя заста9
вить себя вести хорошо за счет жестокого обхождения с ними. Кроме того, это противоречит цели реаби9
литации. Я считаю, что политика, основанная на изменении поведения преступников и их ресоциализа9
ции более эффективна, чем политика, основанная на страхе, принуждении и клеймлении позором.

Общее сдерживание в большей степени зависит от вероятности задержания, нежели от тяжести нака9
зания, ведь многие преступники полагают, что смогут избежать его, если они, конечно, вообще задумыва9
ются об этом. В восстановительной же системе, существует более высокая вероятность того, что преступ9
ники признаются в содеянном. Вместо того чтобы использовать слепое орудие устрашения, для сокраще9
ния преступности можно применить еще две стратегии: исследования, мониторинг и обратную связь с пе9
редачей информации организациям, занятым профилактикой преступности, а также, социальная полити9
ка, основанная на вознаграждении хорошего поведения, а не на наказании отклонений, как советуют пси9
хологи.

Меры реабилитации могут быть эффективны, если их цели достаточно конкретны, но они не имеют
элемента порицания преступления, поскольку основаны на потребностях преступников, а не на их дей9
ствиях. Однако если жертва просит применить такие меры, и преступник на них соглашается, они стано9
вятся способом осуществления репарации.

Изоляция по9прежнему будет иметься в арсенале средств, только с целью защиты. Она будет дости9
гаться за счет внетюремного надзора и контроля, но принуждение, включая арест, также могут приме9
няться, если это неизбежно. Возможности для репарации будут доступны в самих заведениях пенитенци9
арной системы.

Что касается порицания, репарация может служить этой цели тоже, хотя здесь все будет базироваться
на том, о чем договариваются каждый потерпевший с преступником, а не на попытках все соотнести с
каждым конкретным преступлением. Порицание несовместимо ни со сдерживанием, ни с реабилитацией,
поскольку тяжесть преступления совершенно не связана с интенсивностю страха или объемом поддерж9
ки, которые нужны, чтобы остановить человека, не дав ему совершить повторное преступление. И если
карательные санкции должны отражать воздействие на жертву, в той же степени, что и деяния преступ9
ника, и без того запутанное дело становится просто9таки Гордиевым узлом.

Возмездие тесно связано с порицанием. В восстановительной системе оно интерпретируется как «рас9
плата» в том смысле, который объясняла Судья. Могут делаться попытки установления пропорциональ9
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ности тяжести преступления, хотя это будет наталкиваться на те же проблемы, что и пропорциональность
наказания. Но в восстановительном правосудии процесс так же важен, как и результат, и договоренность,
которая удовлетворит обе стороны, выгодна для них самих. Они не должны подвергаться воздействию
предубеждений других людей, таких как адвокаты или даже медиаторы. Ретрибутивное правосудие долж9
но не давать людям вершить самосуд (суд Линча), но, как я уже говорил, оно создает ожидания, что реак9
цией на преступление будет возмездие, и может провоцировать людей на самосуд в любом случае. 

Система уголовного судопроизводства (или, скорее, уже система восстановительного правосудия) бу9
дет работать только с отдельными делами, ее не будут извращать попытки воздействовать (путем устра9
шения) на людей, которые не имеют ни малейшего отношения к конкретному рассматриваемому преступ9
лению. При условии правильного внедрения такая работа с большой вероятностью позволит сократить
преступность, но это сокращение будет всего лишь побочным эффектом, бонусом, а не главной целью.
Чтобы ответить на вторую часть вашего вопроса, скажу, что после того, что мы услышали о наказании, я
полагаю, что его исключение из системы можно будет назвать огромным шагом вперед.

В. Похоже, что главные цели традиционного правосудия остаются, но становятся второстепенными?

О. Можно сказать и так, но эти цели по9прежнему важны. Главная мысль состоит в том, что я не хочу
определять восстановительное правосудие просто в терминах традиционного правосудия, поскольку его
основные черты практически не присущи существующей системе. Восстановительное правосудие рассма9
тривает удовлетворение потребностей жертв как главный критерий успеха, оно делает преступника ак9
тивным, а не пассивным участником, оно задействует сообщество. Оно также принимает во внимание тот
факт, что многие преступники сами являются жертвами – в буквальном смысле слова – преступлений, а
кроме того, они часто происходят из неблагополучных семей, их отторгает школьная система и общество
в целом. Направленность восстановительного правосудия – невраждебная, ориентированная на решение
проблем. Общество должно помогать жертвам и способствовать ресоциализации преступника и действо9
вать в направлении сокращения преступности, работая с факторами, которые становятся очевидны при
разбирательстве дел, которые передаются на рассмотрение в суд или на медиацию.

В. Как можно увязать восстановительное правосудие с новыми мерами, которые устанавливает Закон
о преступности и беспорядках от 1998 года?

О. Это зависит от того, как внедряется Закон. Основной принцип должен состоять в том, чтобы попы9
таться в первую очередь применить добровольные меры, которые применяются посредством медиации
жертва/преступник или конференций, и только в качестве последнего средства применять принуждение.
Существуют свидетельства того, что, как отметил Государственный Служащий, люди будут подходить к
выплате компенсации более ответственно, если они сами согласились на нее, по сравнению с судебным
принуждением. Меня, как и Инспектора службы пробации, беспокоит, что Закон устанавливает положе9
ние о введении множества «приказов» в отношении репарации, планов действий и так далее. Хорошо бы9
ло бы, чтобы на практике жертвам и преступникам сначала давали возможность для начала обо всем до9
говориться, а в случае с приказами о родительском надзоре, семейная конференция может быть хорошим
способом убедиться, что выработанные меры помогут им, прежде чем вводить их в приказном порядке.
Это соответствует духу «демократического» восстановительного правосудия, каким его описал Философ.
Закон также содержит положение о противоречивом приказе об антиобщественном поведении, который
является положением гражданского кодекса, однако его нарушения считаются уголовными преступлени9
ями. Здесь, опять9таки, должна сохраняться возможность решения проблем при помощи медиации, преж9
де чем будет применена политика кнута. То же самое можно сказать и о других недавно введенных зако9
нах, таких как Закон о шуме от 1996, Закон о проживании от 1996 и Закон о профилактике харассмента
(домогательств) 1997.

В. Проблематично ли сосуществование восстановительных мер и ретрибутивной системы?

О. Трудности есть, хотя, конечно, мы надеемся, что они временны. Иногда восстановительные меры
могут заменять собой традиционные, следует также помнить, что некоторые существующие меры, по
крайней мере, частично, носят восстановительный характер – такие как решения о выплате компенсации
и общественной отработке. В других случаях можно представить себе параллельную работу: суд может
вводить официальную санкцию, в то время как на личном уровне восстановительное правосудие может
происходить добровольно, как в деле с «Дэнни». Пока не произошло более широкого признания восста9
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новительного правосудия, наказанием за более тяжкие преступления будут служить карательные санк9
ции, с возможностью репарации или медиации после вынесения приговора, для тех, кто пожелает. 

Председательствующий: Я понимаю, что можно сказать еще очень много, но нам нужно поспешить. Ве-
роятно, есть вопросы о практических аспектах восстановительного правосудия, в особенности, в том, что
касается медиации «жертва-преступник» и конференций.

В. Кто проводит медиацию на практике?

О. Здесь есть варианты. В некоторых местах этим занимается исключительно профессиональный пер9
сонал, за плату, и существует тенденция (особенно, в Германии), к созданию новой профессии. В Австрии,
медиаторы9профессионалы, по оценкам, проводят от 110 до 130 дел в год. В Британии, Норвегии и Север9
ной Америке, медиацию проводят подготовленные добровольцы, в этом есть то преимущество, что служ9
ба становится ближе к сообществам, поскольку добровольцы затем занимаются другими делами, а на их
место приходят новые, таким образом, все большее число людей понимает, что такое восстановительное
правосудие. Добровольцы также обходятся дешевле, но – прошу отметить это финансирующие организа9
ции – они не обходятся даром. Нужно их нанять, обучить, помочь и проследить за и работой. (Служба
поддержки жертв преступлений пользуется услугами добровольцев таким же образом). Еще один вари9
ант, по крайней мере, в Англии, заключается в том, что люди, после начального обучения, работают доб9
ровольными медиаторами, а потом, по мере накопления опыта, проходят дополнительную подготовку,
чтобы за плату проводить медиацию в более сложных делах. Они могут получить Национальную профес9
сиональную квалификацию (NVQ) по медиации, после чего они могут получить работу в области медиа9
ции (которой пока еще не так много).

В. Вы сказали, что считаете добровольные организации одним из способов вовлечения общественнос9
ти в восстановительное правосудие, как это будет сделано на практике? 

О. Добровольные организации являются негосударственными, неприбыльными организациями с не9
зависимым руководством. Как сервис9провайдеры, они могут быть, главным образом, финансироваться
из госбюджета и работать в соответствии со стандартами, которые оговариваются совместно с (местным
и/или национальным) правительством, но, в идеале, они могут получать некоторую часть финансов из
филантропических источников, чтобы сохранять независимость. Эта модель может подключать сообще9
ство на нескольких уровнях. Управляющий комитет может включать должностных лиц или избранных
представителей местного сообщества, полиции, службы пробации, прокуратуры, членов других добро9
вольных организаций (например, работающих с жертвами и преступниками), представителей церкви, а
также активных отдельных граждан. Второй путь подключения представителей сообщества заключается
в том, что они могут работать медиаторами. Это могут быть специально обученные добровольцы, которые
относятся к самым разным слоям общества и этническим/языковым группам, а могут быть такие же лю9
ди, работающие на основе оплаты за каждую сессию, а также, профессионалы. Медиаторы также должны
быть представлены в Комитете. В некоторых странах традиция добровольческой работы не так сильна,
как в других, но ее можно развивать, в особенности при наличии благоприятных социальных и экономи9
ческих условий. В третьих, конференции подключают тех членов сообщества, на которых преступление
оказало совершенно непосредственное воздействие – родственников жертвы и преступника. 

Я хочу сказать, что медиация жертва/преступник – лишь одна из форм медиации. Она используется и
в других областях общественной жизни, например, в разрешении соседских споров, а, в особенности, в
школах, дети демонстрируют отличную способность разрешать конфликты во взаимных интересах (Эл9
дерсон, 1997; Коэн, 1995). Если такая практика распространится, она сможет радикально изменить отно9
шение общества.

В. Должен ли преступник продемонстрировать раскаяние, прежде, чем можно будет прибегнуть к ме9
диации.

О. В некоторых случаях, если жертва является взрослым человеком, бывает достаточно предоставить
возможность рассказать о своих чувствах, как в деле «Кэти», о котором я рассказал. Но если жертва – ре9
бенок, то, в случае отсутствия сожалений у преступника, дело может и не состояться.
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Председательствующий: И, наконец, я хочу дать возможность задать вопросы по теоретическим аспек-
там, таким как импликации для социальной справедливости.

В. Были заданы два взаимосвязанных вопроса в отношении социальной философии, лежащей в осно9
ве восстановительного правосудия. Один состоит в том, что реакция на преступление, состоящая в том,
чтобы потребовать от преступника исправить содеянное, подразумевает, что вина возлагается на преступ9
ника, как и в карательной системе, а недостатки общества, которые создали факторы давления, подтолк9
нувшие человека на преступление, не принимаются во внимание.

О. Я не думаю, что полезно было бы говорить о вине в терминах «или9или»: мы знаем, что многие пре9
ступники происходят из неблагополучных семей и живут в невыгодных условиях, мы должны предлагать
им любую поддержку, которая им необходима, но факт остается фактом – он нанесли вред другим людям
и должны как9то исправить содеянное.

В. Могу ли я спросить кое9что по поводу только что сказанного? Если, грубо говоря, бедняк крадет что9
то у богача, и его заставляют потом выплатить компенсацию, социальная несправедливость остается та9
кой же большой, как и ранее. Не увеличивает ли требование к репарации и без того высокую степень не9
справедливости?

О. Кража, ограбление, не являются приемлемыми способами достижения справедливого распределе9
ния благ, да и бедняки часто крадут у других бедняков. Репарация, которую хотят получить жертвы, час9
то является символической, а медиация имеет потенциал увеличения понимания между всеми участни9
ками – жертвами, преступниками, родственниками, если они присутствуют, и медиаторами.

В. Является ли процесс достаточно видимым, учитывая, что его не проводят в открытом судебном за9
седании?

О. Медиация применяет принцип гражданского права: все, что делается с наилучшими намерениями,
для урегулирования конфликта, является «привилегированной информацией», т.е. не может быть ис9
пользовано в суде, поэтому участники могут общаться достаточно свободно, не боясь скомпрометировать
себя. Сессии медиации закрыты для публики, о них не сообщается прессе, но в модели, которая нравится
мне больше всего, один или оба медиатора являются специально обученными представителями обще9
ственности, а службой медиации руководит добровольческая организация, в управляющий комитет кото9
рой входят профессиональные и общественные медиаторы. Можно было бы сказать, что прессе стоит со9
общать о результате медиации, но не о ее процессе. Жертву и преступника могут сопровождать родствен9
ники и друзья, являющиеся представителями общественности, и связанные с фактом и последствиями
преступления непосредственным образом. На конференциях могут присутствовать до 20 и даже 30 чело9
век, это больше, чем на многих судебных заседаниях. И, наконец, есть гарантии, о которых я упоминал,
включая открытое судебное разбирательство по делу. Так что, сообщество задействовано здесь в очень
большой степени. 
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Приложение: Материалы для раздачи, для Сессии 7 

Некоторые часто задаваемые вопросы о восстановительном правосудии

(А) В отношении существующих юридических концепций

Многие утверждают, что репарация может быть пропорциональной тяжести преступления, так же
как и наказание, но не сталкиваемся ли мы тут с проблемами вроде тех, о которых рассказывал Философ?
В случае с украденными или поврежденными вещами, товаром, есть четкая цена в денежных единицах, но
разве справедливо будет вешать ценовой ярлык на боль и страдания? Разные люди по разному страдают
от, казалось бы, одинаковых преступлений, они по-разному ощущают меру необходимой компенсации со
стороны преступника. В любом случае, большинство преступников, которые предстают перед судом, не
имеет денег на выплату компенсаций.

На этот вопрос можно ответить двумя способами. Один способ состоит в том, что проблемы, в боль9
шой степени, подобны тем, с которыми сталкивается традиционная система правосудия, за исключением
того, что здесь неэквивалентность касается только того количества добра, которое должен сделать пре9
ступник (в форме репарации), а не количества зла, вреда, который наносится ему. Как указал Философ,
единый стандарт может быть даже несправедливым, потому что люди различны и одинаковые меры мо9
гут оказывать на них разное воздействие. Второй аспект состоит в том, что восстановительное правосудие
занимается поиском решений, приемлемых для отдельных лиц, оно не занимается проблемами сдержива9
ния или возмездия, не должно принимать во внимание предыдущие судимости преступника и не старает9
ся сделать так, чтобы результат данного дела не очень отличался от результатов других дел. Поэтому, ес9
ли сами участники процесса полагают, что его результат справедлив – цель достигнута. Другие индивиды
в похожих обстоятельствах могут приходить к иным договоренностям, если таково их желание. Если от
преступника требуют неразумно большой репарации, можно применить вышеуказанные гарантии. Если
сумма репарации слишком мизерна, можно посчитать, что также нанесен вред сообществу, и тогда суд по9
требует дополнительной репарации от лица сообщества. В любом случае, восстановительное правосудие
делает упор на важности процесса общения как такового, а не на результате.

И сейчас существует непостоянство в вынесении приговоров, но не будет ли правосудие еще более не
стандартизированным, и, следовательно, несправедливым, если каждая жертва и каждый преступник
начнут определять свой собственный приговор? 

Здесь есть два существенных отличия. Мы говорим не о наказании, а о способе улучшить ситуацию
для людей, которые затронуты преступлением, поэтому, то, что хорошо и справедливо для них, не долж9
но, и, вообще говоря, не может быть справедливым для других людей. Мы более не нацелены на равен9
ство несчастья, мы не нацелены даже на репарацию: наша цель состоит в том, чтобы найти решение, кото9
рое будет приемлемым для данной жертвы и данного преступника. Другие жертвы и другие преступники
будут иметь право собственного, отличного, выбора. И еще: традиционное правосудие решает все в при9
казном порядке, в лучшем случае, спрашивая согласия преступника. В восстановительном процессе, как
жертва, так и преступник, не просто соглашаются, но и принимают активное участие в выработке плана
действий. Если стороны не могут прийти к соглашению, они могут попросить суд принять решение. 

Есть ли место для тюрем в восстановительном правосудии? Если да, и если тюремный приговор не про-
порционален тяжести преступления, поскольку оно уже не основано на наказании, то как вы можете оп-
ределить, сколько держать человека в изоляции ради защиты общества?

Восстановительное правосудие отводит определенное место ограничению свободы. Разница тут состо9
ит в том, что любое ограничение, включая арест, будет вводиться только для защиты общества, а не с це9
лью наказания. По возможности, будут применяться меры ограничения свобод, не связанные с арестом –
например, лишение права управления автомобилем или ведения бизнеса. Это, тем не менее, потребует
принятия определенных решений в отношении снятия санкций, подобно тому, как ныне принимаются ре9
шения об освобождении преступников, осужденных пожизненно: поведение в изоляции служит основа9
нием для прогнозирования поведения вне стен исправительного заведения, определяются меры поддерж9
ки, которые снизят вероятность повторного преступления. Насколько справедливо изолировать от обще9
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ства всех людей с похожими характеристиками, если статистическая возможность повторного тяжкого
преступления составляет лишь, скажем, 20, 10 или 5%?

Оценка пригодности людей к освобождению всегда проблематична, в особенности, ели производить ее
не основе поведения человека в тюрьме. Но так же точно дела обстоят и в любой другой системе. И так же
точно, в любой системе, поведение человека зависит от его окружения и того, как его примет сообщество.
Но в восстановительной системе ожидается, что преступник провел время в тюрьме, участвуя в репара9
ции или работая над решением проблем, которые у него были (неграмотность, отсутствие профессиональ9
ных навыков, неумение управлять эмоциями, и т.д.) – поэтому сообществу должно быть легче принять
его, по сравнению с тем, кто только что освободился и носит ярлык «опасного преступника». Мы должны
признать, что нулевой риск недостижим. Гораздо больше народу гибнет на дорогах или на производстве,
чем в результате убийства: если бы мы хотели хоть немного приблизиться к нулевому риску, нам стоило
бы запретить автомобили, а ведь автомобилисты посчитали бы это вопиющим нарушением их прав и сво9
бод, нам также пришлось бы посадить за решетку множество людей, которые, на самом деле, не представ9
ляют никакого риска, что представляло бы собой еще большее ограничение свобод.

Если мы продолжим сажать людей в тюрьмы, мы должны будем – ради самих себя, если не ради них
самих – сделать так, чтобы режим содержания был конструктивным и гуманным, в противном случае лю9
ди будут выходить озлобленными и неспособными к нормальной трудовой деятельности.

Как можно осуществить репарацию при отсутствии фактического ущерба – например, если преступ-
ление не удалось довести до конца или в случае, когда человек бросает камни с моста на проезжающие ма-
шины, но ни в кого не попадает? Или если в результате расследования преступления (такого, как кража в
магазине или скупка краденого) удается вернуть пропавшие вещи?

Попытка преступления тоже наносит вред, потому что жертва и другие члены сообщества испытыва9
ют страх того, что в другом месте и в другое время преступнику удастся довести его до конца. Таким об9
разом, можно рассматривать ущерб, нанесенный жертве тем, что она узнает о попытке преступления, или
ущерб для сообщества, с определением соответствующей репарации. В вашем втором примере (который
вы могли бы дополнить управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, без потерпев9
ших), преступника можно пригласить встретиться с водителями, которые ездят по этому шоссе или с те9
ми, кто действительно пострадал от подобных действий в других случаях. Для некоторых магазинных во9
ришек достаточно устроить встречу с хозяином или директором магазина, для других необходимой мерой
является выплата контрибуции за ущерб. 

Что происходит, если преступник не имеет никакой возможности уплатить стоимость украденных
вещей или выплатить компенсацию в том объеме, который следовало бы уплатить жертве в связи с нане-
сенным ей ущербом?

Этот вопрос лучше всего могут решить сами жертва и преступник. Во многих случаях, преступник
имеет возможность уплатить лишь символическую компенсацию, а если ущерб невозместим, его невоз9
можно измерить деньгами (например, если украден или уничтожен предмет, имевший огромную сенти9
ментальную ценность или если на лице жертвы навсегда остается шрам). Жертва может испытывать же9
лание почувствовать, что преступник будет жалеть о содеянном до конца своих дней или требовать суще9
ственной репарации – как в денежном выражении, так и в форме длительной отработки на благо обще9
ства. Приведу пример дела об изнасиловании – преступник искренне раскаялся в содеянном, и отдал жер9
тве деньги, которые он насобирал на мотоцикл, который хотел больше всего на свете. Для жертвы самым
важным в этом было то, что это была большая жертва для преступника, и что он принес ее добровольно.
Фактически, сумма денег тут не имела значения. Суды неспособны обеспечивать такие решения. Если
жертва испытывает тяжкие финансовые затруднения или получила физическое увечье в результате пре9
ступления, и преступник не имеет средств, чтобы адекватно компенсировать это ущерб, поддержку и по9
мощь должно обеспечивать сообщество, например, посредством социальной помощи или системы здра9
воохранения (или, в странах, в которых нет национальной государственной медицины, путем оплаты сче9
тов за медицинское обслуживание). 

Вот как может работать восстановительное правосудие в идеальном случае, и такие результаты с боль9
шей вероятностью могут быть достигнуты, если обеспечивается прямое общение жертвы с преступником.
Однако есть и три ситуации, в которые эта модель не впишется. Если преступник отрицает содеянное, си9
туацию разбирают в суде. Если преступник не сожалеет о содеянном, жертва и общество пожелают, что9
бы он сделал «что9либо», а если преступление – тяжкое, нужны более существенные санкции. Здесь сно9
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ва возникает вопрос пропорциональности. Тут можно возразить, что если санкция является репарацион9
ной (то есть, если от преступника требуют сделать какое9то доброе дело, а не просто заставляют его стра9
дать), ее точное соответствие преступлению или другим санкциям уже не так важно. В9третьих, преступ9
ник может не выполнить оговоренных условий репарации, в этом случае определенная степень принуж9
дения может быть уместной. 

Если существует существенный риск того, что преступник совершит дальнейшие тяжкие преступле9
ния, может понадобиться его изоляция, как отмечено выше. 

Какие существуют гарантии того, что преступник выполнит все, что намечено в договоре?

Обычно, преступники выполняют намеченное. Часто они хотят продемонстрировать раскаяние или
заново начать жизнь. Если медиация или конференция проводится после судебного процесса, например,
после предупреждения, прекращенного уголовного расследования или после вынесения приговора, в слу9
чае невыполнения условий договора уголовного наказания не предусмотрено. В случае с выплатой ком9
пенсации, может быть проведено еще одно заседание или служба медиации может помочь жертве приме9
нить гражданский иск, хотя нельзя сказать, что это является обычной практикой. Однако на конферен9
ции, члены семьи могут принять решение о принятии мер контроля над тем, что обещал сделать преступ9
ник (посещение школы, отработка и т.д.).

Альтернатива состоит в том, чтобы держать официальный процесс в резерве, как средство обеспечения
соответствия требованиям. Это можно осуществлять на разных стадиях процесса: уголовное преследова9
ние может быть условно приостановлено (при условии, что преступник признается в содеянном), судеб9
ные слушания могут быть отложены или, после осуждения, выполнение приговора может быть отсроче9
но. Кроме того, договор может быть включен в приговор и поставлен в зависимость от стандартных про9
цедур обеспечения выполнения. Все это применяется в различных странах. Все, кроме последнего, одна9
ко, подвержены опасности, существующей во многих странах, включая Британию, опасность давления в
отношении скорейшего завершения процесса. Такие меры должны применяться для того, чтобы обеспе9
чить репарацию, давление же в медиации исключено – это будет означать также давление на потерпевше9
го, что недопустимо. 

(Б) В отношении собственных принципов: добровольность, гарантии для жертв и преступ1
ников

Принимая во внимание тот факт, что медиаторы подчеркивают добровольность участия и что все за-
висит от того, признает ли преступник содеянное, что происходит, если жертва или преступник отказы-
вается участвовать, или если преступник не пойман, или если он заявляет о невиновности?

Начнем с потерпевших: как можно избежать давления на них при побуждении к участию? Сотрудник
службы поддержки жертв говорит, что его Служба считает, что даже сам вопрос об участии, который за9
дается потерпевшим, может вызвать смятение и страх, они начинают беспокоиться, не вызовет ли их от9
каз более тяжкого наказания для преступника или, что бывает чаще, бояться репрессалий. Давно учреж9
денные службы медиации для жертв и преступников уже разобрались в этой ситуации. Во9первых, хотя
с жертвой, конечно же, консультируются, именно служба медиации принимает решение о приемлемости
медиации в данном конкретном случае, и об этом сообщают преступнику. Далее, конференции могут про9
водиться и без участия жертвы, хотя, в подавляющем большинстве случаев согласие будет получено. 

В9третьих, если преступник сожалеет о содеянном, но жертва не хочет принимать его извинений, пре9
ступник может осуществить репарацию на благо общества, чтобы и жертва и преступник знали, что в ре9
зультате отказа потерпевшего от участия, ситуация для преступника не ухудшится, или что он сможет
принять участие в работе группы потерпевших и преступников (как я уже упоминал). В9четвертых, если
медиация или конференция являются составной частью нормальной процедуры, как это обстоит с несо9
вершеннолетними в Новой Зеландии и Австрии и в некоторых областях Австралии, решение, которое
принимается, не будет столь драматичным. Участие будет не более необычным делом, чем дача показаний
в нынешних судах, однако, упомянутые гарантии помогут жертвам уклониться от участия, если такова бу9
дет их воля. Но, с большой вероятностью можно говорить о том, что по мере того, как о системе станет из9
вестно больше, все большее число потерпевших захочет участвовать.

Что касается преступников, есть три уровня согласия. Если что9либо является добровольным процес9
сом, вам не может повредить отказ от участия. Если на участие требуется согласие, вы можете выбирать,
но в случае отказа вы можете ухудшить свою ситуацию. Третий уровень – принуждение. В медиации ве9
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дутся определенные споры по поводу того, нужно ли настаивать в рамках первого уровня, и является ли
приемлемым второй уровень, и не оказывается ли излишне большое давление на жертву. В том, что каса9
ется репарации, преступнику следует дать возможность осуществить ее добровольно, но в случае невы9
полнения, следует применять меры принуждения. 

Каково будет положение преступников? Какие процедурные гарантии у них будут? Будет ли у них со-
ответствующий доступ к услугам адвокатов? Как можно избежать давления на них с целью признания
ими вины, ради того, что можно назвать мягким вариантом?

Мягкий вариант? Ничего подобного: многие жертвы отмечали, что преступнику требуется значитель9
ное мужество, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Риск того, что ни в чем неповинный человек при9
знает свою вину только чтобы «покончить с этим» будет не более высоким, чем в настоящее время. Что
еще более важно, если человек признается в чем9то, чего он не совершал, это, скорее всего, станет ясно в
процессе медиации – в то время как суды обычно не ставят под сомнение признания вины. В качестве по9
следнего аргумента, можно сказать, что даже если кого9то приговорят несправедливо, он будет вынужден
делать что9то конструктивное – а это меньшая несправедливость, чем наказание (хотя, понятно, я не пре9
уменьшаю серьезность несправедливых обвинений, которые всегда являются серьезным делом). Что ка9
сается адвокатов, преступники, конечно, имеют право на представительство, но медиация не основывает9
ся на юридических концепциях, а, следовательно, вряд ли участие адвокатов может принести пользу. Ес9
ли преступник считает, что процесс был в чем9то несправедливым, он может воспользоваться процедурой
подачи жалоб или просто покинуть заседание, в случае чего дело будет передано в суд. 

Важно разграничивать два вида заявлений о собственной невиновности. Есть разница между тем, что
профессор Найджел Уокер называет «не тем человеком» и «человеком, совершившим действие, но отри9
цающим вину». Если человек заявляет «Это сделал не я! У меня есть алиби» или «Я и пальцем ее не тро9
гал», дело передается в суд. Но если человек говорит: «Я сделал это, но у меня на то были веские причи9
ны», можно сделать что9то для того, чтобы прояснить его отношения с потерпевшим. Признание действия
не ущемляет права обвиняемого отрицать свою вину по закону. 

Можно сказать, что решения такого типа редко бывают полностью добровольными. Даже если система
не оказывает давления, другие люди, такие как родственники или друзья могут сделать это сами. И наобо9
рот, даже если система не давит на людей, они могут сами изъявить желание участвовать, они имеют выбор
– участвовать или нет, и сам по себе, этот выбор дает им возможность самореализации (С. Райт, 1998: 34).

Что происходит в случае, когда преступников или жертв несколько? Или когда жертва – юридическое
лицо?

Несколько жертв или несколько преступников вовсе не представляют проблемы, как можно было бы
подумать. В самом первом деле, которое привело к организации VORP, было 22 потерпевших. Если чис9
ло жертв очень велико, нужен определенный компромисс, так же как и в суде, когда принимается реше9
ние слушать дело только по факту преступления. 

Если жертва – юридическое лицо, такое как магазин или школа, часто его может представлять служа9
щий, которого более всего затронуло преступление – например, ночной сторож или помощник управля9
ющего, ответственный за безопасность, школьный завхоз или классный руководитель.

Втягивает ли восстановительное правосудие в процесс уголовного судопроизводства людей, с которыми
можно было бы решить проблему неофициально?

Исследования, проведенные в Новой Зеландии, показали, что, напротив, с тех пор, как конференции
семейных групп были введены в 1989 году, гораздо большее число дел было разобрано в обход суда, по
инициативе полиции – в противном случае дело бы слушалось в суде (Максвелл и Моррис, 1996).
В г. Кеттеринг, Нортхэмптоншир, некоторые испытывали большее вмешательство в их жизнь, чем это бы9
ло бы в противном случае, некоторые – меньшее. Брейтвейт (1998) считает, что восстановительное пра9
восудие чаще сужает «сеть» официального государственного контроля, но расширяет сеть общественно9
го контроля – и такое расширение сети является положительным фактором, в особенности, для «белово9
ротничковой» преступности и домашнего насилия.

Возможно ли работать с преступниками, виновными в тяжких преступлениях (таких как изнасилова-
ние или убийство) в рамках восстановительного правосудия? Могут ли санкции носить восстановитель-
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ный характер в таких случаях? Что, если жертва очень настроена на прощение или, наоборот, на возмез-
дие?

Во9первых, следует помнить, что процесс должен быть также полезен, как и результат: многие жертвы
хотят выразить свои чувства и задать вопросы, на которые может ответить только преступник. Суд может
снизить репарацию, если она выглядит чрезмерной, или ввести дополнительные репарационные санкции,
чтобы компенсировать ущерб, нанесенный сообществу. В переходном периоду, диалог жертвы и преступ9
ника может проходить после вынесения приговора: в некоторых районах Америки, например, существу9
ет лист ожидания для родственников жертв убийства, которые хотят встретиться с преступниками, ожи9
дающими казни, не для того, чтобы высказать ему свою ненависть, а чтобы больше узнать о смерти свое9
го члена семьи и логически завершить свой траур, а иногда – чтобы простить преступника. Судья
МакЭлреа выступает против исключения тяжких преступлений из списка: чем сильнее причиненная боль,
тем больше потребность в исцелении (часто – с обеих сторон), и тем больше потенциальная польза для со9
общества от того, что «зло обернется добром». Это подойдет не для всех дел об изнасиловании, но в неко9
торых делах сможет сослужить отличную службу. Он цитирует жертву изнасилования, которая сказала:
«Это не система правосудия. Это просто юридическая система. Я вовсе не желала отправлять его в тюрь9
му, потому что он не молод и болен. Я только хотела, чтобы мою боль признали. Очень важно перестать
съедать себя изнутри оттого, что не можешь рассказать о своей страшной тайне» (МакЭлреа, 1998: 17).

Эти методы очень новы. Что делается для обеспечения адекватной работы с жертвами и преступниками?

То, что адекватно для конкретного человека, будет зависеть от конкретных обстоятельств дела, мы
должны это понимать, хотя нам также нужны гарантии защиты прав человека. Европейский Суд по пра9
вам человека установил, к примеру, что любая мать имеет право увидеть отчеты о слушаниях Шотланд9
ского суда по делам несовершеннолетних в отношении ее ребенка (установлено по делу Макмайкла: Кел9
ли, 1996: 11192).

Гарантии для всех участников процесса должны предоставляться при помощи обычных методов обес9
печения качества. В Канберре и Южной Австралии, полиция или социальные работники, присутствую9
щие на конференции, имеют право и несут ответственность в отношении ветирования результатов, кото9
рые представляют серьезное несоответствие, однако это не должно мешать законным пожеланиям сторон.
В Новой Зеландии, судьи контролируют процесс, но в духе восстановительного правосудия, а не юриди9
ческой бюрократии. В Британии, есть «Руководство по обучению медиации «жертва-преступник» (Куилл
и Уинн, 1993), а также «Стандарты практики для медиаторов и руководства медиационными службами»,
изданные Mediation UK (1998), и содержащие информацию по таким темам, как конфиденциальность и
нейтральность, однако требуется более подробное практическое руководство, чтобы обеспечить практи9
ческое внедрение стандартов. Основные принципы были описаны Консорциумом Восстановительного
Правосудия (1999).

Mediation UK ввела процедуру аккредитации для служб медиации, и работает над созданием похожих
стандартов для отдельных медиаторов и тренеров. Тренеры должны сами иметь определенный опыт ме9
диации, и потребуется еще какое9то время, пока люди накопят опыт. Должен обеспечиваться «встроен9
ный» надзор и обучение на рабочем месте. Желательно, чтобы медиаторы работали в парах и оценивали
свою работу и работу друг друга после каждой сессии. Должна иметься процедура контроля результатов
проделанной работы (с согласия сторон), участников следует опрашивать, чтобы выяснить, удовлетворе9
ны ли они процессом. Кроме того, нужны периодические углубленные исследования. Еще одна гарантия
заключается в процедуре оглашения апелляций, которая должна предоставлять возможность проведения
независимой медиации на ранних этапах. 

Перше видання книги М. Райта «Відновлення поваги до правосуддя» (Restoring Respect for Justice) було
здійснено у 1999 році видавництвом WATERSIDE PRESS, Great Britain, Domum Road, Winchester SO23 9NN; ISBN
Paperback 1 872 870 78 3.

Переклад книги здійснено у 2005 році БО «Український Центр Порозуміння» за люб'язної згоди п. М. Райта. 
БО «Український Центр Порозуміння» найближчим часом планує видати переклад книги М. Райта окремою

книгою. Слідкуйте за оголошеннями у бюлетені та на сайті »Практика вирішення конфліктів» –
www.commonground.org.ua.
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© БО «Український Центр Порозуміння» (переклад), 2006



ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Представивши вперше на нашій лютневій (2005 р.) конференції «Формування української моделі

відновного правосуддя» прообраз бюлетеню, ми, звичайно ж, попросили вас дати йому оцінку і надалі,
працюючи над дизайном бюлетеню, користувалися вашими порадами.

Минув рік. Ви мали змогу познайомитися із 4 випусками бюлетеню «Відновне правосуддя в Україні»
і ми запрошуємо вас дати оцінку нашій роботі. Маємо зазначити, що у процесі розвитку бюлетеню про9
глядається і процес становлення відновного правосуддя в Україні. Працюючи задля якнайповнішого за9
доволення всіх читачів, ми намагалися подавати у бюлетені цікаві та актуальні матеріали. Обрана рубри9
кація була сформована відповідно до побажань, зазначених у ваших анкетах, та мала на меті задовольнити
переважну більшість фахових інтересів нашої поважної аудиторії. До речі, електронна версія бюлетеню –
це також ідея наших читачів!

Наклад першого пілотного видання бюлетеню був лише 150 примірників, а протягом року він зріс до
1300 примірників! Першу оцінку ми отримали від 40 читачів, а зараз маємо змогу врахувати побажання
набагато ширшої аудиторії.

Ми щиро зацікавлені дізнатися думку КОЖНОГО ЧИТАЧА!

1. Оцініть, будь9ласка, загальну потребу випуску бюлетеня, присвяченого проблемам відновного
правосуддя в Україні?

1 2 3 4 5
Коментарі __________________________________________________________________

2. Оцініть, будь9ласка, наскільки Вам подобається змістовне наповнення бюлетеню?
1 2 3 4 5

Коментарі __________________________________________________________________

3. Оцініть, будь9ласка, наскільки Вам подобається запропонована рубрикація бюлетеню?
1 2 3 4 5

Коментарі __________________________________________________________________

4. Оцініть, будь9ласка, наскільки Вам подобається оформлення бюлетеню?
1 2 3 4 5

Коментарі __________________________________________________________________

5. Як часто, на Ваш погляд, має виходити такий бюлетень? (Оберіть один варіант)

а) один раз на рік;
б) щоквартально;
в) щомісяця;
г) Ваш варіант____________________________________________________________

6. Чи готові Ви підписатися на такий бюлетень? (Оберіть один варіант)

а) так, яку ціну Ви готові заплатити за такий бюлетень? _________________________
б) ні;
в) важко відповісти.

7. Ваші зауваження, коментарі, побажання стосовно бюлетеню _____________________
___________________________________________________________________________

ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ВІДПОВІДІ! 
ЦЕ НЕОЦІНЕННИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ!

Заповнені анкети надсилайте факсом 044 280 39 18 або на електронну адресу uccg@uccg.org.ua (з поміткою «Оцінка
бюлетеню») або листом на адресу: Український Центр Порозуміння, редакція бюлетеню «Відновне правосуддя в Україні»,
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