У книзі представлено досвід
розвитку та впровадження програм медіації в обох країнах і
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Замовте власний примірник у БО “Український Центр Порозуміння”:
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“Арт – Бюро”, 2004. – 228 c.
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Щиро вітаємо вас у 2007 році!
Раді повідомити вам, незважаючи на те, що у 2006 р. бюлетень не видавався, у 2007 р. вийдуть усі
4 номери, до яких ми включимо нові матеріали, що були напрацьовані протягом останнього часу.
Наразі вже можемо говорити про певний поступ у впровадженні програм відновного правосуддя
– кількість фахівців, що працюють у цій сфері, а також просто поінформованих про такі програми
людей щодня зростає. На сьогодні у 10 регіонах України створюються Центри відновного правосуддя в громадах, є цікавий досвід співпраці державних органів і громадських організацій, збільшується
кількість пілотних проектів та підготовлених медіаторів у кримінальних справах.
Громадська ініціатива з впровадження програм відновного правосуддя була підтримана, зокрема,
Міністерством юстиції України, який нині працює над удосконаленням законодавчої бази для практичного застосування медіації у кримінальних справах.
Державний Департамент з питань виконання покарань, на шляху свого реформування у відповідності до завдань гуманізації кримінального судочинства, також розглядає можливості та вивчає
перший досвід впровадження відновного правосуддя у свою діяльність.
Багато дослідників називають програми відновного правосуддя, у першу чергу, ефективним
інструментом для захисту прав потерпілих. Цей новий аспект у кримінальному праві стає все більш
актуальним і привертає увагу багатьох фахівців.
Питання ювенальної юстиції є наріжним каменем реформи судової системи в Україні, а отже,
потребує прискіпливого вивчення і якнайширшого обговорення, бо йдеться ж про долю дітей, що
опинилися у складній життєвій ситуації. І саме співпраця різних організацій – органів внутрішніх
справ, соціальних служб, судів, громадських організацій, – може допомогти їм та їхнім родинам
подолати кризу, повернутись до нормального життя. Також це може попередити кризові випадки у
майбутньому, що навіть більш важливо для суспільства.
Тож, запрошуємо познайомитися із матеріалами цього числа бюлетеню, що висвітлюють усі ці
важливі питання!
Особистий і професійний успіх кожного з нас залежить від того, як ми взаємодіємо з суспільством, з оточуючими. Отже, і у питаннях впровадження програм відновного правосуддя багато що
залежить від нашого уміння і готовності висловитись, почути і зрозуміти один одного. Адже саме це
й покладено в основу цих програм – можливість поспілкуватися і зберегти людську честь і гідність
для всіх, хто так чи інакше залучений у ситуацію правопорушення. А в результаті ми можемо мати,
з одного боку, – взяття на себе відповідальності в усуненні завданої злочином шкоди, а з другого
– зменшення кількості людей, що живуть з образою в душі, адже вони пройшли через відновлюючий
процес прощення.
Ми будемо раді отримати ваші відгуки щодо змістовного наповнення бюлетеню, а також запрошуємо вас до співпраці у підготовці цікавих матеріалів з актуальних питань впровадження відновного правосуддя та реформи системи кримінальної юстиції в Україні!
Редакційна рада та редакційна колегія
бюлетеню “Відновне правосуддя в Україні”

№ 1, квітень, 2007

5

АКТУАЛЬНА ТЕМА
6

НА ЧАСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВІДНОВНИХ
ПРОЦЕДУР У КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
УКРАЇНИ

Віталій СЕГЕДІН
старший радник юстиції
(Академія прокуратури України, м. Київ)

географічно, і ментально Україна
– європейська держава, а тому немає
нездоланних перешкод щодо входження нашої держави у Європейський
Союз. Однією умовою, щоб це стало
реальністю, є приведення вітчизняного
законодавства і правозастосовної практики у відповідність до загальноприйнятих у країнах Європейського Союзу
норм. Проте не так уже й далекі проблеми вітчизняного законодавства до
тих, якими опікуються країни-члени
ЄС. Зокрема, мова йде про ефективність кримінального законодавства і
відповідність його сучасним нормам.
Як відзначається ученими та
практиками, кримінальний процес у
класичних його вимірах не вирішує
проблем, що породжуються вчиненням злочинів. При цьому найбільш
скривдженою стороною є потерпілий.
І правоохоронні органи, і суди залишаються байдужими до його проблем.
Вважається, що, засудивши правопорушника, держава, тим самим відновлює права потерпілого. Навіть у тих
випадках, коли заявлені потерпілим
позовні вимоги задовольняються, поза
межами уваги суду, як правило, залишаються засоби і терміни виконання вироку в цій частині. І, в усякому
разі, поза увагою суддів, прокурорів,

І

слідчих залишається емоційна сфера
сприйняття злочину потерпілим (відчуття незахищеності, образи, гніву).
Як наслідок, навіть за умов найсприятливішого процесу розслідування і
судового розгляду кримінальної справи, потерпілий не перестає відчувати себе незахищеною жертвою. Один
відомий норвезький вчений, Нільс
Крісті, образно порівняв роль потерпілого у кримінальному судочинстві з
роллю спускового гачка.
З другого боку, кримінальний процес в Україні, як і у більшості інших
країн, побудований таким чином, що
держава зобов’язана доводити подію
вчинення злочину, а справа правопорушника – захищатися від обвинувачення. Як наслідок, нерідко засуджений злочинець вважає себе жертвою
правосуддя.
Вирішення цієї проблеми видатні українські правознавці М. В. Костицький і В. Т. Маляренко вбачають у
введенні примату прав людини в судове право, забезпечення рівності сторін
у суді та посилення статусу потерпілого шляхом запровадження відновного
правосуддя, що має на меті урівноваження інтересів жертви і суспільства
з необхідністю соціальної реінтеграції злочинця за активної участі всіх
сторін, втягнутих у процес правосуддя. Україна не має іншої перспективи
ефективного і гармонійного розвитку
суспільних відносин, а, отже, і правовідносин, ніж шлях, яким просуваються інші держави розвинутої демократії. У даному контексті йдеться про
впровадження відновного правосуддя.
Тож маємо глибоко і критично вивчати
накопичений досвід такого розвитку і
творчо пристосовувати його з урахуванням власних історичних особливостей і реалій сьогодення.
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

На часі імплементація відновних процедур у кримінальний процес України

В основі відновного правосуддя лежить
підхід, орієнтований на надання можливості
сторонам конфлікту і громаді самим впоратися із наслідками злочину. Сутність його, як
вона визначена американським кримінологом
Говардом Зером, полягає у пошуку шляхів до
того, щоб при повній повазі до влади закону і
захисту прав людини, розширюючи можливості традиційного кримінального процесу, надати
офіційному правосуддю відновного характеру
за рахунок використання медіації (програми
примирення потерпілих і правопорушників),
як способу вирішення кримінальних ситуацій,
сприяючи, з одного боку, усуненню завданої
потерпілому емоційної, матеріальної та фізичної
шкоди, і, з другого боку, соціальній реінтеграції правопорушника, свідомому прийняттю ним
відповідальності за скоєне.
Наріжним каменем відновного правосуддя є процедура медіації. За визначенням
Рекомендацій РЄ вона є процесом, у якому
беруть участь сторони конфлікту, проводячи
бесіди у присутності нейтральної та неупередженої особи – медіатора. Метою цих бесід є
договір, на який погодилися б обидві сторони. Програми примирення жертви і правопорушника з’явилися у кінці 70-х років минулого
століття у США та на початку 80-х років у
Європі. Рада Європейського Союзу 15 березня
2001 р. прийняла Основоположне рішення “Про
місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві” (2001/220/JHA). Відповідно до нього, всі
країни Європейського Союзу зобов’язані прийняти закони, які забезпечували б проведення
посередництва у кримінальних справах.
Нині чинне кримінальне законодавство
України (ст. 46 Кримінального кодексу і ст. 27
Кримінально-процесуального кодексу) надає
суду можливість звільнити від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим особу, що вперше вчинила злочин невеликої
тяжкості, а також у злочинах приватного обвинувачення. Однак, зі вступом прокурора у справу
можливість її закриття за примиренням сторін
відпадає. Отже, навіть не в усіх справах, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого,
останній є господарем становища у кримінальному процесі. Годі вже й говорити про інші справи,
участь в яких прокурора обов’язкова. Це може
стати однією з перешкод на шляху втілення відновного правосуддя. Інша проблема вбачається у
тому, що чинне кримінальне законодавство, хоча і
встановлює порядок закриття судом кримінальної
справи у зв’язку з примиренням обвинуваченого,
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підсудного з потерпілим, однак не створює жодних умов для досягнення такого примирення.
Існуючий досвід країн, де відновне правосуддя
запроваджено законодавчо, свідчить про необхідність, за клопотанням зацікавлених осіб, тимчасово зупиняти перебіг процесуальних строків на
певний час для проведення процедури медіації.
В Україні також напрацьовується певний досвід
окремими вітчизняними судами (Дарницького
м. Києва, Дергачівського Харківської області,
Красногвардійського Автономної Республіки
Крим тощо), які намагаються впроваджувати
елементи відновного правосуддя у рамках чинного процесуального законодавства, який потребує дослідження.
Наразі очевидно, що для запровадження
відновного правосуддя необхідно законодавчо
вирішити низку кардинальних питань. Зокрема:
визначити умови, що сприятимуть здійсненню
процедури примирення; ввести у кримінальний процес поняття медіатора (посередника) і
визначити умови їхнього допуску до процедури
примирення; визначити стадії кримінального
процесу і порядок ініціювання процедури примирення, коло посадових осіб, що наділятимуться повноваженнями передавати матеріали справи на медіацію; окреслити обсяг такої
інформації; законодавчо визначити оформлення
результатів процедури примирення та її правові наслідки, залежно від виду злочину і особи
правопорушника тощо. Виходячи із загальної
процесуальної ролі прокурора на досудовому
слідстві можна дійти висновку, що саме йому
має належати прерогатива вирішення зазначених питань на досудовому слідстві.
Серед завдань забезпечення додержання та
правильного застосування законів в Україні,
покладених на прокуратуру України ст. 121
Конституції України і ст. 1 Закону України “Про
прокуратуру”, на перше місце не випадково
поставлено забезпечення законності саме у кримінальному судочинстві, бо саме тут порушення
наносять найбільшої шкоди правам і законним
інтересам громадян. При цьому саме прокурору
відведено ключову роль в охороні прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у досудовому слідстві. Виконання покладених на прокурора завдань ускладнюється недосконалістю
самого кримінально-процесуального законодавства, яке не забезпечує повною мірою додержання гарантованих Конституцією України прав,
основних свобод та обов’язків людини і громадянина. Однак, з огляду на положення ч. 4 ст. 27
КПК він є перепоною на шляху запроваджен7

АКТУАЛЬНА ТЕМА
ня відновних процедур. Зміни у законодавстві,
направлені на впровадження відновних процедур у вітчизняний кримінальний процес, мають
перетворити прокурора на їх провідника. Як
свідчать результати опитування, проведеного у
березні-квітні 2007 р. серед прокурорів і слідчих – слухачів Академії прокуратури України,
переважна більшість (85 відсотків опитуваних)
вважають, що існуюча система кримінального
судочинства потребує змін задля досягнення
кращого виправлення і ресоціалізації правопорушників, і 78 відсотків вважають, що права
потерпілих вимагають кращого захисту. Дві третини слухачів вбачали вирішення проблеми у
розширенні кола діянь щодо яких застосовується закриття кримінальної справи за примиренням обвинуваченого і потерпілого, і майже три
чверті опитаних висловилися за внесення змін у
порядок вирішення кримінальних справ, у яких
досягнуто примирення між потерпілим і право-

порушником. Водночас більше половини опитуваних не знають (35%) або не сприймають (23%)
ідей і методів відновного правосуддя. Але для
забезпечення ефективності та сталості змін до
процесуального законодавства має передувати
велика дослідницька робота і наукове осмислення існуючої практики.
Наразі Міністерством юстиції готуються до
внесення на розгляд Верховної Ради України
проекти законів України “Про медіацію (посередництво) у кримінальних справах” та “Про
внесення змін до Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України щодо процедури медіації (посередництва)”, які мають наблизити час імплементації європейських підходів
до відновного правосуддя у законодавче поле
України. Вважаємо, що обговорення цих законопроектів широкою юридичною громадськістю
буде сприяти підвищенню їх якості, а відтак і
ефективності прийнятих законів.

В рамках проекту ЄС (TACIS-IBPP) «Розбудова в Україні мережі Центрів відновного правосуддя
в громадах» та проекту ЮНІСЕФ «Центри відновного правосуддя в громаді для сімей і дітей»
19-20 квітня 2007 року у м. Києві пройшла міжнародна конференція «РОЛЬ ЦЕНТРІВ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ У СИСТЕМІ
ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ», метою якої було – окреслити можливості Центрів відновного правосуддя як ключового елементу
профілактики підліткової злочинності у громаді. Організаторами
конференції виступили Український Центр Порозуміння спільно з
партнерами за проектом «Розвиток в Україні мережі Центрів відновного правосуддя в громадах», що виконується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Конференція проводиться також за
сприяння Верховного Суду України та Міністерства юстиції України,
Представництва Фонду ЮНІСЕФ в Україні та Ради Європи.
Відновне правосуддя (ВП) – це новий підхід до вирішення кримінальних конфліктів, спрямований на відновлення справедливості та
виправлення шкоди, спричиненої злочином. На відміну від судової
системи, де суд визначає розмір завданих збитків, під час участі у
програмі ВП потерпілі можуть самі заявити наскільки серйозно було
порушено їхні інтереси. Програми відновного правосуддя наразі
є доповненням до існуючої системи правосуддя, а його принципи
покладені в основу роботи системи служб пробації та ювенальної
юстиції в усьому світі.
В Україні впровадження відновного правосуддя було започатковано 2003 року як громадська ініціатива. На сьогодні, впровадження
відновного правосуддя в Україні відбувається за підтримки Верховного Суду України, Академії суддів, Міністерства юстиції, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Генеральної прокуратури, Академії Генеральної прокуратури, Державного Департаменту України
з питань виконання покарань, Департаменту кримінальної міліції у
справах неповнолітніх та інших організацій. До мережі недержавних
організацій, що працюють над створенням у своїх громадах Центрів
відновного правосуддя, входять такі організації, як Благодійна
організація «Український Центр Порозуміння» (м. Київ та м. Сімферополь); Благодійний фонд «Простір без конфлікту» (м. Львів);
Всеукраїнська фундація «Захист прав дітей» (регіональний осередок у м. Біла Церква, Київська обл.); ГО «Агентство регіонального
розвитку «Гармонія» (смт Красногвардійське, АР Крим); Луганська
обласна група медіації; Одеська обласна група медіації; Правозахисна організація сиріт «Віра в майбутнє» (м. Івано-Франківськ);
Сумська обласна громадська організація «Сумська ініціатива»; Харківський громадський центр «Молодь за демократію».
Під час пленарного засідання в конференції огляд українського
досвіду створення Центрів відновного правосуддя в громадах зробили президент Українського Центру Порозуміння Роман Коваль та
Надія Прокопенко, координатор проекту. Також на конференції було
презентовано міжнародний досвід залучення громади до вирішення
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завдань профілактики злочинності неповнолітніх: експерт Ради
Європи та дослідник Європейського форуму з відновного правосуддя Мартін Райт (Великобританія) розповів про важливість мобілізації
громади задля профілактики злочинності, а професор Університету
Ріджайна (Канада) Отто Дріджер – про особливості функціонування
систем ресоціалізації неповнолітніх правопорушників.
На секційних засіданнях учасники мали змогу дізнатися більше
про різноманітні методи, спрямовані на профілактику підліткової
злочинності та збільшення можливостей для розвитку системи
соціальної підтримки у громаді, зокрема таких, як медіація в кримінальних справах, медіація ровесників, форуми громадського правосуддя, сімейні групові наради.
Велику увагу на конференції було приділено також законодавчим аспектам впровадження медіації у кримінальне судочинство
України, зокрема відбулося обговорення представлених начальником управління Департаменту законодавства про правосуддя,
правоохоронну діяльність та боротьбу із злочинністю Міністерства
юстиції України Інною Фесенко проектів законів «Про медіацію у
кримінальних справах» та «Про внесення змін до Кримінального
та Кримінально-процесуального кодексів України щодо процедури
медіації (посередництва)». Суддя Верховного Суду України Тетяна
Шевченко говорила про застосування програм відновного правосуддя у практиці кримінального судочинства, а заступник начальника Головного управління Генеральної прокуратури України Віктор
Лобач – про перспективи розбудови в Україні системи ювенальної
юстиції (правосуддя у справах дітей) на основі програм відновного
правосуддя. Про державну політику і останні нормативні документи
у сфері створення системи ювенальної юстиції розповіла депутат
ВР V скликання Катерина Левченко.
Успішний розвиток програм відновного правосуддя є переконливим прикладом можливої ефективної співпраці державних і недержавних організацій на шляху затвердження європейських правових
норм. 20 грудня 2006 р. Кабінет Міністрів схвалив Комплексну
програму профілактики правопорушень на 2006-2008 роки, яка
спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених
заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин,
що зумовили вчинення протиправних дій. Зокрема, передбачається
вдосконалення законодавства у цій сфері та підвищення відповідальності місцевих органів влади щодо забезпечення безпеки у громадах та удосконалення механізмів координації роботи із залучення
до профілактики правопорушень громадськості. Конференція без
сумнівів підтвердила спроможність центрів відновного правосуддя у громадах стати ключовим елементом майбутньої системи
ювенальної юстиції в Україні.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
В ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Роман КОВАЛЬ
Президент
Українського
Центру Порозуміння

сторія відновного правосуддя в Україні бере
свій початок із 2003 р., якщо, звичайно, не
брати до уваги традиційні форми розв’язання
конфліктів у дорадянський період часу. Саме
з цього року вперше в Україні почала розвиватися практика реалізації програм відновного правосуддя: спочатку Українським Центром
Порозуміння на базі Дарницького районного
суду, а потім й іншими організаціями, які приєдналися до руху за відновне правосуддя як у Києві,
так і в регіонах України. Це такі організації, як
Агентство регіонального розвитку “Гармонія”
(Червоногвардійський район, АР Крим), “Віра
в майбутнє” (м. Івано-Франківськ), Дитячий
Християнський фонд, Луганська обласна група
медіації, Львівській благодійний фонд “Простір
без конфлікту”, Одеська обласна група медіації,
“Молодь за демократію” (м. Харків), “Сумська
ініціатива”, Філія Всеукраїнської фундації
“Захист прав дітей” (м. Біла Церква).
Під програмою відновного правосуддя маємо
на увазі будь-яку програму, яка використовує
відновний процес або націлена на досягнення
відновного результату, як це позначено в резолюції Економічної й Соціальної Ради ООН від 24
липня 2002 р. про основні принципи застосування програм відновного правосуддя. “Відновний
процес”, у свою чергу, означає будь-який процес,
при якому потерпілий, правопорушник та інші
члени громади, на яких вплинув злочин, активно беруть участь у спільному вирішенні проблем, що виникли через злочин, за допомогою
нейтральної й незацікавленої третьої сторони.
Найвідоміші процеси з відновного правосуддя,
які поширені у світі, включають медіацію, сімей-
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ні конференції, кола правосуддя у громаді або
кола винесення рішення.
“Відновний результат” означає угоду, яка
досягнута в результаті відновного процесу, що,
як правило, включає відшкодування збитків,
суспільні програми або інші програми, відповідні дії, призначені для відновлення стану потерпілого і громади та реінтеграції правопорушника.
На початковому етапі подібні програми в
Україні ставили перед собою завдання формування довіри з боку системи правосуддя, встановлення партнерських відносин, розробки механізмів взаємодії та, власне, відповіді на питання: чи
реальні програми відновного правосуддя (ВП) в
Україні? Звичайно, ще рано судити про те, який
вигляд остаточно будуть мати програми ВП, які
будуть законодавчо закріплені та рекомендовані
до подальшого розвитку й впровадження в практику на Україні. Однак, як можна судити зараз
на підставі оцінки вже існуючої практики, відповідь на основне питання початкового етапу вже
є: програми відновного правосуддя в Україні
реальні, вони задовольняють потреби потерпілих і правопорушників, і вимагають подальшого
розвитку та впровадження.
Якщо ми приймаємо цю точку зору, то
наступним етапом має бути пошук відповідей на
питання, що дозволять представити остаточний
вигляд української моделі відновного правосуддя. Як би не хотілося громадським організаціям
назавжди залишитися в експериментальному
полі, що допускає розмаїття форм, механізмів
і процедур, робота в правовому полі вимагає
конкретного й чіткого їхнього закріплення в
законодавстві. Без цього подальший розвиток
відновного правосуддя буде суттєво обмежений
експериментальними площадками та залежатиме переважно від особистої мужності1 суддів і
прокурорів, ініціативи громадських організацій
і донорських грошей.
Найважливішими питаннями, що потребують рішення для подальшої інституціоналізації
ВП в Україні є: 1) зміст програм відновного
1

Тобто спроможності мислити категоріями принципів права, а
не букви закону, та приймати власні рішення.
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правосуддя; 2) можливі форми їхньої реалізації і
3) необхідна нормативно-правова база.
Безумовно, кожна із трьох вищезгаданих тем
гідна окремої статті, але зараз спробуємо лише
окреслити їх, сподіваючись на подальше обговорення у наступних працях та публікаціях.
I. Яке ж коло питань постає для обговорення
теми “зміст програм відновного правосуддя”?
У різних країнах програми відновного правосуддя по-різному враховують інтереси потерпілих і правопорушників. Це дає можливість
говорити про те, на кого в першу чергу орієнтована програма відновного правосуддя.
У деяких випадках (як, наприклад, в Австрії й
Данії) програми більше орієнтовані на захист
інтересів потерпілої сторони, в інших випадках
(особливо, якщо мова йде про неповнолітніх)
– на правопорушника. Є такі програми, які прагнуть зберегти баланс і дотримати, на скільки це
можливо, принцип рівноваги, з огляду на інтереси всіх учасників процесу. Якщо прогнозувати
перспективи в Україні, то в єдиній статті кримінального кодексу, де мова йде про примирення
між потерпілим і правопорушником (ст. 46 КК)
зазначені наслідки для правопорушника, але
не для потерпілого. Ось досить показова думка
одного із суддів, з ким нам довелося обговорювати цю тему:
“Судова система [України] сьогодні більше
захищає державу, ніж потерпілого, займаючись
відновленням порушених прав чи звичаєвих
норм суспільства. Органи дізнання й слідства,
прокуратура, суди, адвокати – усі займаються
правопорушником. І часто здається, що правопорушник найбільше постраждав, його починають
жаліти. У той же час усі забувають про потерпілого, він часто не відчуває, що його захищають,
хоча він дійсно потребує підтримки”.
На наш погляд, було б доцільно спробувати
відновити порушений баланс, обговоривши перспективи офіційного закріплення програм ВП у
нормативно-правовій базі України2.
Наступне, не менш важливе питання: статус
програми ВП у системі правосуддя. Чи є програма ВП альтернативою, доповненням або
частиною офіційної системи?
Багато в чому відповідь на це питання залежить від того, наскільки кардинальним є зміна
парадигми, висловлюючись мовою Говарда Зера,
автора всесвітньовідомої книги-маніфесту від2

Деякі факти дають підставу сподіватися на зміну цієї ситуації у
майбутньому, наприклад підписання Україною у квітні 2005 р.
Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам
насильницьких злочинів (1983 р.) та розробка Міністерством
юстиції відповідних законодавчих пропозицій.
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новного правосуддя “Зміна об’єктива: новий
погляд на злочин та правосуддя” – тобто наскільки серйозно ми готові змінити наш погляд на
завдання правосуддя і відповідно змінити характер цього правосуддя: з карального на відновний. У тих країнах, де відбулися досить серйозні
зміни уявлень про завдання й підходи системи
правосуддя до злочину, ми можемо спостерігати
такі приклади, як Форуми Громадського правосуддя (Community Justice Forums) у Канаді або
сімейні конференції в Новій Зеландії. Основною
ознакою таких програм є факт передачі повноважень по винесенню рішення про наслідки злочину самим учасникам злочину, а також родині та
громаді. Прийняте ними рішення потім затверджується суддею. Щоправда, у Канаді судді нам
розповідали, що іноді вони трохи зм’якшують
рішення, винесені громадою, які, на їхній погляд,
мають тенденцію до зайвої суворості. Хоча в
багатьох випадках, особливо під час сімейних
конференцій, результат програми залишається
без змін і саме так втілюється в життя. Також
важливо відзначити, що варіант, коли відновне правосуддя є частиною системи, що реагує
на злочини, також передбачає й можливість
поновлення слухання справи в суді у випадку
невиконання домовленостей. Це ж стосується й
тих випадків, коли програма ВП починає діяти з
ініціативи поліції або прокурора й справа може
бути закрита після примирення сторін (потерпілого, правопорушника, членів громади).
Є, однак, приклади й протилежної ситуації,
коли програми відновного правосуддя співіснують паралельно з офіційним кримінальним
покаранням. Нерідко трапляються ситуації,
коли досягнувши угоди з потерпілою стороною,
покаявшись і відшкодувавши збитки, правопорушник на довершення одержує вирок, що нічим
не відрізняється від того, який би він одержав і
не взявши на себе реальну відповідальність за
скоєне, як відзначав у своїй доповіді “Відновне
правосуддя – гігантський стрибок чи лише ще
один інструмент системи карного правосуддя?”
дослідник з Норвегії Стурла Фалк (Sturla Falk).
Доповідь пролунала на третій міжнародній конференції Європейського Форуму медіації потерпілих, правопорушників та відновного правосуддя, що проходила у Будапешті 14–16 жовтня
2004 р. На думку доповідача, подібна ситуація,
коли правопорушник, начебто б двічі відповідає за вчинене, спочатку перед потерпілим і
громадою, а потім перед державою, може мати
негативні наслідки з погляду виправлення правопорушника.
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Актуальні питання впровадження відновного правосуддя в правову систему України

У нашій ситуації ми скоріш ближче до другого варіанта, ніж до першого, хоча вже зараз ніщо
не заважає програмам примирення в деяких
випадках стати альтернативою карному правосуддю в справах стосовно неповнолітніх. Так,
наприклад, у ст. 105 передбачений такий захід
виховного характеру, як відшкодування нанесеного матеріального збитку, а також багато інших,
які часто можна зустріти в угодах, укладених на
медіації. До речі, у минулому році Верховний
Суд України також звернув на це увагу суддів у
ст. 4 Постанови Пленуму ВС України № 2 “Про
практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”.
До змістовної складової моделі відновного
правосуддя відноситься також і питання “На
які види правопорушень (і правопорушників)
орієнтована програма?” Іншими словами: хто
і за якими статтями обвинувачення може бути
скерований на програму примирення? На жаль,
наш Кримінальний кодекс передбачає наслідки
примирення сторін переважно в тих справах, які
вкрай рідко зустрічалися в нашій практиці експериментальних моделей. Як правило, неповнолітні, на яких, на думку суддів і координатора
програми, процедура медіації може вплинути,
обвинувачуються по статтях, що не мають відношення до правопорушень невеликого ступеня тяжкості. При цьому суд, у таких випадках,
може врахувати наслідки примирення сторін
тільки спираючись на ч. 2 ст. 66, як обставину що пом’якшує покарання (див.: постанови
Пленумів Верховного Суду України № 5 від 16
квітня 2004 р. та № 13 від 2 липня 2004 р.).
Слід зазначити, що насправді це питання
виникає лише у представників системи правосуддя, які звикли до існуючої класифікації
злочинів, заданої чинним Кримінальним кодексом та до відсутності запровадженого у практику принципу дискреційного правосуддя, який,
крім всього, передбачає ставлення до кожної
кримінальної ситуації як до окремого випадку.
У більшості країн світу практика програм відновного правосуддя не обмежується статтями
Кримінального кодексу, а лише декількома критеріями щодо відбору справ на медіацію (та
інші програми ВП), як-от: 1) визнання правопорушником факту скоєння ним злочинних дій;
2) наявність жертви; 3) професіоналізм працівників програми щодо роботи з різними видами
правопорушень, як наприклад тяжкі злочини
або справи з домашнього насильства3; ну і, звичайно, – 4) добровільна згода сторін на участь
у програмі (у більшості відомих нам програм
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цей критерій перевіряється вже, як правило,
працівником програми ВП на попередніх зустрічах зі сторонами, коли ведучий має можливість
ретельно розповісти про цілі та переваги процесу та надати відповіді на запитання учасників).
Дуже важливим, безумовно, є питання відмінностей у підходах і можливостях програми
стосовно повнолітніх та неповнолітніх правопорушників.
Закордонний досвід свідчить, що сенс у
законодавчому закріпленні можливості передачі справи в програму відновного правосуддя
на будь-якій стадії кримінального процесу є.
Практика показує, що більша частина справ у
таких країнах, як Польща, Бельгія, Канада та ін.
попадає до медіатора з ініціативи прокурора або
поліції. Таким чином, питання про стадії кримінального процесу та наслідки програм відновного правосуддя також вимагає обговорення й
нормативного закріплення.
Цей перелік питань, напевно, не є вичерпним,
але він дозволить почати обговорення змістовної
частини програм ВП, що, по великому рахунку,
вся зводиться до відповіді на основне питання:
для чого програми відновного правосуддя? Або
іншою мовою: яка мета впровадження відновного правосуддя? Які цілі та завдання ми ставимо
та намагаємося вирішити? Нагадаємо ще раз, що
дійсним впровадженням відновного правосуддя у систему кримінального судочинства буде
лише тоді, коли будуть втілені у життя відповідні принципи зазначені, зокрема, у Резолюції
Економічної та Cоціальної Ради ООН “Про
основні принципи програм відновного правосуддя у кримінальних справах” від 24 липня
2002 р. та у Рекомендації Ради Європи № R (99)
19 щодо принципів організації медіації у кримінальних справах. Найголовнішими серед них є:
1) активне залучення сторін до власного вирішення питань кримінальної ситуації;
2) увага щодо потреб потерпілої сторони та її
активна участь у визначенні наслідків злочину;
3) безпосередня участь сторін у виправленні
наслідків скоєного та попередження повторення
злочинної поведінки у майбутньому;
4) залучення ресурсів громади до процесу
відновлення стану жертви та ресоціалізації правопорушника.
3

Є багато застережень проти проведення процедур примирення
між жертвою та кривдником у ситуаціях домашнього насильства з боку спеціалістів, що працюють з такими справами, але
поруч з цим у світі існують і приклади програм ВП, які цілеспрямовано працюють з випадками домашнього насильства.
У будь- якому випадку вимога щодо належної професійної підготовки фахівців є невід’ємною.
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II. Продовжуючи тему актуальних питань,
ми неминуче приходимо до питання про форми,
які можуть приймати такі програми.
По-перше, відразу слід зауважити, що зараз
нам здається передчасним ухвалювати рішення
щодо якогось конкретного різновиду програм
ВП, а саме медіації, сімейної конференції або
кіл правосуддя. Вже зараз наш досвід показує
(і ми знаходимо тому підтвердження в закордонній практиці), що зазвичай різні ситуації
вимагають різного підходу й найбільш ефективною буде та програма, що зможе запропонувати
диференційований підхід до злочину, залежно
від особистості правопорушника й потерпілого.
Відразу варто відмітити, що ефект програми значно збільшується при наявності гарного зв’язку процедури примирення з реабілітаційними
програмами, особливо тими, які максимально
залучають у процес громаду, родину, школу т. зв.
найближче соціальне оточення.
Питання, що безпосередньо пов’язане з попереднім, це: які агентства, організації можуть
надавати такого роду послуги – організація
та проведення програм примирення? З одного
боку, в нас існує досить розвинена мережа центрів соціальних служб для молоді, які, здавалося
б, можна зобов’язати “займатися відновним правосуддям”, або, наприклад, створити спеціальні
відділення при Службах у справах сім’ї та молоді, як це зробили при Комісії у справах неповнолітніх у м. Ураї (Росія). Також перспективними
можуть виглядати форми приналежності таких
програм до служби пробації (якої в Україні поки
що теж не існує офіційно, лише у вигляді, знову
таки, експериментальних програм) і, можливо,
судових структур, наприклад інституту судових
вихователів, що теж поки існує скоріш лише на
папері. Але в такого рішення крім очевидних
переваг будуть і серйозні недоліки. Перший
– програми відновного правосуддя неможливо проводити в силу обов’язку або з примусу,
оскільки формальне відношення ведучого до процесу губить його докорінно, перетворюючи всі
добрі наміри в цинічний і марний фарс. Другий
– коли програму відновного правосуддя проводить державний чиновник, губиться живий зв’язок з громадою, що є вкрай важливим для реабілітації правопорушника. Саме тому в Канаді та в
Англії, наприклад, функції проведення програм
ВП покладають на громадські організації.
Щодо питань контролю якості роботи програм ВП, у даний момент нам вбачається можливим закріпити положенням основні вимоги
до професійної підготовки й кваліфікації посе12

редників/ведучих програм і до організацій/програм (у випадку їхнього незалежного існування,
наприклад, при судах). Питання ж щодо самих
організацій, які безпосередньо будуть надавати
такі послуги, варто залишити відкритим, дозволивши практиці самій внести корективи й підказати розумне рішення. Однак, це не означає,
що ми не бачимо необхідності обговорювати
ці питання й шукати найкращі варіанти відповідей... Процес самоорганізації практиків відновного правосуддя в Україні намагається вже
зараз встановити відповідні стандарти практики
та підготовки ведучих програм ВП і дає підстави
сподіватися, що питання будуть врегульовані
належним чином подібно до інших країн світу.
Безпосередньо пов’язане з вищезазначеним і
таке питання: чи повинні ведучі програм примирення (медіатори) бути професіоналами, тобто
отримувати регулярну зарплату, як, наприклад,
шкільні психологи, або бути добровольцями і
одержувати разові винагороди за кожну проведену справу, як, наприклад, у Польщі та США.
В обох випадках відразу ж виникає наступне
питання: хто має оплачувати послуги посередників? Закордонний досвід свідчить, що тут
також існує велике розмаїття можливостей.
Фінансування програм ВП можуть брати на
себе: держава, місцеві органи влади, система
правосуддя, донорські й благодійні організації. Відповідь на це питання, вочевидь, тісно
пов’язана з тим, які організації надають послуги,
але дуже важливо, щоб при ухваленні рішення фінансові міркування не переважили здоровий глузд і питання змістовного характеру.
Нам здається, що заслуговує на увагу ще не
дуже розповсюджений російський досвід, де
офіційне існування таких програм у тому ж Ураї
стало можливим завдяки фінансуванню з міського бюджету. За твердженням С. Л. Болкової,
заступника голови Комісії у справах неповнолітніх і з захисту їхніх прав м. Урая, це стало
можливим завдяки тому, що місцева адміністрація зацікавлена в профілактиці молодіжної
злочинності й змогла побачити прямий зв’язок
між діяльністю Ювенальної служби, яка проводить програми відновного правосуддя, і зниженням числа повторних правопорушень. Великою
помилкою, звичайно, буде покласти обов’язок
сплати гонорару ведучого на самі сторони за
прикладом роботи адвоката. Подібний підхід є
вкрай хибним оскільки, по-перше, перекладає
обов’язок держави на плечі своїх громадян, подруге, – суттєво змінює мотивацію сторін, особливо правопорушника, щодо участі у програмі,
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посилюючи корисні мотиви, та лише підкріплюючи стереотип “що за гроші можна купити все,
навіть правосуддя…”. Важко навіть уявити собі
наскільки дико буде виглядати ситуація, коли,
скажімо, потерпілій особі буде запропоновано
сплатити за примирення з правопорушником!
У той же час, якщо гроші буде платити лише
правопорушник, це фактично руйнує принцип
нейтральності медіатора/ведучого. Навіть зараз,
у ситуації, коли робота медіатора оплачується
коштом Європейської Комісії, а отже, нічого
не коштує сторонам медіації, нам доводиться
докладати багато зусиль аби довести потерпілому, що медіатор не є представником інтересів або
захисником правопорушника, тільки через те,
що спершу ми зустрічаємося з обвинуваченим
для того щоб з’ясувати його ставлення до ситуації та уникнути можливої вторинної віктимізації
потерпілого… Уявіть собі як це буде виглядати у
разі якщо “примирення” стане “платною послугою”...
III. Нарешті, не останнє значення має питання необхідної нормативно-правової бази і багато хто схильний ставити це на перше місце
(мовляв, коли в законі буде написано, тоді й з’явиться реальна практика). На нашу думку, такий
підхід є неправильним, хоча б з тієї причини, що,
для того щоб закріплювати щось в законі, треба
добре уявляти собі що і як працює. Є достатньо
прикладів, коли закон, прийнятий Верховною
Радою, не проходить перевірки практикою й
стає мертвим законом, бо не має шляхів і засобів реалізації. Однак, на даному етапі видається можливим і, навіть, необхідним формальне
закріплення самої можливості існування програм ВП і практики примирення потерпілого
й правопорушника (за участі незалежного й
нейтрального посередника) у Кримінально-процесуальному кодексі.
Наразі триває робота над проектом Закону
“Про медіацію у кримінальних справах” у
Міжвідомчій робочій групі з питань впровадження програм відновного правосуддя до системи
кримінальної юстиції України при Міністерстві
юстиції України. Група також розробила проект
Концепції законодавчого врегулювання застосування програм відновного правосуддя (медіації)
у кримінальному судочинстві України у якій
окреслені основні цілі, завдання, принципи та
умови належного врегулювання програм ВП.
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Разом з тим, якщо ми говоримо про інституціоналізацію відновного правосуддя на завершення хочеться процитувати промову Говарда
Зера, про якого ми вже згадували вище, на
міжнародній конференції “Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та перспективи”, що відбулася в квітні 2006 р. в Києві.
Він сказав: “… держава має певну роль у забезпеченні відновного правосуддя й належної правової процедури, але, як пише Брейтуейт, засоби
захисту й стандарти повинні бути такими, що
можуть заперечуватися “починаючи з громади й вище” (“Стандарти”, 2002). Має існувати гнучкість у можливостях та інтерпретації,
яка б ґрунтувалася на реальній практиці. На
наш погляд, ідеальним було б партнерство між
державою та громадою, в якому держава орієнтується на громаду… Врешті-решт, однак, я менш
зацікавлений у стандартах практики – принаймні так, як їх часто сприймають – ніж у тому, що
я почав називати “принциповою практикою”.
Під принциповою практикою я розумію таку
практику, що формується безперервно, шляхом регулярного посилання на обмежений набір
чітко визначених принципів і цінностей, більш
ніж на конкретні нормативні акти. Приклад
– законодавство, яким було створено ювенальне
правосуддя в Новій Зеландії. У цьому законодавстві викладені сім принципів і сім цілей, які
призначені для керування не лише розробкою
програм, а й для щоденної практики (MacRae
and Zehr, 2004)… Основоположним для відновного правосуддя є визнання того, що “істина”
завжди формується контекстом і що правосуддя
має бути контекстним, формуватися потребами
й перспективами громад, у яких воно має вершитися. Саме чіткі принципи й цінності можуть
установлювати віхи, водночас зберігаючи важливий елемент гнучкості”.
Отже, зараз, на етапі законодавчого врегулювання та поступового інституціонального запровадження відновного правосуддя, ми впевнені у
тому, що увага до міжнародного досвіду, у якого
завжди варто повчитися, та уважне ставлення
до уроків, що дає нам реальне життя та існуюча в Україні дійсна практика, є передумовами
успішного запровадження такого вважливого
соціального інституту, як відновне правосуддя
в Україні.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
“РОЗВИТОК В УКРАЇНІ МЕРЕЖІ ЦЕНТРІВ
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
В ГРОМАДАХ”

П

роект має на меті покращити систему реінтеграції неповнолітніх правопорушників шляхом розвитку мережі Центрів відновного правосуддя в
громадах.

Цільовими групами проекту є:
• неповнолітні правопорушники;
• потерпілі від злочинів;
• органи місцевої влади.
Серед непрямих бенефіціаріїв – державні та недержавні агенції, які надають
соціальні послуги неповнолітнім правопорушникам та їх сім’ям, а також громади, які зазнають негативного впливу злочинності.
Проект передбачає розвиток програм відновного правосуддя в громадах,
залучення органів місцевого самоврядування до цього процесу, створення системи соціальної підтримки потерпілих від злочинів та правопорушників шляхом співпраці з державними та недержавними агенціями, які надають соціальні
послуги.
1)
2)
3)
4)

До завдань проекту входять:
Розробка моделі Центру відновного правосуддя в громаді та впровадження її
в пілотних регіонах.
Оцінка результатів пілотної стадії та розповсюдження результатів. Поширення
мережі Центрів відновного правосуддя в Україні.
Забезпечення широкої інформаційної підтримки.
Розробка необхідного законодавства задля підтримки процесу інституціоналізації моделі Центрів.

На сьогодні пілотне впровадження Центрів відновного правосуддя в громаді
відбувається в дев’яти регіонах України. Серед недержавних організацій партнерами проекту стали Одеська обласна група медіації, Правозахисна організація сиріт “Віра в майбутнє” (м. Івано-Франківськ), Благодійний фонд “Простір
без конфлікту” (м. Львів), Сумська обласна громадська організація “Сумська
ініціатива”, Регіональний осередок всеукраїнської фундації “Захист прав дітей”
в Київській області (м. Біла Церква), Луганська обласна група медіації,
Харківський громадський центр “Молодь за демократію”, Агентство регіонального розвитку “Гармонія” (смт Красногвардійське, АР Крим) та Український
Центр Порозуміння (мм. Київ та Сімферополь). З травня 2007 р. програми відновного правосуддя будуть розвиватись ще у двох громадах.
За більш детальною інформацією про проект та його партнерів звертайтесь:
Український Центр Порозуміння
Печерський узвіз 8, кв. 7
м. Київ, 01133

Тел.: (044) 537 1007
Факс: (044) 280 3918
Еmail: uccg@uccg.org.ua
http://www.commonground.org.ua
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ЦЕНТР ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
В ГРОМАДІ

Руслана
БЕЗПАЛЬЧА
експерт, БО
“Український Центр
Порозуміння”

Що таке відновне правосуддя
та причини його виникнення
На сьогодні більшість країн світу турбує проблема зростання рівня злочинності та питання пошуку ефективних шляхів її розв’язання.
Традиційно реакцією держави на злочин є покарання особи, яка його вчинила. При цьому суть
покарання полягає в умисному заподіянні людині болю та особистих страждань як відплати
за насильницькі дії. Але дослідження і практика показали, що правові системи, сповідуючи каральний підхід, не можуть повною мірою
забезпечити захист суспільства від злочинності.
Стрімкий ріст правопорушень, особливо підліткових та молодіжних, показує безглуздість
боротьби зі злочинністю шляхом застосування
лише жорстоких покарань. Величезна кількість
досліджень впливу покарань на людей, які вчинили злочин, (причому в проведеному нещодавно міжнародному дослідженні було розглянуто
23 тис. випадків покарань) показало, що немає
ніяких ознак, які б свідчили про те, що покарання
допомагає людям змінитися на краще. Найбільш
поширений вид покарання – позбавлення волі
– не виправляє осіб, які вчинили злочин, не
зменшує насильство в суспільстві і не відновлює
в ньому порядок та злагоду. Навпаки, природною реакцією на жорстокість (хоч і виправдану
загальносуспільними інтересами) стає ще більша жорстокість та агресія, що призводить тільки
до зростання рівня злочинності.
З іншого боку, ув’язнення стає тягарем для
держави та її бюджету, оскільки перебування
значної кількості засуджених в місцях позбавлення волі вимагає великого фінансування, при№ 1, квітень, 2007

зводить до економічних та моральних втрат.
При цьому збільшення тюремного населення
само по собі створює загрозу внутрішній безпеці
держави, громадянському суспільству, правам
людини та демократії.
Оскільки каральні способи подолання злочинності не дають бажаних наслідків, виникла
необхідність шукати інші способи реагування на
злочин. Одним із таких альтернатив стало відновне правосуддя – новий підхід до вирішення
кримінальних конфліктів, спрямований на відновлення справедливості та усунення збитків,
заподіяних злочином.
Ще однією причиною виникнення нових підходів до правосуддя стало те, що існуюча у
світі правова система повністю зосередилася
на стороні, яка вчинила правопорушення, при
цьому майже зовсім ігноруючи потреби потерпілої сторони. Жертви кримінального конфлікту потребують відновлення почуття безпеки та
довіри до людей; бажають не тільки компенсації
матеріальних збитків, а й хочуть почути відповіді на різноманітні запитання, які їх турбують.
Проте більшість потреб жертви не задовольняються існуючою системою правосуддя, а практика ведення кримінального процесу не дає цій
людині можливості отримати “зцілення”.
Каральне правосуддя стверджує, що злочин
здійснюється не проти жертви, а проти держави,
отже його метою стало встановлення провини.
Під час слідства і суду мова йде про покарання
і норми закону, а не про людину, яка за певними
обставинами, з певним наміром і зі своєю певною історією вчинив/вчинила конкретну протиправну дію. При цьому правопорушник чи
правопорушниця отримує тільки покарання, а
не можливість усвідомити скоєне і розкаятися.
Між тим відновне правосуддя знімає всі ці
протиріччя: на відміну від традиційної системи
кримінального судочинства потерпілою стороною визнається не держава, а конкретна особа
– людина, яка була ображена, над якою вчинено
насильство і якій необхідно відшкодувати заподіяні збитки. При цьому метою стає не покарання, а відновлення, тобто зцілення, примирення
обох сторін конфлікту, усунення шкоди і, таким
чином, досягнення злагоди у суспільстві. Отже,
відновне правосуддя трансформує боротьбу між
15
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людьми в спільну діяльність задля залагодження
їхнього конфлікту несуперницьким способом,
зміцнює традиції миротворчості й співпереживання, сприяє вихованню суспільства й закріпленню в ньому гуманістичних цінностей.

Програми відновного правосуддя
Існує декілька моделей відновного правосуддя. Найбільш прийнятною до застосування в
сучасних умовах є програма примирення (або
посередництво, медіація) між потерпілою стороною та стороною, яка вчинила правопорушення. Згідно з Додатком до Рекомендації R (99) 19
“Про медіацію в кримінальних справах” від 15
вересня 1999 р., прийнятої Комітетом Міністрів
Ради Європи, посередництво розглядається як
процес, у якому обидві сторони кримінального
конфлікту мають змогу за власною добровільною згодою залагоджувати проблеми, що виникли
внаслідок вчиненого злочину, використовуючи при
цьому нейтральність третьої сторони чи посередника.
Спеціально підготовлені медіатори (посередники) організовують зустрічі обох сторін
кримінального конфлікту для обговорення в
неформальній атмосфері того, що трапилося, та
для вироблення угоди про відшкодування. При
цьому медіатор виступає як нейтральна особа,
що не представляє інтересів жодної сторони, а
тільки організовує зустріч та допомагає обом
конфліктуючим сторонам дійти порозуміння.
Під час зустрічі потерпіла сторона може дістати відповіді на свої запитання, висловити свої
почуття, дати вихід емоціям – таким чином
поновлюючи відчуття безпеки та контролю над
своїм життям. В свою чергу правопорушник
чи правопорушниця вислуховує жертву, надає
свої пояснення до вчиненого та вибачається.
Якщо сторони дійдуть згоди про примирення,
вони складають контракт у письмовій формі про
усунення збитків. Цей контракт дає можливість
суду прийняти виважене рішення.
Обидві сторони добровільно беруть участь у
медіації, разом розробляють взаємно прийнятний план щодо усунення заподіяної злочином
шкоди, несуть повну відповідальність за результат процедури.
Процес медіації базується на принципах відновного правосуддя, що визначені Резолюцією
Економічної та Соціальної Ради ООН “Про
основні принципи програм відновного правосуддя у кримінальних справах” від 24 липня
2002 р. та Рекомендаціями Ради Європи № R
(99) 19 щодо принципів організації медіації у
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кримінальних справах. Найголовнішими серед
них є:
1) активне залучення сторін до власного вирішення питань кримінальної ситуації;
2) увага щодо потреб потерпілої сторони та її
активна участь у визначенні наслідків злочину;
3) безпосередня участь сторін у виправленні
наслідків скоєного та попередження повторення
злочинної поведінки у майбутньому;
4) залучення ресурсів громади до процесу відновлення стану жертви та ресоціалізації1 особи,
що вчинила правопорушення.
Крім медіації існують інші програми відновного правосуддя, серед яких можна виділити
сімейні конференції та кола правосуддя.
Найчастіше сімейні конференції використовуються тоді, коли в кримінальному конфлікті
задіяні неповнолітні. На відміну від медіації
організація сімейних конференцій передбачає
залучення до групового обговорення і членів
родини, і представників/представниць правоохоронних та соціальних служб. Головна мета
цієї форми відновного правосуддя полягає в
тому, щоб: 1) скласти план компенсування заподіяної моральної та матеріальної шкоди; 2) прийняти рішення стосовно того, у який спосіб буде
відбуватися корекція поведінки неповнолітньої
особи, яка вчинила правопорушення (ув’язнення, громадські роботи, участь у реабілітаційних
програмах тощо).
Кола правосуддя для вирішення конфліктних
ситуацій використовують ще ширше групове
обговорення, коли до двох сторін кримінального
конфлікту залучаються їхні рідні, друзі та інші
члени громади. Під час проведення кіл правосуддя справедливість забезпечується шляхом
надання всім присутнім рівних можливостей
для обговорення та прийняття рішення.

Переваги відновного правосуддя
В результаті застосування відновного правосуддя всі тільки виграють: і дві конфліктуючі сторони, і держава в особі судових та інших залучених
до справи органів, і громадськість загалом.
Тоні Маршал визначив відновне правосуддя
як процес, завдяки якому всі особи, причетні до
злочину, спільно вирішують, як можна виправити наслідки цього злочину і що треба робити для
запобігання його повторення в майбутньому.
Тобто відновне правосуддя надає можливість
обом сторонам кримінального конфлікту брати в
1

Під ресоціалізацією мається на увазі надання особі соціальної
допомоги, направленої на становлення такої життєвої позиції,
яка відповідає соціальним нормам.
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Центр відновного правосуддя в громаді

ньому активну участь, маючи всі повноваження
щодо пошуку, формування та прийняття рішення для виходу з конфліктної ситуації. Таким
чином враховуються інтереси обох сторін, а
також максимально захищаються їхні права.
Результатом процедури примирення стає відновлення добрих стосунків між людьми та підвищення ролі громадськості в подальшій роботі
з особами, що вчинили правопорушення.
Нерозголошення інформації в процесі застосування процедури медіації зберігає її конфіденційність та запобігає розповсюдженню. Крім
того, процес примирення дає можливість членам
громади, що вчинили злочини, розкаятися та
залагодити завдану шкоду, таким чином отримуючи шанс повернутися до своєї громади і
розпочати нове життя без тавра “злочинця”,
“зека/зечки”, кінченої людини тощо. Завдяки
цьому застосування практик відновного правосуддя впливає на рецидивну злочинність: як
показують проведені міжнародні дослідження,
після участі у відновних процесах правопорушники чи правопорушниці менш схильні чинити
повторні злочини.
Будучи самостійним явищем у правовій
практиці, відновне правосуддя не скасовує традиційного карального правосуддя. Його потрібно розглядати як новий напрямок розвитку
кримінального судочинства, що не входить у
суперечність з існуючою системою, а допомагає традиційному правосуддю, вносить позитивні аспекти у справу контролю злочинності.
На сьогоднішньому етапі відновне правосуддя
також частково звільняє правоохоронні й судові
органи від перевантаженості дрібними справами й дає можливість зосередитися на справах
більш серйозних. Таким чином заощаджується
час професіоналів карної юстиції та розвантажується робота судів.
Проведені дослідження показали, що коли
обидві сторони погодились на зустріч, майже у
90% випадків примирення відбувається, а контракти про усунення збитків виконуються від 80%
до 90%. Отже, відновне правосуддя забезпечує
якнайшвидше усунення моральних й матеріальних збитків, заподіяних кримінальним конфліктом.

Впровадження програм відновного
правосуддя в світі та в Україні
Відновне правосуддя розповсюджено у більшості цивілізованих країн вже понад 25 років. Цей
процес успішно розвивається на теренах Європи,
США, Австралії, Нової Зеландії. Серед євро№ 1, квітень, 2007

пейських держав воно законодавчо закріплено
в Австрії, Бельгії, Великій Британії, Норвегії,
Фінляндії, Польщі та Чехії. Здійснені перші
кроки у Данії, Швеції, Нідерландах, Ірландії,
Люксембурзі, Іспанії та Італії. Останнім часом
активізувався рух за впровадження програм примирення (медіації) у Східній Європі. В Польщі
і Чехії після проведення експерименту програми примирення (медіації) не тільки отримали
визнання, а й закріплені на законодавчому рівні.
В Росії програми примирення діють протягом
декількох років.
В останні десятиліття було прийнято низку
міжнародних нормативно-правових документів,
котрі так чи інакше стосуються застосування
медіації в кримінальних справах. Так, Рамкове
рішення Ради Європейського Союзу “Про положення жертв у кримінальному судочинстві”,
прийняте 15 березня 2001 р., наголошує на
необхідності розширення сфери застосування
медіації у кримінальних справах і зобов’язує
всі держави Європейського Союзу поширювати
посередництво у кримінальних справах та забезпечувати прийняття до розгляду будь-які угоди
між жертвою та правопорушником, досягнуті
у процесі посередництва; а Резолюція Ради з
Соціальних та Економічних питань ООН від
24 липня 2002 р. рекомендує всім державам
розробляти та впроваджувати програми примирення у національне кримінальне судочинство.
На сьогодні в більшості країн Європи медіація
як інструмент відновного підходу знайшла своє
місце у практиці роботи з кримінальними ситуаціями та має законодавчу підтримку.
Україна знаходиться на етапі формування вітчизняної моделі відновного правосуддя. Реалізацію програм примирення вперше в
Україні з 2003 р. розпочав Український Центр
Порозуміння (УЦП) в Києві, а потім до руху
за відновне правосуддя приєдналися інші громадські організації в різних регіонах України:
Агентство регіонального розвитку “Гармонія” в
Червоногвардійському районі Криму, ГО “Віра
в майбутнє” в Івано-Франківську, Луганська
обласна група медіації, Львівський благодійний
фонд “Простір без конфлікту”, Одеська обласна
група медіації, ГО “Молодь за демократію” в
Харкові, Дитячий Християнський фонд, Філія
Всеукраїнської фундації “Захист прав дітей” у
м. Біла Церква на Київщині.
На початковому етапі програми відновного правосуддя в Україні ставили перед собою
завдання формування довіри з боку системи правосуддя, встановлення партнерських стосунків
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та розробки механізмів взаємодії. Однією з перших державних інституцій, що підтримала розвиток відновного правосуддя, став Верховний
Суд України. За наслідками вивчення позитивного досвіду роботи Українського Центру
Порозуміння Пленуми Верховного Суду України
протягом 2004 р. видали дві постанови: № 5 від
16 квітня 2004 р. – рекомендацію суддям сприяти застосуванню програм примирення у справах
щодо неповнолітніх та № 13 від 2 липня 2004 р.
– рекомендації щодо застосування інституту
примирення для забезпечення прав потерпілих
у кримінальному судочинстві. Обидві постанови рекомендують якомога ширше застосування
інституту примирення та всіляку підтримку тих
громадських організацій, які працюють в цьому
напрямку.
В 2004 р. між Академією суддів України та
Українським Центром Порозуміння (УЦП)
було укладено угоду про співпрацю і визначено основні напрямки подальшої взаємодії, а в
2005 р. УЦП підписав безстроковий договір про
співпрацю щодо впровадження програм відновного правосуддя з Міністерством у справах сім’ї,
молоді та спорту.
Успішний розвиток проекту Українського
Центру Порозуміння щодо впровадження програм примирення до української судової системи спільно з Верховним Судом України,
Міністерством юстиції України, Міністерством
сім’ї, молоді та спорту, Академією суддів України,
Генеральною та Київською прокуратурами,
Державним департаментом України з питань
виконання покарань та з багатьма іншими інституціями є переконливим прикладом можливої
ефективної співпраці державних і недержавних
організацій.
При Міністерстві юстиції України у 2005 р.
створено міжвідомчу робочу групу з питань
впровадження програм відновного правосуддя до системи кримінальної юстиції України,
яка розробила проект Концепції законодавчого
врегулювання застосування програм відновного
правосуддя (медіації) в кримінальному судочинстві України і продовжує роботу над проектом
закону про медіацію в кримінальних справах.
Таким чином, планується формальне закріплення існування програм і практик відновного правосуддя в Кримінально-процесуальному кодексі
України.
Отже, зараз Україна знаходиться на етапі
законодавчого врегулювання та поступового
інституціонального запровадження відновного
правосуддя, що спонукає до подальших ініціатив
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у цьому напрямку. Наступним кроком до формування української моделі відновного правосуддя
стало створення спеціальних Центрів відновного
правосуддя в громаді. Це є інноваційний у світовій практиці крок, але він спирається і на народні українські традиції громадського життя, і на
міжнародний досвід пошуків подолання насильства. Ці пошуки привели до чіткого розуміння,
що громада має більший вплив на поведінку
людини, ніж держава та її інститути. Так, автори
одного з найкращих і найґрунтовніших зарубіжних оглядів програм профілактики насильства
(Sherman et al., “Preventing crime”) відмітили
величезне значення громади у цій сфері:
“Громада є центральним елементом запобігання насильницьким діям, сценою, на якій
виступають інші організації. Сім’я, школа, ринок
праці, торгові заклади, поліція і система виправних установ повинні мати справу з наслідками
функціонування громади. Більша частина успіхів
або провалів цих організацій пов’язана з особливостями громади, в яких вони працюють.
Спроможність нашої держави протидіяти серйозним насильницьким злочинам може значною
мірою залежати від нашої здатності допомогти
змінити життя громади...”

ІІ. Основна частина
Що таке Центр відновного
правосуддя в громаді
Центр відновного правосуддя в громаді2 створюється як недержавна структура, тобто як окрема
громадська організація чи структурний підрозділ вже існуючої громадської організації. Саме
громадський сектор взяв на себе створення та
функціонування таких закладів і цьому є декілька передумов.
По-перше, програми відновного правосуддя
потребують постійного живого зв’язку з громадою. Громадські організації найтісніше пов’язані
з громадою, вийшли з неї і можуть виступати
найбільшими виразниками її проблем та побажань.
По-друге, програми відновного правосуддя
неможливо проводити з обов’язку чи примусу
– це їхня засаднича особливість. Люди, які працюють в громадському секторі, прийшли туди за
покликом душі, це найбільш небайдужа і активна частина громади.
2

Для скорочення далі в тексті Центр відновного правосуддя в
громаді буде коротко називатися чи Центр відновного правосуддя, чи просто Центр.
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Окрім того, в Україні програми відновного
правосуддя вже впроваджуються саме громадськими організаціями, що накопичили позитивний досвід співпраці та взаємодії з державними
структурами (в тому числі з органами правової
системи, соціальними службами тощо).
Потрібно врахувати і наявний міжнародний
позитивний досвід, коли функції проведення
програм відновного правосуддя покладено саме
на громадські організації (скажімо, в Канаді та
Англії).

Мета та завдання Центру
Центр відновного правосуддя в громаді створюються з метою впровадження відновного системного підходу в процес розв’язання конфліктних
ситуацій (особливо кримінальних) для формування безпечного середовища та активізації
членів місцевої спільноти.
При цьому завданнями Центру є:
1) Забезпечити взаємодію між сторонами конфлікту з метою їх активної участі в розв’язанні конфліктної ситуації, залучаючи ресурси
громади задля поліпшення стану всіх задіяних у кримінальному процесі.
2) Сприяти гуманізації суспільства, зміні характеру кримінального правосуддя з переважно карального до відновного та формуванню
нової культури залагодження суперечок.
3) Сприяти поширенню ефективних моделей
альтернативного вирішення конфліктів.
4) Сприяти державним закладам у реалізації
державної політики в роботі з неповнолітніми та/або особами, які вчинили правопорушення чи постраждали від злочину.
5) Здійснювати пошук організацій, які надають соціально-психологічні та інші послуги
людям, які перебувають в складних життєвих
обставинах, та залучати їх до програм відновного правосуддя в громаді.
6) Сприяти профілактиці повторних злочинів
та допомагати особам, які вчинили правопорушення чи повертаються в територіальну громаду після відбуття покарання, знову
стати членами громади та вести законослухняний спосіб життя.
7) Сприяти двосторонньому співробітництву
між державними та недержавними секторами, створенню коаліцій різних секторів для
залагодження кримінальних конфліктів в
громаді.
8) Готувати і вести реєстр медіаторів/ведучих
програм примирення.
№ 1, квітень, 2007

Діяльність Центрів відновного
правосуддя в громаді
Робота кожного Центру має формуватися відповідно до проблем, поставлених після аналізу
громади, і бути направлена на реалізацію в ній
конкретних соціальних програм. Ці місцеві соціальні програми спрямовуються на формування
безпечного середовища в громаді через: посередництво у кримінальних конфліктах; допомогу та координацію діяльності, направленої
на залагодження причиненої злочином шкоди;
профілактику скоєння правопорушень; сприяння у реалізації державної політики в роботі з
особами, що вчинили правопорушення (особливо неповнолітніми) тощо. Для виконання цих
завдань Центри можуть активно співпрацювати
з органами місцевої влади (державної, виконавчої та муніципалітетами), створюючи також
коаліції різних організацій.
На базі Центрів варто використовувати різні
програми відновного правосуддя: медіація,
сімейні конференції, кола правосуддя у громаді або кола винесення рішення. Зазвичай різні
ситуації вимагають різного підходу й найефективнішою буде та програма, що зможе запропонувати диференційований підхід до злочину,
залежно від обставин та осіб, у ньому задіяних.
Виступаючи носіями відновного підходу до
розв’язання кримінальних конфліктів, Центри
повинні відігравати активну роль в процесі формування нових цінностей у громаді. Проводити
свою діяльність, направлену на утвердження нових гуманістичних суспільних поглядів,
Центри можуть шляхом навчання фахівців (особливо правоохоронців, суддів та прокурорів);
проведення обговорень, круглих столів (в органах влади) та інформаційних кампаній (спрямованих на всю громаду). При цьому формування
нових цінностей в громаді потрібно спрямовувати на подолання пригнічення та дискримінації
осіб, які вчинили правопорушення, а також на
підтримку жертв злочинів.
Враховуючи, що на сьогодні в Україні майже
відсутні конкретні механізми підтримки жертв
кримінальних конфліктів, Центри можуть взяти
на себе розробку й удосконалення існуючих
практик підтримки цих потерпілих. Відповідно
в тих регіонах, де немає/недостатньо кризових
центрів та фахівців, Центри можуть ініціювати
такий вид послуг. Таким чином, на базі Центрів
можна засновувати служби підтримки жертв
злочину, розробляти та виконувати державні
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чи громадські програми та проекти в цьому
напрямку.
Відновне правосуддя в Україні співіснує
паралельно з офіційним кримінальним покаранням, хоча вже зараз ніщо не заважає програмам
примирення в деяких випадках стати альтернативою карному правосуддю в справах стосовно неповнолітніх. Цю функцію також можуть
взяти на себе Центри відновного правосуддя в
громаді.
Центри можуть сприяти у застосуванні альтернативних форм покарання осіб, що вчинили злочин (особливо стосовно неповнолітніх).
Мається на увазі форми покарання, які не вилучають людину з своєї громади, а навпаки, допомагають йому чи їй навчитися вести правослухняний спосіб життя. Виконавчі органи сільських,
селищних та міських Рад мають повноваження
щодо організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час (ст. 34 Закону України
“Про місцеве самоврядування”). Такі громадські
роботи потенційно можуть стати в програмах
примирення формою усунення завданої злочином шкоди. Отже, Центри в своїй діяльності
могли б залагодити технічну, але дуже важливу
проблему – визначати суспільно корисну працю,
що потребує громада і яку можуть виконувати
(як альтернативу ув’язнення чи/та для виконання умов медіаційної угоди) особи, які вчинили
правопорушення; а також визначати організації,
які надавали б таку роботу.
Можливість взяти активну участь в залагодженні конфлікту та в подальшому процесі ресоціалізації й соціальної адаптації3 обидві сторони
можуть тільки за умов, що вони проінформовані
про існування такої послуги. Діяльність Центрів
повинна включати в себе надання інформації
місцевій громаді про процедури відновного правосуддя та його переваги, про служби підтримки
обох сторін кримінального конфлікту (особливо
потерпілої сторони), а також інших осіб, задіяних в кримінальному конфлікті; про переваги
і важливість профілактики рецидивізму; про
необхідність проведення заходів для ресоціалізації осіб, які вчинили правопорушення. Це
допомагатиме зняти опір змінам з боку місцевих
спільнот, а також фахівців місцевих служб та
органів.
Окрім того, що Центри будуть виконувати
функцію практичного впровадження різних про3

Під соціальною адаптацією мається на увазі проведення заходів
з метою пристосування особи до умов соціального середовища.
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грам відновного правосуддя, вони мають також
готувати потрібну кількість медіаторів та інших
необхідних кваліфікованих фахівців з відповідними навичками.

Послуги, що можуть надавати Центри
Центри відновного правосуддя в громадах
можуть надавати наступні послуги:
– Соціально-педагогічні, тобто проведення медіацій, сімейних конференцій та кіл правосуддя.
– Психологічні, тобто надання консультацій
обом сторонам кримінального конфлікту,
членам їх родин, а також діяльність, пов’язана
з проведенням корекційної та реабілітаційної
роботи.
– Юридичні, тобто надання консультацій з
питань чинного законодавства, здійснення
захисту прав та інтересів осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах.
– Інформаційні, тобто надання консультацій для
розуміння суті процедури відновного правосуддя, а також інформування широкого кола
громадськості з метою залучення ресурсів до
відновного процесу. Надання інформаційних
послуг має відігравати значну роль у діяльності Центру, оскільки відновне правосуддя є
новим поняттям для суспільства.
Працювати в Центрі має досить невелика
кількість осіб, в основному: координатор (координаторка) центру та медіатори/ведучі програм
відновного правосуддя. Ці фахівці будуть проводити програми відновного правосуддя та координувати надання різних послуг обом сторонам
кримінального конфлікту, налагоджуючи для
цього співпрацю з іншими державними та недержавними структурами в громаді.
Передбачається, що Центр працюватиме на
безкоштовних засадах, тобто всі послуги будуть
безоплатними.

Три основні компоненти Центрів
відновного правосуддя
Діяльність Центрів відновного правосуддя у
громаді має базуватися на:
1) відновному підході;
2) забезпеченні системного підходу в наданні
послуг;
3) активізації та залученні ресурсів громади.
Відновний підхід передбачає активне залучення всіх, кого торкнулася конфліктна ситуація (тобто обидві сторони конфлікту та їхнє
соціальне оточення), до процесу залагодження
проблеми. Причому громада та обидві сторони
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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кримінального конфлікту залучаються протягом всього процесу відновлення:
1) Всі сторони мають бути задіяні з самого
початку – в процесі оцінка ситуації кримінального конфлікту. Сторона, що потерпіла, та сторона, що вчинила правопорушення, обговорюють те, що відбулося; висловлюють свої думки
і почуття з приводу злочину та його наслідків;
отримують відповіді на всі запитання, що хвилюють. Громаду на цьому етапі представляють
медіатор Центру, який/яка в даному випадку
виконує функції посередництва. Також можливе
залучення до процесу оцінки ситуації родичів,
сусідів, інших членів громади за потребою.
2) На наступному етапі – етапі відшкодування заподіяної шкоди – всім сторонам відновного
процесу передаються повноваження й відповідальність за процес прийняття рішення: вони
самі оцінюють шкоду в усій її повноті (моральній і матеріальній); самі обговорюють та ухвалюють можливі дії, спрямовані на подолання
наслідків правопорушення та поновлення злагоди в громаді. Таким чином спільно формується
найкращий спосіб розв’язання кримінального
конфлікту, який може включати і дії, спрямовані
на відшкодування збитків; і дії, спрямовані на
усунення причин правопорушення та попередження нових асоціальних дій члена громади.
3) Третім етапом є процес виконання прийнятого рішення, що також цілком покладається
на особу, яка вчинила правопорушення, та на
членів громади, які будуть допомагати йому чи
їй стати на законослухняний шлях.
Отже, відбувається передача повноважень і
відповідальності щодо профілактики та роботи
з наслідками кримінальних ситуацій виключно
громаді та особам, безпосередньо задіяним у
кримінальному конфлікті. Це передбачає:
– готовність і бажання обох сторін кримінальної ситуації порозумітися і залагодити даний
конфлікт;
– визнання першочерговості потреб потерпілої
сторони і звідси готовність правопорушника
чи правопорушниці нести відповідальність
за наслідки своєї поведінки, тобто виконати
певні дії з метою максимального виправлення
завданої шкоди;
– готовність і бажання громади підтримувати
потерпілу особу – надавати необхідні ресурси
для забезпечення швидкого та якісного процесу соціально-психологічного “зцілення”;
– прийняття громадою відповідальності за
антисоціальну (протиправну) поведінку свого
члена та надання правопорушнику чи право№ 1, квітень, 2007

порушниці підтримки у процесі виправлення
завданої шкоди, а також підтримки у подальшій ресоціалізації та соціальній адаптації.
Відновний підхід особливо важливий стосовно неповнолітніх осіб, що вчинили правопорушення – коли не виноситься покарання з
боку суду чи адміністрації навчального закладу, а складається домовленість і реалізуються
кроки для виправлення наслідків та залагодження збитків самими сторонами конфлікту.
Атмосфера повної поваги до думки присутніх,
яка панує під час програми примирення, та передача повноважень допомагає молодій людині
усвідомити скоєне та взяти відповідальність за
усунення заподіяної шкоди. Таке взяття відповідальності за свої вчинки (і позитивні, і негативні) є важливим кроком молодої людини до
влиття в суспільство та доросле життя.
Оскільки на самих учасників/учасниць кримінального конфлікту покладається його залагодження, то відновний підхід передбачає певне
обмеження ролі професіоналів, при цьому значно зростає роль громади щодо профілактики
та роботи з наслідками кримінальних ситуацій.
Це ще раз підтверджує необхідність створення
Центру саме як громадської організації, що найближче стоїть до громади і найменш формалізована.
Системний підхід до надання послуг в
діяльності Центру означає комплексний підхід у наданні послуг обом сторонам конфлікту
(потерпілій стороні і тій, що вчинила правопорушення). При цьому всі вони мають можливість
спочатку взяти участь в програмах відновного
правосуддя, а далі включитися в процес “зцілення”. Для цього вивчаються і залучаються наявні
в громаді ресурси (програми, послуги тощо), які
орієнтовані на підтримку та допомогу (особливо
стосовно неповнолітніх). Звісно, ефект програми примирення значно збільшується при наявності гарного зв’язку процедури примирення з
реабілітаційними програмами, особливо тими,
які максимально залучають до процесу громаду,
родину, школу т. зв. найближче соціальне оточення.
Активізація та залучення ресурсів громади передбачає активне залучення максимальної
кількості членів громади до створення безпечного середовища, а також координацію всіх можливих ресурсів (існуючих у громаді програм,
послуг тощо), орієнтованих на підтримку обох
сторін кримінального конфлікту. Центр не виконуватиме, а тільки залучатиме і координуватиме
послуги, які можуть бути надані в громаді.
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Форми залучення громади до роботи
Центрів
Громада залучається, найперше, шляхом
активної участі в залагодженні конкретного
кримінального конфлікту (особливо, коли там
задіяні неповнолітні й використовується така
форма відновного правосуддя, як сімейні конференції).
До функціонування Центру можуть долучатися значна кількість державних, муніципальних та громадських структур. Серед них можуть
бути:

Установи органів місцевого самоврядування
(органи місцевого самоврядування; служби у
справах неповнолітніх).

Органи правової системи (органи внутрішніх справ (міліція), в т. ч. служба дільничних
інспекторів міліції та кримінальна міліція у
справах неповнолітніх; органи прокуратури
та суду; установи виконання покарань).

Установи державної виконавчої влади (центри
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; кризові центри; загальноосвітні школи та
професійні училища тощо).

Спільні інститути держави та громадянського суспільства (спостережні комісії при
виправних колоніях; піклувальні ради при спеціальних виховних установах для неповнолітніх; центри соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі).

Неурядові організації (громадські та благодійні організації; Церкви, релігійні місії та
створені при Церквах спеціальні організації,
що надають допомогу і підтримку людям, які
перебувають в кризовому стані).
Центри мають постійно здійснювати пошук
організацій, які надають соціальні послуги та
залучати їх до надання допомоги й підтримки
обом сторонам конфлікту.
Центри будуть залучати членів громади до
волонтерської діяльності в програмах відновного правосуддя. В основному волонтерами працюватиме студентська молодь – майбутні соціальні
працівниці/працівники, правники тощо. Молодь
зможе отримати в Центрі навички професійної діяльності та навички залагодження конфліктних ситуацій. Також необхідне залучення
волонтерів-медіаторів із різних груп (при наявності у громаді національних меншин, мовних,
релігійних відмінностей тощо). Для збільшення
ефективності роботи волонтерів необхідна розробка спеціальної волонтерської програми.
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Однією з форм спільного вирішення проблем
громади є створення громадських дорадчих комітетів (створювати таку структуру можуть безпосередньо члени громади або органи місцевого
самоврядування). Міська влада може надавати
цим комітетам матеріально-технічну підтримку
та забезпечувати доступ до офіційної інформації. Членами дорадчих комітетів є волонтери,
яких призначає міська влада або обирає громада.
Отже, Центри можуть активно співпрацювати
з цими структурами чи створювати їх на своїй
базі.

Цінність Центрів відновного
правосуддя для громади
Робота Центрів надаватиме конкретну
користь окремим членам громади – тим, які
задіяні в кримінальному конфлікті. Найперше
це торкатиметься жертв злочинів, які, завдяки
впроваджуваним у Центрі програмам відновного правосуддя, матимуть можливість бути в
центрі уваги процесу, отримати усунення, відчути себе у більшій безпеці й забути про те, що
трапилося.
Центри сприятимуть у наданні підтримки
тим, які оступилися, особливо молоді та підліткам. Адже ув’язнення чи покарання не вирішують проблем, через які людина стає на шлях
правопорушення чи злочину. Внаслідок тільки
покарання особистість може лише озлобитися,
а внаслідок ув’язнення вже порушені соціальні зв’язки будуть втрачені зовсім. У той час
як діяльність Центрів може допомогти такій
людині відновитися й знайти себе в соціумі.
Беручи участь в програмах відновного правосуддя, особи, які вчинили правопорушення,
матимуть можливість усвідомити причини і
наслідки своєї поведінки, щоб свідомо взяти
на себе відповідальність за скоєне. Об’єднання
на базі Центрів зусиль різних фахівців державних і недержавних організацій та органів буде
спрямоване на подальшу підтримку цих осіб:
на влиття їх в громаду, на те, щоб допомогти
їм стати повноправними і законослухняними
членами громади (які поважатимуть себе, оточуючих і закони).
Програми відновного правосуддя в Центрах
дозволять повніше врахувати права людини і
забезпечити їх захист. Позитивний вплив програм на тих членів громади, які були задіяні в
кримінальному процесі, а також поліпшення
стану правопорядку та відновлення громадського миру стане конкретним механізмом забезпечення прав сторін та всієї громади на примиренВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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ня. Тому найбільшу користь Центри принесуть
завдяки відновленню злагоди в суспільстві.
Окрім двох сторін кримінального конфлікту, які
ворогують, в орбіту взаємної ненависті та помсти може втягуватися значна кількість людей в
громаді. Допомагаючи обом сторонам досягнути взаємного примирення, програми відновного
правосуддя будуть нормалізувати стосунки між
людьми та запобігати проявам насильства і жорстокості в громаді.
Завдяки роботі Центрів буде збільшуватися
участь населення на всіх стадіях залагодження
кримінальних конфліктів. Програми відновного правосуддя також сприятимуть підвищенню
ролі громадськості в роботі з особами, які вчинили правопорушення. Існує прямий зв’язок між
соціальним контролем та рівнем протиправної
поведінки/злочинності. Соціальний контроль
(тобто заохочення або санкції, що діють у громаді стосовно поведінки, яку демонструють її
члени) є найефективнішим інструментом регулювання протиправної поведінки. Тільки громада виконує функцію соціального контролю,
тобто безпосередньо впливає на рівень злочинності в соціумі, тому чим вона згуртованіша, чим
більше значення має для своїх членів, тим вищим
буде рівень соціального контролю і, відповідно,
нижчим рівень протиправної поведінки (саме
через це рівень злочинності є набагато нижчим у
містечках та селах порівняно з великими містами). Таким чином створення Центрів, діяльність
яких буде активізувати територіальну громаду,
а також спрямовувати її на подолання наслідків
кримінальної ситуації, допоможе знизити рівень
злочинності, особливо у великих містах.
Центри можуть допомогти громаді почати
виконувати таку важливу функцію, як відновлювальне попередження злочинів. Мається на
увазі, що особи, які вчинили злочин, завдяки
програмам примирення усвідомлюють свої негативні вчинки і виправляють наслідки. Таким
чином, завдяки програмам Центру, в громаду
повертається відновлена людина, що вже відповіла/відповів за свій вчинок і надалі вестиме
правослухняний спосіб життя. Цей новий стан
члена громади і буде попереджувати можливі
подальші протиправні дії.
При цьому Центри також зможуть об’єднувати “під одним дахом” заходи з профілактики
повторних злочинів.
Практики відновного правосуддя, які проводитимуться на базі Центрів, дозволять зменшити навантаження на систему карного судочинства та скоротити витрати правосуддя, а саме:
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• частково звільнятиме суддів від навантажень
у справах невеликої тяжкості, даючи можливість зосередитися на серйозніших справах;
• звільнятиме суддів від роботи з емоціями
сторін, даючи можливість сконцентруватися
на розгляді справи;
• пришвидшить процес розгляду справи в суді
та економитиме час суддів;
• якщо сторони під час медіації уклали угоду
примирення, то цей документ так само, як і
безпосереднє опитування сторін, даватиме
можливість суддям краще оцінити особистість правопорушника чи правопорушниці,
щирість його/її каяття та можливість прийняти виважене рішення щодо покарання.
Центри зможуть не тільки залучати, а й налагоджувати співпрацю між всіма державними і
недержавними структурами, що долучатимуться до реалізації програм відновного правосуддя. Створення коаліцій різних організацій та
органів сприятиме ефективності й прискоренню
процесу розв’язання кримінальних конфліктів
у даній територіальній громаді. При цьому є
можливість, що, окрім кримінальних, Центри
можуть взяти на себе залагодження міжнаціональних чи релігійних конфліктів у громаді.
Широке залучення до програм Центрів не
тільки державних, а й розрізнених громадських
і благодійних організацій, а також Церков і
місій, дозволить значно збільшити та унормувати соціальні послуги, що надаються фахівцями недержавного і державного секторів. Таким
чином діяльність Центрів сприятиме розробці
стандартів надання допомоги і підтримки обом
сторонам кримінального конфлікту, а також
стандартів для систем компенсації збитків жертвам злочинів. При цьому Центри зможуть залучати громадські організації до процесів формування цих стандартів (особливо для роботи з
неповнолітніми правопорушниками та правопорушницями). Таким чином критерії надання
якісних соціальних послуг стануть спільними
для державних, муніципальних та громадських
організацій.
За відсутності відповідного законодавства,
детально проробленого регулювання чи правових традицій, які ускладнюватимуть потрібні
нововведення в громаді, Центри могли б взяти
на себе функцію створення правових передумов
нових ініціатив, і роботу з населенням та фахівцями у цьому напрямку, і збір інформації, необхідною для прийняття виваженого рішення для
правників та законотворців. Крім того, могли б
надавати підтримку відповідним законодавчим
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реформам, інноваціям у системі кримінального
судочинства, іншим крокам, направленим на
злагоду в суспільстві. Таким чином, Центри
можуть відігравати активну й важливу роль в
плані надання технічної, консультативної та
експертної допомоги.
Створення та налагодження роботи Центру
також сприятиме виконанню низки державних
цільових програм, таких, як Національна програма правової освіти населення (розпочата у
2001 р.), Загальнодержавна програма підтримки
молоді на 2004-2008 роки тощо.
Нарешті, перевагами Центру є те, що його
робота не потребує значних фінансових вкладень – в основному за рахунок невеликого штату.
Тільки в разі потреби та при наявності необхідних коштів штат Центру може бути розширено.

Шляхи створення Центрів у громадах
Визначний теоретик і практик відновного правосуддя Говард Зер на міжнародній конференції “Впровадження відновного правосуддя в
Україні: висновки та перспективи”, що відбулася
у Києві в квітні 2006 р., відмітив, що держава має
певну роль у забезпеченні відновного правосуддя й належної правової процедури, але ідеальним
було б партнерство між державою та громадою, в
якому держава орієнтується на громаду.
Вже відмічалося, що відновне правосуддя не
відбудеться, коли його програми будуть проводитися з обов’язку, формально, коли загубиться
живий зв’язок з громадою, що є вкрай важливим
для реабілітації правопорушника. Саме тому
функції проведення програм відновного правосуддя мають покластися на громадські організації, отже, саме вони мають взяти на себе створення та підтримку діяльності Центрів відновного
правосуддя в громаді.
Хоча Центри і створюються як громадські
організації чи на базі громадських організацій,
але при цьому можлива підтримка органів місцевого самоврядування, яким Закон України
“Про місцеве самоврядування” надає право розробки, затвердження та реалізації різноманітних
цільових програм.
Центри відновного правосуддя в громадах
варто створювати на основі адміністративнотериторіального розподілу, пов’язуючи з муніципальними органами влади: міськими, районними, сільськими та районними в містах Радами.
Бажано щоб Центр охоплював невелику територію, оскільки це сприятиме згуртованості громади та збільшенню соціального контролю.
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Шлях створення Центру складається з таких
п’яти етапів:
1. Аналіз стану громади.
2. Планування та ініціювання програм.
3. Впровадження програми відновного правосуддя.
4. Підтримка діяльності та зміцнення програм.
5. Поширення результатів чи переоцінка стану
громади.
Перший етап передбачає огляд основних
характеристик громади, де планується створити
Центр, тобто проведення аналізу стану громади.
Для цього найперше потрібно з’ясувати:
загальну кількість людей, що проживає на даній
території; кількість осіб, що вчинили правопорушення (окрема увага приділяється неповнолітнім) і, відповідно, що постраждали; можливу
кількість осіб, яких можна буде залучати до
роботи Центру.
Для визначення соціальних проблем громади
потрібно аналізувати такі показники: рівень злочинності, рівень зайнятості населення, доступність і рівень освіти, а також розмір місцевого
бюджету в порівнянні з витратами та потребами
– чим більший рівень зазначених показників,
тим важливіша робота Центру в даній громаді.
Аналіз включає в себе також визначення таврування та дискримінації осіб, що вчинили правопорушення, внаслідок чого їм важко знайти
роботу, продовжити навчання, придбати житло,
відновити втрачені й встановити нові соціальні
та міжособистісні контакти. Необхідно вияснити, як сильно громада їх пригнічує і наскільки
поширене це явище.
Потрібно також здійснити огляд усіх державних, муніципальних та громадських структур,
які можуть долучитися до роботи Центру, розглянути механізми взаємодії з цими структурами
(включно з механізмом отримання фінансування) та можливі ризики, що можуть виникнути
під час співпраці.
Другий етап включає в себе планування та
ініціювання програм Центру відновного правосуддя у громаді. На цьому етапі необхідно спланувати структуру Центру та продумати, яким
чином інформувати громаду про ініціативу створення такої організації. У структурі Центру в
першу чергу задіяні координатор (чи координаторка) та медіатори/ведучі програм відновного
правосуддя. Якщо Центр почне працювати за
штатним розкладом та отримає державне фінансування або фінансування з місцевого бюджету, тоді необхідно буде розробити положення
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про Центр відновного правосуддя (при цьому
можна базуватися на зразках, які вже розроблені). Можна здійснювати діяльність Центру і на
позаштатній основі, наймаючи фахівців з укладанням угоди підряду.
Необхідно вже на цьому етапі, перед тим, як
наймати фахівців, визначити основні вимоги до
їхньої професійної підготовки та кваліфікації,
а також вимоги щодо організації й проведення
програм у Центрі. Під час відбору особлива
увага звертається на те, щоб ці фахівці глибоко
розуміли і поділяти принципи та цінності відновного процесу, а також вміти організовувати
свою роботу в такий спосіб, щоб вона відповідала цим засадам відновного правосуддя.
Важливим питанням на цьому етапі є визначення того, хто буде оплачувати майбутні послуги медіаторів. У світі існує велике розмаїття можливостей у цьому напрямку, коли фінансування
програм Центрів беруть на себе: держава, місцеві
органи влади, система правосуддя, донорські чи
благодійні організації. Проте заслуговує на увагу
ще не дуже розповсюджений російський досвід,
за яким програми відновного правосуддя фінансуються з міського бюджету. Це стало можливим
завдяки тому, що місцева російська адміністрація була зацікавлена в профілактиці молодіжної
злочинності й змогла побачити прямий зв’язок
між діяльністю програм відновного правосуддя
та зниженням числа повторних правопорушень.
Українській місцевій владі, яка планує мати у
себе Центр, варто розглянути можливість його
фінансування з місцевого бюджету (тим більше,
що фінансові витрати будуть досить незначні).
Третім етапом стане впровадження програми
Центру відновного правосуддя у громаді. На
цьому етапі громаді надаються всі заплановані
послуги, звертаючи особливу увагу на підтримку
та стимулювання участі самої громади в процесі
відновного правосуддя (в тому числі залучення
волонтерів із різних груп).
На цьому етапі має здійснюватися і підготовка необхідної кількості медіаторів/ведучих
програм та контроль за якістю надання їхніх
послуг. Мінімальна підготовка фахівців Центру
забезпечується участю в навчальній Програмі
базових навичок ведення програм відновного правосуддя та обов’язковому стажуванні медіаторів. Необхідно встановити в Центрі відповідні
стандарти практики та підготовки ведучих програм відновного правосуддя, а далі проводити
регулярні оцінки та перевірки за цими стандартами. Для цього в структурі громадської організації може бути створена Комісія з дотримання
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стандартів, до функцій якої належить розробка
стандартів роботи щодо процедури примирення, визначення кваліфікації фахівців Центру та
розгляд можливих скарг від клієнтів/клієнток.
Зменшення ризиків надання неякісних послуг
медіаторів забезпечується відповідною організацією роботи, а саме – роботою в парах.
Четвертим етапом буде подальша підтримка діяльності програми Центру, спрямована на
координацію всіх можливих ресурсів з тим, щоб
успішна практика була підтримана у подальшому. На цьому етапі до реалізації програм відновного правосуддя Центру необхідно залучати якомога більше державних і громадських структур,
укладаючи з ними угоди про співпрацю. Також
доцільно шукати додаткове фінансування.
П’ятим етапом стане проведення оцінки
діяльності Центру. Тобто всі програми повинні
піддаватись моніторингу (постійному перегляду
стану виконання) й підсумковому оцінюванню.
Для моніторингу реалізації програм відновного
правосуддя варто отримати наступні дані: 1) хто
брав участь в програмі відновного правосуддя й
наскільки вони задоволені участю в програмі та
досягнутими результатами; 2) як було залагоджено кримінальний конфлікт (включно з джерелом передачі інформації про справу, яка програма відновного правосуддя була застосована
та яким був результат); 3) чи відбулося усунення заподіяної шкоди (включно з структурами та
організаціями громади, яких було залучено до
процесу реабілітації обох сторін кримінального
конфлікту, які програми/дії застосовувалися та
який був кінцевий результат).

Засади створення та надання
послуг у Центрі
Для створення й підтримки діяльності Центру
потрібні не тільки бажання, можливості чи
гроші. Найголовнішим є те, що люди й організації, які бажають створити Центр відновного правосуддя в своїй територіальній громаді,
насамперед мають чітко розуміти і поділяти
принципи та цінності відновного правосуддя.
Саме на принципах і цінностях, які важать більше, ніж конкретні нормативні акти, стоїть вся
робота подібного Центру. Оскільки програми
відновного правосуддя неможливо проводити в
силу обов’язку чи з примусу, тому що формальне
ставлення особи, яка проводить відновний процес, губить його докорінно, перетворюючи всі
добрі наміри в цинічний і марний фарс.
Потрібно також враховувати, що відновне
правосуддя формується залежно від потреб і
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перспектив громад, у яких має вершитися. Тому
програми примирення передбачають гнучкість:
ситуація будується виходячи з конкретних умов,
які визначають необхідну форму зустрічі; до
прийняття кожного рішення підходять гнучко,
ґрунтуючись на реальній ситуації. Тому ставлення до кожної кримінальної ситуації має бути як
до окремого випадку.
Таким чином, стандарти надання послуг у програмах примирення підтримуються чітко визначеними принципами і цінностями. Ці принципи
та цінності використовуються при розробці програм відновного правосуддя, а також є засадами
щоденної практики, допомагаючи встановлювати віхи із збереженням гнучкості. При цьому
цінності і принципи є первинними, тому застосування відновного підходу в процесі роботі
Центрів має відбуватися за такою схемою:
1. Цінності
2. Принципи
3. Метод
Тобто, сам метод вибирається залежно від
конкретної ситуації і конкретних осіб, обов’язково при цьому враховується: пріоритет потреб
жертви, передача повноважень сторонам кримінального конфлікту, відповідальність правопорушника чи правопорушниці, нормалізація
стосунків – все те, що складає принципи відновного правосуддя.
Але над усім цим є цінності відновного правосуддя, бо тільки через розуміння й постійне
сповідування цих цінностей можна займатися
практиками відновного правосуддя. Ці цінності входять до етичного кодексу медіаторів, які
мають керуватися ними в своєму житті та діяльності; вони закладені в самій ідеї зцілення людини через практики відновного правосуддя.
Найперше потрібно вірити в свою працю, в
цілющу функцію посередництва, яка здійснюється шляхом діалогу та взаємодопомоги людей.
Що процеси каяття і прощення є основою зцілення людей, задіяних в кримінальному конфлікті. І що ці процеси примирення, рівно як
і відновлення справедливості та виправлення
збитків, спричиненої злочином, стають можливими не внаслідок дій медіатора, а через активне
залучення обох сторін конфлікту до всіх стадій
процедури примирення. Вірити в те, що люди
можуть змінювати свою поведінку на краще,
здатні усвідомлювати свої дії та мають право
бути включеними у свою громаду за умови без26

посередньої участі у відшкодуванні збитків,
спричинених злочинів. Нарешті вірити, що більшість людей прагне жити в атмосфері порозуміння та злагоди.
Говард Зер, автор всесвітньовідомої книги
“Зміна об’єктива: новий погляд на злочин та
правосуддя”, визначив ще три дуже важливі
цінності, які має сповідувати медіатор в своїй
діяльності та житті:
1. Найголовніша цінність – повага. Відновне
правосуддя ґрунтується на повазі, причому обов’язково до обох сторін конфлікту.
Це означає, що необхідно глибоко поважати
точки зору, потреби й гідність усіх учасників
та учасниць відновного процесу.
2. Друга ключова цінність – скромність. Мається
на увазі визнання власної обмеженості і в
знаннях, і в розумінні ситуацій. Скромність
також вимагає усвідомлення того, що людина завжди свідомо чи несвідомо є упередженою (через свій ґендер, культуру, етнічне
походження, особисту чи колективну історію
тощо). Отже скромність закликає до глибокого визнання реалій інших людей і відкритості
до цих реалій, обережності в узагальненнях та
висновках.
3. Третя цінність – подив, благоговіння. Навіть
незважаючи на те, що сучасна галузь відновного правосуддя має більш ніж двадцятип’ятирічний досвід, навіть незважаючи на те, що
вона має глибоке коріння в історії людства,
навколо ще дуже багато того, чого ми не знаємо. Тому ставитися до практики відновного
правосуддя потрібно не як до чогось звичного й повсякденного, а як до захоплюючої
мандрівки, в якій шлях до неясного пункту
призначення можна бути дуже довгим і звивистим, з багатьма об’їздами та можливими
поворотами не туди.
Всі ті, що візьмуться за створення Центрів
відновного правосуддя в своїх громадах, мають
глибоко усвідомити основні відновні цінності,
вірити в них і завжди керуватися ними у своїй
практиці.
“Якщо ми вирушимо в цю мандрівку з повагою та скромністю, з подивом, якщо ми встановимо чіткі вказівні знаки, які не дадуть нам
збитися зі шляху, то, ймовірно, ми та ті, кому
ми служимо, зможемо зазнати по-справжньому відновного правосуддя”
Говард Зер
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ПРОМІЖНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЦЕНТРІВ
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ У ГРОМАДАХ
(вересень 2006 р. – лютий 2007 р.)

Альона ГОРОВА
магістр соціальної
роботи, координатор
з дизайну, моніторингу та оцінки проектів, БО “Український
Центр Порозуміння”

а початку 2006 р. фахівці з впровадження
відновного правосуддя (далі –ВП) дійшли
висновку про потребу посилити позитивний вплив програм ВП шляхом поєднання їх з
програмами підтримки учасників конфліктних
ситуацій у громадах, у першу чергу йдеться про
послуги з соціального супроводу, надання психологічних та юридичних консультацій тощо.
Крім того, для забезпечення життєздатності
програм ВП було прийняте рішення залучати
ресурси місцевих органів влади. А оскільки такі
програми є ефективним інструментом профілактики злочинності у громаді, вони могли б
стати частиною політики формування безпеки
на місцевому рівні. Таким чином, на початок
2006 р. було визначено три ключові компоненти
розвитку програм ВП в Україні:
1. Впровадження і розвиток безпосередньо програм ВП.
2. Підкріплення впливу програм ВП програмами підтримки учасників конфліктних ситуацій у громадах.
3. Активізація та залучення ресурсів громади,
зокрема ресурсів органів місцевої влади.
Пізніше на основі цієї інформації було сформульовано ідею створення центру відновного
правосуддя у громаді, де (1) впроваджуватимуться програми ВП та інші програми відновного підходу, (2) застосовуватиметься системний
підхід до надання послуг клієнтам та (3) залучатимуться ресурси громади, зокрема, органів
місцевої влади, для підтримки життєздатності
центру.
6–7 липня 2006 р. відбувся семінар “Розвиток
центрів відновного правосуддя у громадах”,
де представники громадських організацій, що
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впроваджують ВП в Україні, мали можливість
сформувати спільне бачення партнерства щодо
реалізації проекту “Розбудова мережі центрів
відновного правосуддя в громаді”. Під час цього
заходу відбулося обговорення загальних рис
моделі центру відновного правосуддя у громаді.
Наприкінці серпня 2006 р. була сформульована концепція такого центру, на основі якої,
три групи експертів розробили детальну модель
функціонування Центру відновного правосуддя
(далі – ЦВП). На зустрічі партнерських організацій 30 листопада – 1 грудня 2006 р. було презентовано та обговорено модель ЦВП у громаді.
Таким чином, дев’ять партнерських громадських організацій (далі – ГО), продовжуючи
реалізацію власних місій, орієнтовно з вересня
2006 р. почали впроваджувати у свою діяльність
елементи моделі ЦВП у громаді. Також варто
зауважити, що кожна з ГО на початок листопада,
коли була сформована сама модель, вже мала
досвід запровадження програм ВП та реалізовувала окремі компоненти моделі ЦВП (власне,
модель центру була розроблена з урахуванням
попереднього досвіду партнерських ГО).
Наразі пропонуються до уваги результати
проміжного оцінювання впровадження моделі
ЦВП у десяти регіонах України з урахуванням
трьох зазначених компонентів:
1. Впровадження програм ВП;
2. Застосування системного підходу до надання
послуг клієнтам ЦВП;
3. Залучення ресурсів громади, зокрема підтримки органів місцевої влади.

Впровадження програм ВП
Як зазначено у Таблиці 1, протягом звітного
періоду було проведено 43 програми відновного
правосуддя, з них: 39 – медіації у кримінальних
випадках, 2-і сімейні конференції та 2-а кола
правосуддя. Аналізуючи дані показники, можна
зауважити, що на сьогодні досить мало застосовуються конференції та кола, які, очевидно, є
більш складними у підготовці, однак вони мають
більший позитивний вплив на учасників кримінальних ситуацій та на їхнє соціальне оточення.
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Успішність впровадження програм ВП безпосередньо залежить від рівня налагодження партнерських стосунків з структурами, які можуть
направляти/передавати справи на програми.
У третій колонці Таблиці 2 відображено рівень
співпраці між ГО, які розвивають ЦВП у громаді, та органами правової системи і іншими установами – потенційними джерелами справ. Як
бачимо, більшість ГО мають добре налагоджену
і формалізовану співпрацю з правовою системою (КМСН, прокуратура, суд, КВІ, ССН).
Крім того, деякі організації (наприклад, Одеська
обласна група медіації, Луганська обласна група
медіації, БО “Український Центр Порозуміння”)
співпрацюють з закладами освіти, які можуть
передавати справи на програми ВП.

Застосування системного підходу
до надання послуг учасникам
конфліктних ситуацій
Застосування системного підходу на практиці
означає (1) надання додаткових послуг клієнтам
програм ВП спеціалістами ЦВП та (2) налагодження співпраці з іншими агенціями, які
можуть надавати послуги учасникам конфліктних ситуацій.
У четвертій колонці Таблиці 2 відображено
рівень співпраці між ЦВП у громаді (на базі

десяти ГО) та агенціями, які надають послуги
у громаді. Здебільшого співпрацю налагоджено з державними центрами соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді. Рівень співпраці різний – від ведення попередніх переговорів про
координацію зусиль щодо профілактики злочинності до реалізації спільної програми, яка
передбачає проведення програм ВП та забезпечення послугою соціального супроводу учасників конфліктних ситуацій (ГО АРР “Гармоні”,
смт Красногвардійське, АРК). Крім того, партнерські ГО залучають до співпраці інші організації громадянського суспільства, які безпосередньо не займаються впровадженням програм
ВП, однак можуть надати підтримку учасникам
конфліктних ситуацій. Також деякі ГО, що розвивають ЦВП, співпрацюють з вищими навчальними закладами, здебільшого з метою залучення спеціалістів до проведення програм ВП та
надання інших послуг на волонтерських засадах
(Київ, Львів, Одеса).
У шостій колонці Таблиці 1 також зазначені
кількісні показники надання додаткових послуг
учасникам конфліктних ситуацій.

Залучення ресурсів громади
Описуючи даний компонент, необхідно звернути увагу принаймні на два аспекти: залучення
Таблиця 1.

1

№

Регіон

Кількість попередніх
зустрічей з правопорушниками або їх
представниками

Кількість попередніх
зустрічей з потерпілими або їх представниками

Кількість медіацій

Кількість сімейних
конференцій

Кількість кіл правосуддя

Соціальний супровід
або послуги

Статистичні показники надання послуг в рамках розвитку ЦВП у громадах1

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
АРК, смт Красногвардійське
АРК, м. Сімферополь
м. Івано-Франківськ
м. Київ, Дарницький район
Київська обл., м. Біла Церква
м. Луганськ
м. Львів
м. Одеса
м. Суми
м. Харків
ЗАГАЛОМ

3
9
7
9
2
4
20
18
2
8
79

4
8
7
6
1
4
8
13
3
50

5
4
7
3
5
6
12
2
39

6
2
2

7
2
2

8
5
45
26
53
129

Програми ВП

Статистичні дані по деяких регіонах не уточнені станом на 1.03.2007.
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Таблиця 2.

Налагодження співпраці між ЦВП у громаді та органами правової системи,
соціальними агенціями та органами місцевої влади2.
Співпраця з органами
місцевої влади (щодо
№
Регіон
матеріально-технічної,
фінансової підтримки
діяльності ЦВП)
1
2
3
4
5
1.
АРК, смт
Налагоджено співпрацю з
Налагоджено співНалагоджено співпрацю з
районною радою
КрасногварКМСН, районною прокура- працю з районним
(1.02.2007 затверджено
дійське
турою, районним судом.
ЦСССДМ, районним
центром зайнятості
програму розвитку ЦВП
(діє програма соціаль- у громаді – 3 000 грн).
ного супроводу учасників кримінальних
ситуацій).
2.
АРК,
Налагоджено співпрацю з
Укладено угоду з
Надане приміщення у
м. Сімферорайонним судом м. Бахчиреспубліканським
Бахчисарайському районполь
сарай, республіканською та ЦСССДМ.
ному суді для проведення
районними КВІ.
програм ВП.
Ведуться переговоВедуться переговори з
Міністерством у справах
ри з районними судами
сім’ї, та молоді та гендерм. Сімферополь, ССН Сімної політики АРК.
феропольської міськради.
Підписані угоди про
Домовленість про надан3.
м. ІваноНалагоджено співпрацю з
Франківськ
обласною КМСН, обласною співпрацю з міським
ня приміщення міським
ССН, міським судом.
та обласним ЦСССДМ. судом для проведення
програм ВП.
Ведуться переговори міською КВІ, управлінням освіти
виконавчого комітету міської ради.
4.
м. Київ,
Налагоджено співпрацю
Ведуться переговори Ведуться переговори про
Дарницький
з районним судом, рапро підписання бага- підписання багатосторайон
йонною КМСН, районною
тосторонньої угоди з
ронньої угоди з відділом
ССН, районною КВІ, район- районним ЦСССДМ.
у справах сім’ї та молоним управлінням освіти.
Налагоджено співпра- ді, управлінням юстиції
Ведуться переговори про
цю з вищими навчаль- Дарницької районної дерпідписання багатосторонними закладами міста. жавної адміністрації.
ньої угоди.
Ведуться переговори з
Дарницькою районною
радою депутатів.
5.
Київська обл., Підписано меморандум про
м. Біла Церква наміри спільних дій щодо
реалізації програм ВП.
Налагоджено співпрацю з
міським судом, середніми
навчальними закладами
міста.
6.
м. Луганськ
Налагоджено співпрацю з
Ведуться переговори
частиною середніх навчаль- про співпрацю з гроних закладів міста та облас- мадськими організаціті. Ведуться переговори з
ями міста та області.
міською КМСН, районними
судами, міською та районними ССН.
Співпраця з органами
правової системи та іншими джерелами отримання справ
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Співпраця з соціальними агенціями, які
надають послуги у
громаді
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Таблиця 2. (Продовження)
1
7.

2
м. Львів

3
Ведуться переговори з
міським судом, міською та
обласною КМСН.
Підписано угоду з районним
судом у місті.
Налагоджено співпрацю з
обласною КМСН, обласною
КВІ, районним судом міста,
міською ССН, районними
відділами освіти.

8.

м. Одеса

9.

м. Суми

Налагоджено співпрацю
з міською КМСН, міською
ССН.

10.

м. Харків

Налагоджено співпрацю з
районними судами, районними ССН і районними КВІ.
Підписані угоди про співпрацю.

членів громади до діяльності ЦВП та залучення
матеріально-технічного та фінансового забезпечення функціонування ЦВП. Щодо першого аспекту, то його частково було розглянуто у попередньому пункті там, де йшлося про
залучення волонтерів з закладів вищої освіти.
Також організації, що впроваджують ЦВП, часто
залучають до роботи спеціалістів з інших партнерських структур та агенцій громади, зокрема
з ЦСССДМ (АРК, смт Красногвардійське), з
інших громадських організацій (АРК, м. Сімферополь, м. Львів), з системи освіти (м. Біла
Церква, Київська обл., м. Одеса), представників
правової системи (м. Харків) тощо.
Залучення ресурсів місцевих органів влади
до підтримки функціонування ЦВП відображено у п’ятій колонці Таблиці 2. Загалом можна
сказати, що далеко не всі місцеві органи влади
готові надавати матеріально-технічну та/або
фінансову підтримку ЦВП. Причиною цього
можуть бути (1) обмежені бюджети на фінансування місцевих соціальних ініціатив та (2)
брак інформації про позитивний вплив ЦВП на
рівень безпеки у громаді, а через це і відсутність
розуміння чиновниками потреби підтримувати
такі центри. Однак, незважаючи на ці фактори,
частині партнерських організацій, які впрова30

4
Налагоджено співпрацю з вищими навчальними закладами міста.
Налагоджено співпрацю з міським та
обласним ЦСССДМ
(програма спільних
заходів щодо ресоціалізації неповнолітніх
правопорушників),
вищими навчальними
закладами.

5

Налагоджено співпрацю
з муніципальною владою
(фінансування діяльності
ювенального центру за
соціальним замовленням).

Ведуться переговори з
комісіями з питань розвитку молодіжної політики,
спорту Сумської міської та
обласної рад (попередня
домовленість про виділення коштів на цільову програму з розвитку ЦВП).
Підписані угоди про
співпрацю з районними у місті та обласним
ЦСССДМ.

джують ЦВП, вдалося залучити підтримку місцевої влади. Так, у смт Красногвардійське, АРК,
фінансування ЦВП було включено до міського
бюджету, Одеська обласна група медіації отримала соціальне замовлення на реалізацію частини діяльності з розвитку ВП, Харківський громадський центр “Молодь за демократію” та БО
“Український Центр Порозуміння”, Кримський
офіс мають приміщення для проведення програм ВП в судах, Івано-Франківська ПОС “Віра
в майбутнє” отримала від місцевої влади приміщення, де функціонує ЦВП, ГО “Сумська ініціатива” має підтверджену перспективу включення
фінансування ЦВП муніципальною владою на
2008 рік.

Інформаційно-навчальне
забезпечення функціонування
ЦВП у громадах
Згідно з інформацією, отриманої зі звітів, партнерські організації, які впроваджують програми
ВП та розвивають центри відновного правосуддя у громадах, протягом періоду з листопада
2006 р. до березня 2007 р. приділяли значну
увагу інформуванню про програми відновного
правосуддя та проведенню спеціальних навчальВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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них заходів. Інформація поширювалася серед
професійних спільнот: представників правової
системи, соціальних агенцій, системи освіти,
місцевої влади; та серед потенційних користувачів послуг: учні ЗОШ, правопорушники, потерпілі, засуджені. З метою поширення інформації
партнерськими організаціями було підготовлено ряд публікацій, зокрема посібник “Памятка
работникам судебных и правоохранительных
органов о восстановительных практиках в ювенальной юстиции” (Одеса), інформаційний
бюлетень “Ювенальний центр в Одеському регіоні” (Одеса) та бюлетень “Відновне правосуддя
в Україні” (Київ), що орієнтовані на спеціалістів
правової системи та представників соціальних
агенцій. Крім того, були розроблені і видрукувані інформаційні матеріали для потенційних
учасників програм відновного правосуддя.
Навчальні заходи, проведені під час звітного
періоду, умовно можна розділити на два види:
1. Заходи, спрямовані на підготовку партнерів
до співпраці з метою запровадження програм
ВП – інформаційно-навчальні заходи для
представників правової системи, соціальних
державних і громадських агенцій, системи
освіти, органів місцевої влади. Мета таких
заходів полягала у формуванні сприятливого
середовища для просування програм відновного правосуддя та зарученні підтримкою
зазначених установ, організацій та агенцій.
Такі навчальні заходи проводилися усіма
партнерськими організаціями, що займаються впровадженням програм ВП.
2. Заходи для підготовки спеціалістів – ведучих
програм відновного правосуддя. Навчання
ведучих проводилося у Автономній Республіці
Крим, Львові, Одесі.

Досягнення та перешкоди на шляху
впровадження ЦВП у громадах
Аналізуючи свою діяльність представники ГО,
які впроваджують ЦВП у громадах, виділили низку досягнень, що сприяють поширенню
практики застосування відновного підходу до
розв’язання конфліктів та зміцненню іміджу
і організаційної спроможності ЦВП. Загалом
серед досягнень були зазначені такі:
1. Проведення програм ВП.
2. Налагодження співпраці з органами правової системи (КМСН, прокуратура, суд, КВІ,
ССН тощо). Залучення до співпраці нових
партнерів.
3. Налагодження співпраці з агенціями, які
надають послуги у громаді для учасників
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конфліктних ситуацій (ЦСССДМ, заклади
освіти, інші ГО тощо). Залучення до співпраці нових партнерів.
4. Залучення матеріально-технічної та фінансової підтримки функціонування ЦВП.
5. Впровадження нових, додаткових послуг
(соціальних, психологічних, юридичних
тощо), які підсилюють вплив програм ВП.
Організація соціального супроводу для учасників конфліктних ситуацій (зокрема, для
неповнолітніх правопорушників).
6. Проведення інформаційно-навчальних заходів (презентації, круглі столи, семінари тощо)
для спеціалістів з партнерських організацій у
громаді (державних і громадських).
7. Підготовка та видання інформаційно-навчальних матеріалів.
8. Підготовка спеціалістів з проведення програм ВП.
Серед аспектів, які перешкоджають впровадженню ЦВП у громадах, були зазначені такі:
1. Брак інформації про програми ВП та їх
можливості. Наслідком цього є те, що представники правової системи, системи освіти,
соціальних агенцій, органів місцевої влади
відмовляються співпрацювати з ЦВП та підтримувати їх діяльність. Крім того, відсутність інформації призводить до того, що самі
учасники конфліктних ситуацій відмовляються брати участь в програмах. Також через
брак інформації, частина адвокатів відмовляє своїх клієнтів брати участь у програмах,
остерігаючись конкуренції з медіаторами.
Обмеженість інформації про програми ВП
призводить до того, що дехто з представників
державних соціальних агенцій свідомо гальмує процес впровадження ЦВП, через побоювання того, що такий центр перебере на себе
частину повноважень державних служб, штат
яких, відповідно, буде скорочено.
2. Обмежена практика проведення програм ВП
в Україні. Незначна кількість проведених
програм ВП суттєво обмежує можливості
подальшого просування практики ВП, зокрема, це стосується залучення фінансування,
заручення підтримкою представників правової системи, системи освіти, соціальних агенцій. Незначна кількість проведених програм
гальмує процес формування позитивного іміджу та обмежує кількість потенційних клієнтів.
3. Недосконалі механізми співпраці з правовою системою. Так, якщо справа надходить з
КМСН або ССН часто відсутні контактні дані
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учасників кримінального конфлікту або вказана недостовірна інформація. Недостатньо
часу для проведення програм ВП, особливо,
якщо справа надходить із суду, для роботи
медіатора лишається не більше двох тижнів.
4. Недостатньо спеціалістів з проведення програм ВП. Значна частина тих, хто отримав
базову підготовку, залишає цю сферу діяльності, зокрема, і через те, що за проведення
програм ВП медіатори не отримують достатньої винагороди. Тобто ведучі програм ВП
змушені працювати у вільний від основної
роботи час, а це робити досить складно. Крім
того, через недостатньо розвинену практику, щойно підготовлені спеціалісти не мають
можливості застосувати свої знання тривалий час, відчувають розчарування і залишають цю сферу діяльності. Ведучі програм
ВП володіють тільки однією формою роботи
(наприклад, проведення медіації), що зменшує вірогідність більш якісного реагувати на
потреби громади (наприклад, робота з кризовими сім’ями). Також для забезпечення процесу ефективного надання послуг, необхідно
щоб в ЦВП працювало принаймні три особи:
координатор (для налагодження і підтримки
співпраці з партнерськими організаціями),
медіатор (для проведення програм ВП) та
офіс-менеджер (для забезпечення постійного зв’язку з партнерськими організаціями та
потенційними клієнтами ЦВП).
5. Плинність кадрів у структурах, які співпрацюють з ЦВП. Ситуація, на сьогодні, складається таким чином, що ефективність співпраці з правовою системою, системою освіти,
соціальними агенціями, місцевими органами
влади, здебільшого залежить від особистих
контактів. Відповідно, коли спеціаліст залишає свою посаду, виникає потреба повторного
налагодження контактів з певною структурою.
З метою зменшення впливу перешкод на процес впровадження ЦВП у громадах, представ-
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никами партнерських ГО було запропоновано
ряд першочергових дій, які мають посилити та
закріпити досягнення.
1. Розробити спільну стратегію інформаційної
кампанії, яка включатиме як компоненти
національного рівня, так і аспекти, орієнтовані на конкретний регіон. Активно проводити інформаційно-навчальні заходи для
спеціалістів правової системи, системи освіти, соціальних агенцій та органів місцевого
самоврядування. Забезпечити інформування
широкого кола громадськості про можливості
та зміст програм ВП.
2. Активізувати діяльність з набуття програмами ВП формального статусу (законодавче
врегулювання функціонування програм ВП),
передбачити можливість залучення фінансування для ЦВП у громадах та оплати праці
медіаторів. Набуття формального статусу
дозволить будувати ефективну співпрацю з
правовою системою, системою освіти, соціальними агенціями та органами місцевого
самоврядування.
3. Передбачити можливості для планового
навчання ведучих програм ВП, врахувати
потребу підвищення кваліфікації для практикуючих медіаторів.
Перелік скорочень, використаних у тексті:
АРК –
Автономна Республіка Крим;
ВП –
відновне правосуддя;
ГО –
громадська організація;
ЗОШ –
загальноосвітня школа;
КВІ –
кримінально-виконавча інспекція
Департаменту України з питань
виконання покарань;
КМСН –
кримінальна міліція у справах
неповнолітніх;
ССН –
служба у справах неповнолітніх;
ЦВП –
центр відновного правосуддя;
ЦСССМД – центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
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МЕДІАЦІЯ – ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Юрій МИКИТИН
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кримінального
права і процесу
Юридичного інституту Прикарпатського
національного університету ім. Василя
Стефаника

обудова і розвиток правової держави, громадянського суспільства є одним з визначальних елементів демократизації України.
Реформування та вдосконалення національного
законодавства, зокрема, кримінально-процесуального – об’єктивна вимога часу.
Щороку в Україні реєструється понад 500
тис. злочинів. Із них переважна більшість
проти життя, здоров’я особи та проти власності.
Відповідно маємо значну кількість потерпілих
та правопорушників. Зрозуміло, що будь-яка
держава змушена зіштовхнутися з таким соціальним явищем, як злочинність. Це властиво
кожному суспільству. Проте для збереження
функціональної цілісності держава повинна
постійно боротися із злочинністю.
На жаль, на даний час традиційна побудова
діяльності суду та правоохоронних органів не
може максимально враховувати законні інтереси учасників кримінально-правового конфлікту. Відповідно довіра до такого сегменту органів
державної влади є низькою. Це підтверджують
численні соціологічні дослідження. За різними
даними рівень довіри до судів коливається від
7 до 11 відсотків, прокуратури – 9-12%, органів
внутрішніх справ – 6-10%. Результати дослідження моніторингу громадського фонду прав
людини “Право і демократія” показали, що на
думку респондентів, в основному в судах захищаються інтереси окремих верств населення
(39%), держави (26%), громадян (17%), а також
тих, хто платить (10%)1.
За таких обставин визріла необхідність змінити, модернізувати діяльність правової системи.

П

1

Моніторинг громадського фонду прав людини “Право і демократія” / http://www.uapravo

№ 1, квітень, 2007

Одним із найважливіших шляхів реформування
кримінальної політики нашої держави є впровадження та розвиток інституту відновного правосуддя (restorative justice). Ефективність та дієвість відновних підходів підтверджена більш ніж
тридцятилітньою світовою практикою. Визнані
міжнародні інституції, серед яких Організація
Об’єднаних Націй, Рада Європи, Європейський
Союз, визнали важливу роль та великі можливості відновного правосуддя. Практично всі європейські країни, а також США, Канада, Австралія
при здійсненні кримінального судочинства
передбачили можливість застосування відновного підходу. Характерно, що навіть такі країни, як
Китай та Таїланд також реформували національний кримінальний процес у цьому ж напрямі.
Можна вести мову про значну кількість форм,
проявів відновного правосуддя. Проте найбільш
розповсюдженою з них є медіація (від англ. mediation – посередництво). Відповідно до Рішення
Ради Європейського союзу від 15 березня
2001 р. “Про місце жертв у кримінальному судочинстві”, медіацію в кримінальних справах слід
розуміти як пошук, до або під час кримінального
судочинства, взаємоприйнятного рішення між
жертвою та правопорушником за посередництва компетентної особи (медіатора). Згідно зі
ст. 1 проекту закону “Про медіацію (посередництво) у кримінальних справах” процедура
медіації у кримінальних справах – це процедура, яка спрямована на вирішення за допомогою
медіатора конфлікту між потерпілим та правопорушником з метою врегулювання конфлікту,
а також усунення його причин і наслідків. Дана
форма відновного правосуддя полягає в повному розв’язанні конфлікту між потерпілим та
правопорушником.
Медіація як правовий інститут та явище базується на принципах добровільності, незалежності, конфіденційності самої процедури, а також
нейтральності та неупередженості медіатора.
Медіація не завжди чітко закріплена в законодавстві зарубіжних держав через диспозитивність основ кримінального процесу (особливо в
державах загального права). Проте все ж таки
можна виокремити такі різновиди медіації:
а) “проста медіація”. Наприклад, відповідно до ч. 4 ст. 61 Кримінально-процесуального
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кодексу Франції, прокурор має право до винесення рішення судом та за згодою потерпілого та правопорушника направити кримінальну
справу на медіацію, якщо він вважає, що такий
захід зможе забезпечити відшкодування шкоди,
завданої злочином. У такому випадку прокурор
може використати допомогу громадської організації у залагодженні конфлікту, що зумовлений
суспільно небезпечним діянням.
б) “комбінована медіація”. Наприклад,
німецьке законодавство передбачає, що прокурор може закрити кримінальну справу, якщо
правопорушник не тільки примириться з потерпілим та відшкодує йому завдані збитки, а й
виплатить певну грошову суму “суспільно
корисній установі або бюджету”2. Схожі норми
діють у Словенії. У цій країні правопорушника
зобов’язують робити грошові внески на користь
так званого Фонду захисту осіб, що постраждали від злочину.
На даний час діюче українське законодавства має основи для запровадження медіації.
Насамперед, це інститут примирення (ст. 46
Кримінального кодексу та ст. 8 Кримінальнопроцесуального кодексу) та чинного (ст. 45
Кримінального кодексу та ст. 7-2 Кримінальнопроцесуального кодексу). Для законодавчого
закріплення медіації слід доповнити існуючі
правові норми та передбачити окрему главу чи
розділ у Кримінально-процесуальному кодексі.
У будь-якому випадку медіація повинна посісти
чільне місце у кримінальному процесі.
Медіація може розглядатися як окрема
факультативна стадія кримінального процесу
або як міжстадійний інститут, зокрема, як спосіб
реалізації законних прав та інтересів паралельно
з судовим розглядом кримінальної справи.
У деяких випадках медіація може бути й
альтернативою кримінальному процесу, якщо
процедура була проведена до порушення кримінальної справи, відповідає інтересам потерпілого та правопорушника, а злочин не пов’язаний з
публічним інтересом держави.
Також медіація може застосовуватися й після
винесення вироку у кримінальній справі чи
навіть відбування покарання. Останнім часом
набуло широкої популярності застосування аналізованої відновної процедури на цій стадії кримінального процесу у Польщі та США. Її роль
має переважно морально-психологічне значення
для сторін конфлікту, ніж юридичний вплив.
2

Филимонов Б. А. Основы уголовного процесса Германии. – М.,
1994. – С. 13.
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Медіація має позитивні наслідки не тільки
для потерпілого і правопорушника, вона могла б
стати конкретним механізмом реалізації права
сторін на примирення та сприяти подальшій
гуманізації правосуддя. Але головним повинно
стати те, що, як форма примирення між потерпілим і злочинцем, медіація повинна бути доступна всім громадянам держави для забезпечення їх
конституційного права на рівність перед судом.
Світова практика показала, що впровадження
та застосування медіації у кримінальних справах
спрямоване на вирішення численних проблем:
1) гуманізації та демократизації правової системи, кримінальної політики;
2) вдосконалення та спрощення кримінального процесу;
3) доступу до правосуддя;
4) підвищення рівня довіри та поваги до суду
та правоохоронних органів;
5) забезпечення прав та законних інтересів
потерпілого та правопорушника;
6) профілактику злочинності та уникнення
подальшої криміналізації осіб, що вчинили злочин у місцях позбавлення волі;
7) відновлення позитивних міжособистісних
стосунків у громаді та багатьох інших.
Як бачимо, ці проблеми властиві і нашій державі, а отже, потребують вирішення.
Досвід країн, які вже певний час використовують медіацію та інші форми, прояви відновного правосуддя підтверджує, що понад 90% укладених договорів за результатами медіації були
виконані, а близько 80% правопорушників, які
брали участь відновних процедурах не вчиняли
нових злочинів. На жаль, традиційна правова
система не може похвалитися такими результатами виконання рішень судів та перевиховання
злочинців.
Інститут медіації можна вважати квінтесенцією, в якій держава не просто надає правопорушнику можливість бути звільненим від кримінальної відповідальності на основі певної позитивної
поведінки, а обов’язково стимулює його до такої
поведінки в процесі правозастосування, а потерпілій стороні створює умови для матеріальної
реституції та повернення до психологічної рівноваги. Подальше поглиблення диспозитивних
начал у кримінальному праві та процесі є позитивним проявом їхньої еволюції. Вважаємо, що
зарубіжний досвід розвитку інституту примирення між правопорушником та потерпілим цілком прийнятний для нашої країни та створить
належні умови для більш ефективного досягнення завдань кримінального законодавства.
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про медіацію (посередництво)
у кримінальних справах”
Цей Закон встановлює основні засади та порядок здійснення
процедури медіації (посередництва) у кримінальних справах.

Глава 1.
Загальні положення
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче
терміни вживаються у такому значенні:
“процедура медіації у кримінальних справах” – діяльність компетентної особи (медіатора), спрямована на
вирішення конфлікту між потерпілим
та правопорушником з метою усунення наслідків цього конфлікту;
“договір про примирення” – це
договір, який укладається сторонами
з метою врегулювання конфлікту на
основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета конфлікту;
“медіатор” – посередник, який відповідає вимогам, визначеним у цьому
Законі, завданням якого є допомогти
сторонам досягнути згоди в процедурі
медіації з метою врегулювання конфлікту;
“потерпілий” – фізична або юридична особа, якій злочином заподіяно
моральну або майнову шкоду;
“правопорушник” – підозрюваний,
обвинувачений або підсудний;
“сторони” – потерпілий і правопорушник.
Стаття 2. Законодавство про медіацію
1. Законодавство про процедуру
медіації у кримінальних справах складається з норм Конституції України,
цього Закону, Кримінального кодексу
України, Кримінально-процесуального кодексу України, інших норматив№ 1, квітень, 2007

но-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.
2. Якщо міжнародним договором,
згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у
цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 3. Принципи процедури
медіації
1. Процедура медіації здійснюється
на основі таких принципів:
1) добровільності;
2) конфіденційності;
3) неупередженості;
4) рівності сторін.
Стаття 4. Добровільність процедури медіації
1. Сторони беруть участь у процедурі медіації добровільно і можуть
відмовитися від участі на будь-якому
етапі її проведення.
Стаття 5. Конфіденційність процедури медіації
1. Інформація, отримана під час
здійснення процедури медіації, є конфіденційною і не може бути розголошена медіатором без попередньої
згоди сторін.
2. Медіатор не може бути допитаний щодо інформації, яка стала йому
відома під час здійснення процедури
медіації, а також щодо самої процедури медіації, крім випадків, коли сторони не заперечують проти розголошення такої інформації.
Стаття 6. Неупередженість медіатора
1. Медіатор повинен виконувати
свої обов’язки неупереджено, ґрунтуючись на обставинах справи, врахову-
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ючи думку сторін, та не нав’язувати сторонам
прийняття певного рішення. Під час процедури
медіації рішення приймаються за взаємною згодою сторін.
Стаття 7. Рівність сторін
1. Сторони мають рівні права під час здійснення процедури медіації.
2. Не може бути привілеїв чи обмежень за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками.

Глава 2.
Процедура медіації
Стаття 8. Учасники процедури медіації
1. Учасниками процедури медіації є сторони,
їх представники та медіатор.
2. Родичі та інші особи можуть бути присутніми при процедурі медіації за згодою сторін.
Стаття 9. Права сторін
1. Під час проведення процедури медіації сторони мають право:
1) відмовитись від участі у процедурі медіації
на будь-якому етапі її проведення;
2) бути поінформованими про суть процедури медіації та її наслідки;
3) залучати до процедури медіації родичів, а
також інших осіб, повідомивши про це медіатора
та за згодою іншої сторони;
4) інші права, визначені законодавством.
Стаття 10. Представництво у процедурі
медіації
1. Законними представниками потерпілого
– фізичної особи, яка є неповнолітньою, недієздатною, або особи, цивільна дієздатність якої
обмежена, є батьки, усиновителі або особи, які
їх замінюють, опікуни, піклувальники або представники тих установ і організацій, під опікою
чи опікуванням яких вона перебуває. Участь
законних представників у процедурі медіації є
обов’язковою.
2. Представниками інтересів юридичних осіб
є особи, які діють у межах повноважень, наданих
їм законом, договором, статутом чи положенням.
3. Представники у процедурі медіації користуються правами сторін, яких вони представляють.
Стаття 11. Тривалість процедури медіації
1. Процедура медіації повинна бути завершена у місячний строк з моменту отримання медіатором рішення про призначення процедури
медіації.
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2. У виняткових випадках, за мотивованим
клопотанням медіатора та сторін цей строк може
бути продовжений до двох місяців особою або
органом, в провадженні якого перебуває справа.
3. Строк процедури медіації не включається
до строку досудового слідства та судового розгляду справи.
Стаття 12. Порядок здійснення процедури
медіації
1. Медіатор, з дня отримання від особи або
органу, в провадженні якого перебуває справа,
рішення про призначення процедури медіації:
1) вживає заходів для встановлення контакту
із сторонами, визначає дату та місце проведення
зустрічі з кожною із сторін;
2) проводить попередню бесіду зі сторонами
в будь-якій формі за домовленістю, роз’яснює
суть процедури медіації та їх права, отримує
письмове підтвердження про їх добровільну
згоду на участь у процедурі медіації;
3) допомагає сторонам дійти згоди та сформулювати зміст договору про примирення.
2. У разі неможливості організувати безпосередню зустріч сторін, медіатор може проводити
процедуру медіації опосередковано, інформуючи кожну сторону про позицію протилежної
сторони щодо укладення договору про примирення.
Стаття 13. Фіксація процедури медіації
1. Фіксація процедури медіації проводиться
за згодою сторін шляхом ведення протоколу.
2. Протокол підписують сторони та медіатор.
Якщо протокол містить більш, ніж одну сторінку, підписується кожна сторінка.
Стаття 14. Зупинення процедури медіації та
заміна медіатора
1. Процедура медіації зупиняється, а медіатор
підлягає заміні у разі:
1) виникнення обставин, визначених пунктом 4 частини першої статті 20 цього Закону;
2) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього за вчинення умисного
злочину;
3) обмеження дієздатності медіатора або
визнання його недієздатним;
4) неможливості виконувати медіатором своїх
повноважень за станом здоров’я;
5) смерті медіатора.
Стаття 15. Припинення процедури медіації
1. Процедура медіації припиняється у разі:
1) досягнення сторонами згоди;
2) відмови однієї із сторін від подальшої участі у процедурі медіації;
3) смерті однієї із сторін.
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Закон України “Про медіацію (посередництво) у кримінальних справах” (Проект)

Стаття 16. Звіт про проведення процедури
медіації
1. За результатами проведення процедури
медіації медіатор складає письмовий звіт, у
якому зазначаються:
1) номер кримінальної справи;
2) прізвище, ім’я, по батькові медіатора;
3) дані про сторони, інформацію щодо кількості проведених індивідуальних та спільних
зустрічей;
4) інформацію про результати процедури
медіації;
5) підпис медіатора.
3. Звіт не може містити інформацію про причини недосягнення згоди, а також оцінки поведінки сторін під час зустрічей.
4. До звіту додається копія договору про примирення, у разі його укладення, та спільна заява
сторін про досягнення згоди.
5. Звіт з додатками не пізніше наступного дня
після його складення направляється особі або
органу, у провадженні якого перебуває справа,
приєднується до матеріалів кримінальної справи.
Стаття 17. Форма та зміст договору про примирення
1. Договір про примирення укладається у
письмовій формі і повинен містити:
• дату;
• дані про сторони;
• інформацію про предмет спору;
• умови договору та строк його виконання;
• прізвище, ім’я, по батькові медіатора;
• підписи сторін та медіатора.
2. Договір може містити і інші положення,
погоджені його сторонами.
3. До договору про примирення застосовуються правила цього Закону, з урахуванням
положень Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України.

Глава 3.
Правовий статус медіатора
Стаття 18. Вимоги до медіатора
1. Медіатором може бути особа – громадянин
України, іноземець чи особа без громадянства,
яка досягла 25-річного віку, має повну вищу
освіту, досвід роботи не менше 2-х років в сфері
психології, соціології, педагогіки або права.
2. Медіатором не може бути особа, визнана
в судовому порядку недієздатною, або яка була
засуджена за вчинення умисного тяжкого або
особливо тяжкого злочину незалежно від зняття
чи погашення судимості або за будь-який інший
№ 1, квітень, 2007

злочин, якщо судимість не знято чи не погашено
в установленому порядку.
Стаття 19. Професійні права медіатора
1. Медіатор має право:
1) знайомитись, в порядку передбаченому
законодавством, з інформацією по суті справи,
а також з іншою інформацією щодо потерпілого
та правопорушника за їх згодою;
2) проводити зустрічі зі сторонами;
3) зустрічатися зі стороною наодинці в умовах, що забезпечують дотримання конфіденційності, в тому числі при взятті під варту особи,
яка є стороною процедури медіації;
4) допомагати сторонам у формулюванні
змісту договору про примирення;
5) в порядку встановленому законодавством
ознайомлюватись з документами та матеріалами в органах досудового розслідування, судах,
інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, установах,
організаціях усіх форм власності з метою здійснення процедури медіації;
6) має інші права, передбачені законодавством.
2. Медіатор не має права надавати сторонам
юридичні консультації з питань, які не стосуються процедури медіації.
Стаття 20. Професійні обов’язки медіатора
1. Медіатор зобов’язаний:
1) надавати пояснення сторонам щодо процедури медіації;
2) забезпечувати дотримання прав та свобод,
рівності сторін та недоторканності їх приватного
життя під час здійснення процедури медіації;
3) вживати всіх передбачених законом заходів для того, щоб сторони дійшли взаємоприйнятної згоди протягом встановленого терміну;
4) відмовлятися від ведення справи, якщо
виникає обставина, що може свідчити про його
упередженість щодо однієї або обох сторін;
5) дотримуватись вимог щодо конфіденційності обставин, фактів та іншої інформації, яка
була отримана ним під час здійснення процедури медіації;
6) надавати у встановлений термін особі або
органу, в провадженні якого перебуває кримінальна справа, звіт про результати процедури
медіації, а також копію договору про примирення, у разі його укладення;
7) підвищувати свою кваліфікацію в порядку
та терміни, визначені Положенням про порядок
підвищення кваліфікації медіаторів, яке затверджується З’їздом медіаторів;
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8) виконувати рішення органів професійного
самоврядування медіаторів;
9) сплачувати професійний збір у разі прийняття рішення про це З’їздом медіаторів.
2. При здійсненні своєї діяльності об’єднання
медіаторів зобов’язані вести власний архів, реєстри, бухгалтерський облік та складати фінансову звітність.
Стаття 21. Оплата праці медіатора
1. Оплата праці медіатора здійснюється на
підставі договору між сторонами або однією із
сторін та об’єднанням медіаторів.
2. Оплата праці медіатора здійснюється у
формі гонорару. Гонорар – встановлена договором про здійснення процедури медіації грошова
винагорода за дії медіатора по виконанню договору. Оплата праці медіатора може здійснюватися за рахунок коштів об’єднання медіаторів.
3. Гонорар є єдиною допустимою формою
отримання медіатором винагороди за здійснення процедури медіації, за винятком випадків
оплати праці медіатора за рахунок коштів об’єднання медіаторів.
4. Засади обчислення гонорару (фіксована
сума, погодинна оплата, доплати за результат,
можливість зміни гонорару у зв’язку із зміною
обсягу і складності роботи тощо) визначається
за домовленістю з стороною (сторонами), що
укладає договір, та фіксуються в договорі про
здійснення процедури медіації.
5. До суми гонорару не включаються кошти,
що вносяться стороною, на покриття фактичних
витрат, пов’язаних з виконанням договору, якщо
інше не передбачене договором.
6. Кошти за здійснення процедури медіації
на підставі укладеного договору надходять на
рахунок об’єднання медіаторів і складають гонорари медіаторів та фактичні витрати, пов’язані з
виконанням договору.
7. У випадках, передбачених законом або за
бажанням медіатора процедура медіації може
здійснюватись безкоштовно на благодійних
засадах.
Стаття 22. Соціальне та пенсійне забезпечення медіатора
1. Медіатори у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, досягнення пенсійного віку та в інших випадках мають право на
соціальне та пенсійне забезпечення в порядку,
передбаченому законодавством.
2. Медіатор підлягає загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню як особа,
яка забезпечує себе роботою самостійно.
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3. Органи професійного самоврядування
медіаторів можуть створювати недержавні пенсійні фонди та фонди соціального страхування,
використовувати інші засоби соціального захисту медіаторів відповідно до законодавства.
Стаття 23. Оподаткування доходів медіатора
1. Порядок оподаткування доходів медіаторів
визначається законодавством України про оподаткування доходів фізичних осіб.
Стаття 24. Відповідальність медіатора
1. Медіатор несе цивільну, адміністративну,
кримінальну відповідальність в порядку, встановленому законами України, а також дисциплінарну відповідальність у випадках порушення
ним цього Закону, своїх професійних обов’язків,
передбачених статутом об’єднання медіаторів і
засадами професійної етики медіаторів.
2. Медіатор не несе відповідальності, якщо
процедура медіації не завершилась укладанням
сторонами договору про примирення та не відповідає за невиконання сторонами її умов.
Стаття 25. Дисциплінарна відповідальність
медіатора
1. До медіатора відповідним об’єднанням
медіаторів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:
попередження;
тимчасове на строк до одного року виключення зі списку медіаторів, що автоматично
зупиняє право цього медіатора здійснювати процедуру медіації з обов’язковим проходженням
підвищення кваліфікації;
виключення із об’єднання медіаторів, що має
наслідком виключення зі списку медіаторів.
2. Сторона процедури медіації, яка вважає,
що її права порушені діями чи бездіяльністю
медіатора, може подати скаргу на дії (бездіяльність) медіатора до Ради медіаторів.
3. Рада медіаторів порушує дисциплінарне
провадження, з’ясовує викладені у скарзі обставини, та у разі встановлення у діях медіатора
дисциплінарного проступку розглядає питання
щодо притягнення медіатора до дисциплінарної
відповідальності.
4. Рада медіаторів вносить до відповідного об’єднання медіаторів вмотивоване подання
щодо застосування до медіатора дисциплінарного стягнення.
5. Об’єднання медіаторів повинно вжити
заходів щодо усунення вчинених медіатором
порушень та застосувати одне із дисциплінарних стягнень, зазначених у частині першій цієї
статті.
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6. У разі вчинення медіатором грубого дисциплінарного проступку або повторно протягом
року, Рада медіаторів вносить до об’єднання
медіаторів вмотивоване подання про виключення медіатора з цього об’єднання.
7. У разі, якщо об’єднання медіаторів не вживає жодних заходів з метою усунення правопорушень та не застосовує дисциплінарних стягнень
до медіатора, який вчиняє такі правопорушення
повторно, Рада медіаторів має право звернутися
до Міністерства юстиції з пропозицією про винесення такому об’єднанню медіаторів попередження або анулювання реєстраційного свідоцтва
об’єднання медіаторів.
8. У разі встановлення Радою медіаторів у
діях медіатора ознак адміністративного правопорушення або злочину, Рада медіаторів передає
необхідні документи до відповідних правоохоронних органів.
9. Підстави та порядок застосування до медіатора дисциплінарного стягнення визначається
Положенням про дисциплінарне провадження,
яке затверджується З’їздом медіаторів.
10. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій медіатора, відшкодовується в повному обсязі за згодою сторін або за рішенням суду.

Глава 4
Організація діяльності медіаторів
Стаття 26. Статус об’єднання медіаторів
1. Організаційною формою здійснення процедури медіації є об’єднання медіаторів. Об’єднання
медіаторів можуть утворювати виключно медіатори.
2. Об’єднання медіаторів є професійною громадською неприбутковою організацією, яка діє
відповідно до цього Закону, власного статуту,
рішень органів професійного самоврядування
медіаторів. Об’єднання медіаторів є юридичною
особою.
3. Об’єднання медіаторів діють на засадах
добровільності, самоврядування, колегіальності
та гласності.
4. Забороняється використовувати в найменуванні юридичних осіб слова “медіатор”,
“медіація” та однокореневі слова у всіх числах
і відмінках, за винятком об’єднань медіаторів,
органів професійного самоврядування медіаторів та громадських (непрофесійних) організацій
медіаторів.
Стаття 27. Утворення об’єднань медіаторів
1. Об’єднання медіаторів вважається утвореним з моменту внесення даних до Єдиного
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реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Реєстрацію об’єднань медіаторів здійснюють відповідні органи юстиції за місцезнаходженням об’єднань медіаторів протягом п’ятнадцяти днів з дня подання його засновниками
заяви.
3. Заява складається не менше ніж трьома
засновниками, підписи яких засвідчуються в
установленому законом порядку.
4. До заяви додаються наступні документи:
1) рішення медіаторів про утворення об’єднання медіаторів, оформлене у вигляді протоколу установчих зборів об’єднання медіаторів або
установчого договору про утворення об’єднання
медіаторів;
2) статут об’єднання медіаторів, затверджений установчими зборами медіаторів, в якому
зазначена дата його затвердження установчими
зборами;
3) правила здійснення процедури медіації,
затверджені установчими зборами об’єднання
медіаторів;
4) відомості про засновників об’єднання медіаторів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, місця роботи);
5) список медіаторів – членів об’єднання медіаторів із зазначенням дати народження, освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, місця
роботи на момент включення до списку або
останнього місця роботи, загального трудового
стажу, стажу роботи за спеціальністю;
6) відомості про місцезнаходження об’єднання медіаторів.
5. У разі прийняття рішення про реєстрацію
об’єднання медіаторів орган юстиції не пізніше
наступного дня з дня прийняття рішення письмово повідомляє засновників.
6. Документ про сплату реєстраційного збору
за проведення державної реєстрації юридичної
особи подається засновниками після прийняття рішення про реєстрацію об’єднання медіаторів. Розмір реєстраційного збору визначається
Кабінетом Міністрів України.
7. Після подання документа про сплату реєстраційного збору об’єднанню медіаторів видається свідоцтво. Зареєстроване об’єднання медіаторів вноситься до реєстру об’єднань медіаторів,
що ведеться органом юстиції з присвоєнням відповідного номера. Зразок свідоцтва об’єднання
медіаторів та форма Реєстру встановлюється
Міністерством юстиції.
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8. Орган юстиції відмовляє в реєстрації об’єднання медіаторів лише у таких випадках:
неподання документів, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті;
невідповідність статуту об’єднання медіаторів вимогам цього Закону;
невідповідність кваліфікації медіаторів вимогам цього Закону;
неподання документа про сплату реєстраційного збору впродовж місяця з дня направлення
органом реєстрації письмового повідомлення
про прийняте рішення.
9. У разі відмови в реєстрації орган юстиції
не пізніше наступного дня надсилає заявникові
письмове вмотивоване рішення, в якому роз’яснюється порядок його оскарження.
Стаття 28. Припинення об’єднання медіаторів
1. Об’єднання медіаторів припиняється у
таких випадках:
1) настання підстав, передбачених Законом
України “Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців” або на загальних підставах припинення юридичної особи;
2) якщо в об’єднанні медіаторів залишається
менше трьох членів.
2. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, рішення про припинення об’єднання медіаторів приймає Міністерство
юстиції.
Стаття 29. Статут об’єднання медіаторів
1. Статут об’єднання медіаторів повинен містити:
1) повне і скорочене найменування об’єднання;
2) мету та завдання об’єднання медіаторів;
3) умови і порядок прийому в члени об’єднання, вибуття з нього;
4) права і обов’язки медіаторів членів об’єднання;
5) порядок утворення і діяльності статутних
органів об’єднання та їх повноваження;
6) порядок здійснення діяльності, структуру,
порядок формування штату найманих працівників, оплати їх праці;
7) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання як
неприбуткової організації, порядок звітності,
необхідної для виконання статутних завдань;
8) порядок внесення змін і доповнень до статуту об’єднання;
9) порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з
його ліквідацією.
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У статуті об’єднання медіаторів можуть бути
передбачені інші положення, що стосуються особливостей діяльності медіаторів.
Статут не повинен суперечити законодавству
України.
Стаття 30. Реєстр медіаторів
1. Реєстр медіаторів – єдина державна інформаційна система, яка містить відомості про медіаторів і формується на підставі списків медіаторів.
2. Призначення реєстру медіаторів є забезпечення єдиного державного обліку медіаторів та
запобігання недобросовісній діяльності осіб, які
не відповідають вимогам цього Закону.
3. Ведення реєстру медіаторів забезпечує
Міністерство юстиції у визначеному ним порядку.
Стаття 31. Завдання об’єднання медіаторів
1. Об’єднання медіаторів веде список медіаторів – членів об’єднання. Список медіаторів є
доступним для громадськості. До списку медіаторів може бути включена лише особа, яка відповідає вимогам цього Закону.
2. Об’єднання медіаторів самостійно або за
поданням Ради медіаторів застосовує заходи
дисциплінарного стягнення та вживає заходів
щодо усунення порушень медіатором.
Стаття 32. Спілка об’єднань медіаторів
1. З метою здійснення захисту професійних
прав медіаторів, забезпечення професійного
незалежного контролю, створення системи підвищення кваліфікації медіаторів, об’єднання
медіаторів утворюють Спілку об’єднань медіаторів, яка формує систему органів професійного
самоврядування медіаторів.
2. Спілка об’єднань медіаторів утворюється з
всеукраїнським статусом. До Спілки об’єднань
медіаторів входять усі об’єднання медіаторів.
Засновниками Спілки виступають об’єднання
медіаторів, які зареєстровані у більшості областей України.
3. Спілка об’єднань медіаторів вважається утвореною з моменту внесення даних до
Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.
4. Реєстрацію Спілки об’єднань медіаторів
здійснює Міністерство юстиції України. Заява
про реєстрацію Спілки розглядається протягом
одного місяця.
5. Для реєстрації Спілки об’єднань медіаторів
подаються наступні документи:
1) заява, підписана головою Спілки;
2) статут Спілки об’єднань медіаторів, підписаний головою Спілки;
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3) протокол установчого з’їзду об’єднань медіаторів, які були утворені на момент проведення
установчого з’їзду. В протоколі зазначаються
відомості про затвердження статуту Спілки,
обрання органів професійного самоврядування
медіаторів, обрання голови Спілки, інші відомості про рішення, що приймаються установчим
з’їздом для забезпечення впровадження процедури медіації;
5) відомості про персональний склад органів професійного самоврядування медіаторів,
голову Спілки: прізвище, ім’я, по батькові, дата
народження, місце роботи освітній та освітньо
кваліфікаційний рівень, посада в органі професійного самоврядування;
6) відомості про місцезнаходження Спілки
об’єднань медіаторів;
7) відомості про засновників із зазначенням
назви об’єднання, місцезнаходження його статутних органів, з наданням копії документа про
реєстрацію та рішення центральних статутних
органів об’єднання медіаторів про заснування
Спілки.
6. Документ про сплату реєстраційного збору
подається головою Спілки після прийняття
рішення про реєстрацію об’єднання медіаторів.
Розмір реєстраційного збору встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
8. Після подання документа про сплату реєстраційного збору Спілці об’єднань медіаторів
видається свідоцтво. Зразок свідоцтва встановлюється Міністерством юстиції.
9. Міністерство юстиції відмовляє в реєстрації Спілки лише у таких випадках:
неподання документів, визначених частиною
п’ятою цієї статті;
неподання документа про сплату реєстраційного збору впродовж місяця з дня направлення
органом реєстрації письмового повідомлення
про прийняте рішення.
10. У разі відмови в реєстрації Міністерство
юстиції не пізніше наступного дня надсилає
заявникові письмове вмотивоване рішення, в
якому роз’яснюється порядок його оскарження.
Стаття 33. Органи професійного самоврядування медіаторів
1. Систему органів професійного самоврядування медіаторів в Україні утворюють З’їзд медіаторів України та Рада медіаторів України.
2. Право обирати та бути обраними до органів
професійного самоврядування медіаторів належить виключно медіаторам. Професійне самоврядування медіаторів базується на засадах рівності прав всіх медіаторів, забезпечення їх права
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безперешкодно брати участь у самоврядуванні
медіаторів, обирати делегатів З’їзду медіаторів.
3. Робота на виборних посадах органів самоврядування медіаторів здійснюється на громадських засадах.
4. Для виконання представницьких функцій
З’їздом медіаторів обирається Голова Спілки
об’єднань медіаторів.
5. З’їзд медіаторів є вищою формою професійного самоврядування.
6. З’їзд медіаторів формується з делегатів, які
обираються усіма об’єднаннями медіаторів по
одному делегату від кожного з об’єднань.
7. З’їзд медіаторів скликається не рідше одного разу на три роки. Позачерговий З’їзд медіаторів може бути скликаний за ініціативою Ради
медіаторів.
8. З’їзд медіаторів вважається правомочним,
якщо в його роботі беруть участь не менше двох
третин обраних делегатів.
9. Порядок роботи та повноваження З’їзду
медіаторів визначається цим Законом та
Регламентом З’їзду медіаторів.
10. До виключних повноважень З’їзду медіаторів належить:
1) обрання Голови Ради медіаторів, формування Ради медіаторів, прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень;
2) затвердження засад професійної етики
медіаторів та стандартів професійного навчання
медіаторів;
3) затвердження Положення про дисциплінарне провадження щодо медіатора; затвердження положень про постійні чи тимчасові комісії,
інші дорадчі та допоміжні органи (з питань
етики, захисту прав медіаторів, підвищення кваліфікації медіаторів тощо);
4) затвердження програми навчального курсу
для підготовки медіаторів;
5) затвердження Регламенту З’їзду медіаторів України;
6) затвердження кошторису Ради медіаторів,
програми діяльності, терміну її повноважень;
7) затвердження мінімального та максимального розміру професійного внеску для медіаторів, який спрямовуються на виконання Радою
медіаторів визначених цим Законом завдань;
8) встановлення мінімальних та максимальних розмірів плати за підвищення кваліфікації
медіаторів;
9) вирішення інших питань, пов’язаних з
організацією та діяльністю медіаторів.
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11. Рішення З’їзду медіаторів приймаються
простою більшістю голосів делегатів, присутніх
на З’їзді.
12. Центральним виконавчим органом Спілки
медіаторів є Рада медіаторів.
13. До повноважень Ради медіаторів належить:
1) представництво інтересів медіаторів у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними
особами;
2) скликання та організація проведення З’їзду
медіаторів;
3) організаційне та матеріально-технічне
забезпечення проведення З’їзду медіаторів,
4) підвищення кваліфікації медіаторів;
5) вжиття заходів щодо дотримання засад
професійної етики медіаторів;
6) розгляд питання щодо дисциплінарної відповідальності медіаторів, внесення об’єднанням
медіаторів відповідних подань, застосування у
випадках, передбачених цим Законом, дисциплінарних заходів;
7) звернення у випадках, передбачених цим
Законом, до Міністерства юстиції із пропозицією про винесення об’єднанню медіаторів попередження або анулювання реєстраційного свідоцтва об’єднання медіаторів;
8) здійснення інших повноважень, визначених З’їздом медіаторів України та цим Законом.
14. Регламент Ради затверджується З’їздом
медіаторів.
15. Для здійснення організаційно-технічного
забезпечення діяльності Ради може створюватись секретаріат.
Стаття 34. Рішення органів професійного
самоврядування медіаторів
1. Рішення З’їзду медіаторів та Ради, прийняті в межах визначених цим Законом повноважень, є обов’язковими до виконання усіма
об’єднаннями медіаторів.
2. Рішення органів професійного самоврядування медіаторів набувають чинності з моменту
їх прийняття, якщо інше не визначено в самому
рішенні.
Стаття 35. Фінансове забезпечення органів
професійного самоврядування медіаторів

42

1. Фінансування органів професійного самоврядування медіаторів здійснюється за рахунок:
1) грошових надходжень від проведення конференцій, семінарів, інших заходів органів самоврядування медіаторів з підвищення кваліфікації медіаторів;
2) добровільних внесків, благодійної допомоги (пожертв), що надходять від юридичних або
фізичних осіб;
3) професійних внесків медіаторів, плати за
підвищення кваліфікації медіаторів;
4) інших джерел, не заборонених законодавством.

Прикінцеві положення
1. Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Пункт 1.9 статті 1 Закону України “Про
податок з доходів фізичних осіб” (Відомості
Верховної Ради України, 2003, № 37 (12.09.2003), ст. 308) після слова “адвокатів” доповнити
словом “медіаторів”.
3. Медіатори починають здійснювати процедуру медіації в кримінальних справах відповідно до цього Закону з моменту реєстрації
Міністерством юстиції Спілки медіаторів.
4. Міністерство юстиції протягом шести місяців з моменту набрання чинності цим Законом,
організовує проведення першого (установчого)
З’їзду медіаторів, а саме:
складає зведений список делегатів З’їзду,
який формується на підставі списків делегатів
З’їзду, що обираються об’єднаннями медіаторів;
повідомляє делегатів З’їзду через територіальні органи юстиції про дату, час, місце проведення З’їзду та його порядок денний не пізніше
як за три тижні до дня проведення З’їзду.
5. Делегати мають особисто брати участь в
роботі З’їзду і прийнятті рішень без права голосувати за довіреністю.
6. З’їзд медіаторів проводиться і приймає
рішення відповідно до цього Закону. З’їзд відкриває найстарший за віком делегат.
7. Рада медіаторів протягом трьох місяців з
дня її формування забезпечує утворення Спілки
об’єднань медіаторів.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про внесення змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів України щодо
процедури медіації (посередництва)”

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України такі зміни:
1. У Кримінальному кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 25-26, ст. 131):
1) доповнити статтю 45 частиною другою
такого змісту:
“З підстав, передбачених частиною першою
цієї статті, може бути також звільнена від кримінальної відповідальності особа, яка вперше вчинила необережний злочин середньої тяжкості”;
2) у статті 46 після слова “тяжкості” доповнити словами “або необережний злочин середньої
тяжкості”;
доповнити частиною другою такого змісту:
“2. Примирення особи, яка вчинила злочин, та
потерпілого може відбуватися шляхом укладення договору про примирення, який на момент
прийняття судом рішення по справі повинен
бути виконаний в повному обсязі”;
3) доповнити Кодекс статтею 681 такого змісту:
“Стаття 681. Призначення покарання у зв’язку із виконанням договору про медіацію
1. У разі укладення договору про примирення, а також відсутності обставин, які обтяжують
покарання, строк або розмір призначеного судом
основного покарання не може перевищувати
двох третин максимального строку або розміру
найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (частини статті) Особливої
частини цього Кодексу.
4) у частині першій статті 75 після слів “тяжкість злочину” доповнити словами “укладення
договору про примирення”;
5) частину першу статті 76 доповнити новим
пунктом “11” такого змісту: “виконати зобов’язання, передбачені договором про примирення”;
6) у частині другій статті 81 після слів „своє
виправлення” доповнити словами “а також не
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порушував зобов’язань, передбачених договором
про примирення”;
7) у частині третій статті 82 після слів “став на
шлях виправлення” доповнити словами “а також
не порушував зобов’язань, передбачених договором про примирення”.
2. У Кримінально-процесуальному кодексі
України:
1) статтю 26 після частини другої доповнити
новою частиною такого змісту:
“Виділення справи допускається щодо окремих обвинувачених у випадках, коли відносно
одного або кількох обвинувачених розглядається
питання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з виконанням зобов’язань,
передбачених договором про примирення”.
У зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою і
п’ятою.
2) статтю 32 доповнити пунктом 21 такого
змісту:
“21) “процедура медіації у кримінальних
справах” – діяльність компетентної особи (медіатора), спрямована на вирішення конфлікту між
потерпілим та правопорушником з метою усунення наслідків цього конфлікту;
3) частину другу статті 43 та частину третю
статті 49 після слів “заявляти клопотання” доповнити словами “ініціювати проведення процедури медіації або дати згоду на її проведення”;
4) частину другу статті 431 після слів “заявляти клопотання і відводи” доповнити словами
“ініціювати проведення процедури медіації або
давати згоду чи відмовлятися від її проведення”;
5) частину першу статті 69 доповнити пунктом 6 такого змісту:
“6) медіатор – щодо обставин, про які він
дізнався в процесі проведення процедури медіації, а також щодо ходу самої процедури, крім
випадків, коли сторони не заперечують проти
розголошення такої інформації”;
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6) доповнити Кодекс главою 121 такого змісту:
“Глава 121 “Медіація у кримінальному процесі”
Стаття 1301. Ініціювання процедури медіації
Процедура медіації може бути ініційована
потерпілим, підозрюваним, обвинуваченим або
підсудним, а також особою або органом, в провадженні якого перебуває справа, за згодою потерпілого та підозрюваного, обвинуваченого або
підсудного.
Якщо потерпілим або підозрюваним, обвинуваченим чи підсудним є неповнолітній, то від
його імені ініціювати процедура медіації мають
право його законні представники.
Процедура медіації може ініціюватися на
будь-якій стадії процесу до видалення суду в
нарадчу кімнату для постановлення вироку.
Слідчий, прокурор, суд або суддя зобов’язані
роз’яснити потерпілому, підозрюваному, обвинуваченому, підсудному його право ініціювати
процедуру медіації та можливі наслідки укладення договору про примирення.
Потерпілий, підозрюваний, обвинувачений,
підсудний може відмовитися від процедури
медіації на будь-якому етапі її проведення.
Стаття 1302. Порядок призначення процедури медіації
Якщо сторони виявили бажання взяти участь
у процедурі медіації, особа або орган, в провадженні якого перебуває справа, своєю постановою (суд – ухвалою) призначає медіатора,
кандидатура якого погоджена сторонами, через
об’єднання медіаторів. Повноваження медіатора
на участь у процедурі медіації стверджуються
дорученням відповідного об’єднання медіаторів.
Особа або орган, в провадженні якого перебуває справа, інформує медіатора про всі обставини, що мають відношення до справи, та надає
йому необхідні матеріали обставин вчинення
злочину, інші матеріали, які мають значення для
процедури медіації, якщо їх розголошення не
суперечить інтересам досудового слідства.
Медіатору не можуть бути передані матеріали справи, які містять державну або іншу
таємницю, що охороняється законом, а також
матеріали про осіб, щодо яких здійснюються
заходи безпеки в порядку, передбаченому цим
Кодексом.
Вимоги до змісту договору про примирення
визначаються законом.
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Стаття 1303. Строк процедури медіації
Процедура медіації повинна бути закінчена
протягом одного місяця з моменту винесення
постанови (ухвали) про її призначення.
У виняткових випадках, за мотивованим клопотанням медіатора та сторін, цей строк може
бути продовжений до двох місяців особою або
органом, в провадженні якого перебуває справа.
Проведення процедури медіації не зупиняє
досудового слідства по справі.
Якщо медіацію призначено на стадії судового
розгляду, суддя може винести постанову, а суд
– ухвалу про відкладення судового розгляду
справи до отримання звіту від медіатора, але не
довше ніж на місяць, а у випадку, передбаченому
частиною другою цієї статті – на два місяці.
Стаття 1304. Наслідки процедури медіації
За результатами проведення процедури медіації медіатор подає звіт особі або органу, в провадженні якого перебуває справа. Договір про
примирення є додатком до звіту. Звіт про медіацію приєднується до матеріалів справи.
Якщо в ході процедури медіації сторони не
дійшли згоди, медіатор надсилає звіт особі або
органу, в провадженні якого перебуває справа.
В цьому разі провадження у справі продовжується в звичайному порядку.
Повторне проведення процедури медіації в
одній і тій же кримінальній справі не допускається.
7) доповнити статтю 114 частиною сьомою
такого змісту:
“Слідчий вправі ініціювати питання щодо
призначення процедури медіації за згодою потерпілого та підозрюваного або обвинуваченого”;
8) частину першу статті 142 доповнити пунктом 10 наступного змісту:
“ініціювати проведення процедури медіації,
давати згоду або відмовлятися від її проведення”;
9) доповнити статтю 237 частиною четвертою
такого змісту:
“Суддя вправі ініціювати питання щодо передачі справи для проведення процедури медіації
за згодою потерпілого та підозрюваного або
обвинуваченого”.
10) доповнити статтю 263 пунктом 31 наступного змісту:
“31) ініціювати проведення процедури медіації”;
11) статтю 264 доповнити новою частиною
третьою такого змісту:
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Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального...

“Прокурор вправі ініціювати питання щодо
призначення процедури медіації за згодою
потерпілого та підсудного”.
У зв’язку з цим частини третю та четверту
вважати відповідно четвертою та п’ятою.
12) частину першу статті 267 після слів
“обставин справи” доповнити словами “ініціювати питання щодо призначення процедури
медіації”;
13) доповнити статтею 2702 такого змісту:
“Стаття 2702. Участь медіатора у судовому
розгляді
У випадку укладення договору про примирення в судове засідання може бути запрошено
медіатора для дачі пояснень з приводу укладеного договору”;
14) доповнити статтю 280 новою частиною
другою такого змісту:
“За наявності клопотання однієї сторони про
призначення процедури медіації та згоди іншої
сторони суд відкладає розгляд справи та призначає медіатора через об’єднання медіаторів”.
У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
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15) доповнити статтю 324 частиною п’ятою
такого змісту:
“Якщо сторонами укладено договір про примирення при постановлені вироку суд з’ясовує
чи були виконані підсудним зобов’язання, які
випливають з такого договору, і в якому обсязі”;
16) частину першу статті 328 доповнити
реченням такого змісту:
“Повне або часткове виконання договору про
примирення враховується судом при розв’язанні цивільного позову”.
ІІ. Цей Закон набирає чинності одночасно
із Законом України “Про медіацію (посередництво) у кримінальних справах”.
Примітка. Ці проекти законів були підготовані фахівцями Міністерства юстиції України та
членами міжвідомчої робочої групи в рамках ініціативи впровадження медіації у кримінальних
справах у кримінальний процес в Україні. До
середини квітня 2007 року вони були виставлені
на обговорення на сайті Міністерства юстиції.
Наразі йде робота по їх доопрацюванню.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ
ЮСТИЦІЇ*

Катерина ЛЕВЧЕНКО
народний депутат України V скликання, доктор юридичних наук, президент
Міжнародного жіночого правозахисного
центру “Ла Страда – Україна”

іти – це окрема, самостійна частина суспільства, якій притаманні
особливі правила поведінки, своєрідні життєві стереотипи, що забезпечують її розвиток і становлення та
перетворення в дорослу (основну) частину суспільства.
Внаслідок свого становища діти
потребують особливого підходу та
соціального захисту.
У міжнародних стандартах існує
положення, відповідно до якого, у світі
та в кожній державі зокрема, необхідна
окрема система судочинства стосовно
дітей, тобто існування та функціонування ювенальної юстиції.
Згадаємо п. 3 ст. 40 Конвенції про
права дитини (1989), у якій підкреслюється, що “...держави-учасниці прагнуть сприяти у встановленні законів,
процедур, органів і установ, що мають
безпосереднє відношення до дітей, які,
як вважається, порушили кримінальне
законодавство, обвинувачуються або
визнаються винними в його порушенні”.

Д

Саме це положення стає міжнародно-правовою основою для формування
державної політики України у сфері
створення системи ювенальної юстиції.
У мінімальних стандартних правилах ООН, які стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх
(Пекінські правила 1985 р.) зазначається: “…за вчинення правопорушень,
які караються за законом держави,
неповнолітні повинні притягуватися
до відповідальності, яка відрізняється від відповідальності повнолітніх
осіб…”.
У світовій практиці доведено, що
суддя, який засудив дорослого злочинця, не може судити неповнолітнього.
Яка ж ситуація в Україні? У нас
один і той же самий суддя розглядає
справи і дітей, і дорослих. А це означає,
що українська судова система є недосконалою.
Тому в зв’язку з браком уваги до
проблем неповнолітніх та за відсутності спеціальних підходів до цієї категорії громадян у національному судочинстві, а також з метою врахування
міжнародних стандартів у цій сфері, в
Україні вже декілька років тому було
розпочато процес створення юстиції
спеціально для неповнолітніх т. зв.
ювенальної юстиції.
Зрозуміло, що для створення та
ефективного впровадження ювенальної юстиції потрібна система заходів
правосуддя та соціальних програм, яка
передбачатиме комплекс засобів впливу на поведінку дітей, які порушили закон, у контексті їх оточення та
діяльності різноманітних соціальних

* В 11-ти українських виховних колоніях нині перебуває 2215 неповнолітніх.
Понад половина їх були засуджені за крадіжки, чверть — за розбій і пограбування, за нанесення тяжких
тілесних ушкоджень або вбивство – 10%.
Вікова статистика така: 14–16-річних злочинців у колоніях 13%, 15–16-річних – 28%, 17–18-річних – 39%.
Майже кожен третій засуджений на термін від одного до трьох років, кожен п’ятий — на термін понад п’ять
років.
До колоній щорічно потрапляють 70–90 неповнолітніх, які не знають грамоти.
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інституцій, органів влади, що формують єдину
політику в цій галузі.
Перші ініціативи щодо створення системи
ювенальної юстиції в Україні здійснювалися з
2003 р. у формі підготовки та оприлюднення
низки інформаційних матеріалів та проектів
нормативних документів, впровадження регіональних пілотних проектів.
Важливим у цьому процесі була ініціатива недержавних організацій, що перейшла у
співпрацю з державними органами, причетними
до питань ювенальної юстиції, у першу чергу,
Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України,
Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства України у справах сім’ї, молоді
та спорту, Міністерства освіти і науки України,
Державного департаменту України з питань
виконання покарань.
У 2005 р. робочою групою у складі представників Верховного Суду України, Міністерства
юстиції України, Генеральної прокуратури
України, Всеукраїнської фундації “Захист прав
дітей” та Українського Центру Порозуміння за
сприяння Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та
Канадського агентства міжнародного розвитку
була розроблена Концепція створення і розвитку системи ювенальної юстиції України.
Одним із основних принципів Концепції є
положення, відповідно до якого реформування
системи правосуддя України має здійснюватися
в напрямі зміни способу реагування на правопорушення неповнолітніх від карального до
відновлювального, реабілітаційного, охоронного.
У цьому полягає принципова відмінність ювенального правосуддя від сучасного “дорослого”.
Це передбачає створення системи спеціальних
судів, що згодом повинні стати центральним
елементом усієї ювенальної юстиції, яка об’єднуватиме зусилля державних і недержавних
інституцій із роботою з дітьми.
Принципово важливим елементом Концепції
є положення про створення інституту пробації для неповнолітніх, функціями якого буде:
підготовка рекомендацій органам судочинства
про призначення оптимального способу впливу
(виховного і профілактичного характеру); профілактика повторного правопорушення; сприяння соціальній адаптації і реінтеграції неповнолітнього правопорушника.
Оскільки Концепція містить в собі принципово нові підходи, порівняно з чинною системою
судочинства в Україні, її реалізація потребує
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окрім необхідності просвітництва та інформаційного забезпечення, здійснення серйозних
кроків у сфері формування та вдосконалення
законодавства України.
Яка ж ситуація на сьогодні в державі?
Насамперед згадаємо проект закону “Про
Загальнодержавну програму “Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини” на період до 2016 р.” (№ 2570 від
17.11.2006 р.). Цей закон прийнятий у першому читанні (відповідальний комітет – Комітет
з питань молодіжної політики, сім’ї, спорту та
туризму).
Відразу зауважу, що навколо цієї програми
точиться багато дискусій щодо її не просто недосконалості, а й невідповідності ані вимогам до
Закону, ані вимогам міжнародних документів.
Таку позицію поділяли деякі громадські організації. Та чи вони праві? Напевне, ні. Щоправда
програма не є досконалою, але вона створювалася, що дуже важливо, протягом 2005–2006 рр.
спільними зусиллями Департаменту у справах
дітей. Це перший подібний законопроект, перший такий досвід в Україні, який не може бути
досконалим. Проте документ зараз готується до
другого читання.
Законопроектом передбачено низку заходів
нормативного врегулювання питання впровадження ювенальної юстиції в Україні.
Зокрема, Програма містить 2 розділи, що
стосуються ювенальної юстиції – це “Захист
прав дітей, що вчиняють правопорушення” і
“Створення системи ювенальної юстиції”.
Захист прав дітей, що вчиняють правопорушення.
Серед основних завдань є:
• активізація профілактичної роботи з метою
запобігання правопорушенням у дитячому
середовищі, для чого:
– впровадити в практику новітні методи та
форми роботи з дітьми, схильних до правопорушень;
– підвищити до 2016 р. рівень обізнаності
дітей шкільного віку з питань правової освіти;
• вдосконалення моніторингу щодо:
– стану дитячої злочинності;
– злочинів, скоєних проти дітей;
– стану дотримання прав, а також створення
умов для перебування дітей в приймальникахрозподільниках для неповнолітніх органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторах, спеціальних
виховних установах Державного департаменту
України з питань виконання покарань, школах
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соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації закладів освіти;
• забезпечення соціального патронажу дітей,
які відбувають покарання у спеціальних
виховних установах Державного департаменту України з питань виконання покарань або
звільнені з них, для чого:
– забезпечити до 2010 р. не менш як 50 відсотків, а до 2016 р. – не менш як 85 відсотків кількості дітей, звільнених із спеціальних виховних
установ Державного департаменту України з
питань виконання покарань, безпечним місцем
проживання, влаштування їх на роботу чи на
навчання, стабільним доходом не пізніше, ніж
через 12 місяців з моменту звільнення;
– вжити заходів до забезпечення зменшення
кількості випадків повторного скоєння злочинів
серед дітей до кінця 2016 р. не менш як на 20
відсотків.
Створення системи ювенальної юстиції
Основними завданнями є:
• розроблення концептуальних засад створення та розвитку системи ювенальної юстиції;
• розроблення нормативно-правової бази для
створення системи ювенальної юстиції;
• здійснення інституційного забезпечення системи ювенального правосуддя шляхом запровадження до 2016 р. ювенального судочинства;
• забезпечення до 2016 р. підготовки фахівців
для системи ювенальної юстиції;
• забезпечення до 2016 р. для кожної дитини,
що скоїла або підозрюється в скоєнні правопорушення доступу до послуг адвокатів і
соціальних працівників, інших фахівців на
етапі досудового слідства, а також під час
розгляду судових справ, де однією зі сторін є
дитина;
• посилення ролі громадськості у профілактиці вчинення правопорушень, виправленні та
ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до
позбавлення волі, покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, та звільнених від відбування покарання, для чого:
– підвищити рівень обізнаності населення з
питань ювенальної юстиції у 2010 р. не менш як
на 50 відсотків, а у 2016 р. – не менш як на 90
відсотків;
– підвищити рівень обізнаності учнів та вчителів з питань ювенальної юстиції до 2010 р. не
менш як на 70 відсотків, а до 2016 р. не менш як
на 95 відсотків.
У Заходах щодо виконання Загальнодержавної програми “Національний план
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дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини” на період до 2016 р. передбачено:
69. Підготувати законопроект щодо внесення
до ст. 307 Кримінально-процесуального кодексу
України зміни в частині заміни прямого свідчення
потерпілої дитини під час допиту у суді на відеозапис свідчення.
77. Розробити та впровадити в практику
методику моніторингу злочинності серед дітей.
78. Запровадити подання щоквартальної статистичної звітності в розрізі регіонів про злочини, вчинені дітьми, із зазначенням їх віку, статі,
місцевості (сільська чи міська) та злочини, вчинені дорослими особами стосовно дітей за тими
ж параметрами.
79. Розробити концепцію створення та розвитку системи ювенальної юстиції. (Цей пункт є
незрозумілим, оскільки Концепція була розроблена ще в 2003 р. Мабуть, вона потребує оновлення
та вдосконалення).
80. Підготувати та подати в установленому
порядку проект Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
створення системи ювенальної юстиції згідно з
міжнародними стандартами”.
81. Розробити Положення про службу пробації.
Є ще один закон, який важливо згадати в контексті формування державної політики України
у сфері формування ювенальної юстиції.
7 лютого 2007 р. Верховною Радою було прийнято Закон України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх”. Цей закон
є абсолютно закономірним етапом в реформуванні не тільки органів державної влади, а й всієї
державної політики щодо захисту прав дітей в
Україні, яка була ініційована Президентом, підтримана державними, громадськими, міжнародними організаціями і в якій важлива роль належить саме службам у справах неповнолітніх.
Закон змінює концептуально засади політики,
тому що зміна назви органу Служби у справах неповнолітніх на Службу у справах дітей,
Кримінальної міліції у справах неповнолітніх
на у справах дітей, відразу переносить нас від
каральних функцій до виконання повноважень
відповідно до Конвенції ООН про права дитини,
яка безпосередньо лежить в основі цього законопроекту.
Крім того, сьогодні в Україні триває судова
реформа, але, якщо подивитися на нещодавно
прийняті закони та законопроекти у сфері судоВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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устрою, а їх на сьогодні 78, то в жодному з них
не має навіть посилання на ювенальну юстицію! Так, Президентом України внесено: проект
Закону “Про внесення змін до Закону України
“Про судоустрій України” (№ 2834 від 27 грудня
2006 р.); проект Закону “Про внесення змін до
Закону України “Про статус суддів” (№ 2835 від
27 грудня 2007 р.), прийнято за основу народними депутатами проект закону про Судовий лад
України. У Комітеті з питань правосуддя розробляється новий Кримінально-процесуальний
кодекс. Але в жодному з них не передбачено
створення системи ювенальних судів.
Проблема розвитку ювенальної юстиції –
комплексна. Тому в Верховній Раді до її вирішення мають бути задіяні не лише Комітет з питань
молодіжної політики, сім’ї, спорту та туризму, а
й (і це дуже важливо) Комітет з питань правосуддя (формування корпусу суддів), Комітет
з питань правової політики (в частині змін до
Кримінально-процесуального кодексу), Комітет
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (кримінальний, кримінальновиконавчий кодекси, кодекс України про адміністративні правопорушення).
Тепер дещо про депутатські законодавчі ініціативи.
Так, депутатом О. Фельдманом, внесений
законопроект “Про внесення змін до деяких
законів України” (відносно впровадження пробації), який розроблено, як зазначається в пояснювальній записці, з метою подальшої гуманізації системи виконання покарань, запровадження
пробації як альтернативного виду покарань з
метою забезпечення приведення чинного законодавства в сфері виконання покарань у відповідності до міжнародних стандартів виконання
покарань, (наприклад, Рекомендації комітету
Міністрів Ради Європи R16 “Про європейські
правила здійснення санкцій”, Рекомендація
ПАРЄ № 1245 1994 р., Рекомендація ПАРЄ
№ 1257 1995 р. тощо)
Законопроектом пропонується внесення
змін до низки чинних законів України:
Ст. 1 проекту пропонується внести зміни до
Кримінального кодексу України – запроваджу1

Відповідно до тексту законопроекту – пробація – вид покарання без позбавлення волі, що полягає у встановленні нагляду за
засудженим з покладенням на нього низки обмежень: відвідування центру пробації, виховні заходи, медіація, приймання
участі у певних видах діяльності, обмеження свободи пересування в межах визначеної території та до певного часу.

№ 1, квітень, 2007

ється новий вид покарань – пробація1 (ст. 57 (1)
КК та ін.).
Ст. 2 проекту пропонуються зміни до
Кримінально-виконавчого кодексу, якими встановлюються повноваження кримінально-виконавчої інспекції як органу пробації (ст. 11, ст.
13, ст. 14 (1)), визначається порядок виконання
покарання у виді пробації (Гл. 7 А)).
Ст. 3 вносяться зміни до Закону України
“Про Державну кримінально-виконавчу службу України”, згідно з якими виконання пробації
покладається на органи кримінально-виконавчої інспекції. Це положення має принципове
значення, оскільки дозволяє запровадити новий
вид покарання (альтернативний позбавленню
волі) без створення нової організаційної структури, як це пропонується в деяких пропозиціях
стосовно пробації.
У законопроекті окремо мова не йде про
дітей, які скоїли правопорушення, але саму ідею
необхідно підтримати.
Оскільки проблема дитячої злочинності дуже
тісно пов’язана з проблемами в сім’ї, необхідно
зробити певні кроки щодо посилення відповідальності батьків перед дітьми. Тому мною були
внесені два законопроекти проект Закону “Про
внесення змін до статей 155, 156 Кримінального
кодексу України” (щодо розбещення неповнолітніх) (№ 3215) та проект Закону “Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального
кодексу України” (щодо посилення відповідальності за злочини проти сім’ї та дітей)
(№ 3236). Зокрема, в останньому пропонується
розширити диспозицію ст. 304, ввівши кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність батьками, опікунами, піклувальниками, іншим членом сім’ї, а
також працівником виховної, освітньої, лікувальної або іншої установи, зобов’язаним здійснювати виховання дитини або піклуватися про
неї. Те ж саме стосується і спонукання дитини до
вжиття допінгу.
Також підготовлені зміни до ст. 168 “Допит
неповнолітнього свідка” та ст. 307 (з такою ж
самою назвою), відповідно до яких “Допит неповнолітнього свідка має фіксуватися на відео- та
аудіоплівку для подальшого використання під
час розгляду справи у суді”.
І насамкінець, сьогодні перед нами стоїть
завдання не тільки закріплення на папері системи та принципів ювенальної юстиції, а й впровадження її у життя.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КМСН
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД
НЕПОВНОЛІТНІХ
Сергій ДИДИСКУЛЬ
заступник начальника
Департаменту у справах неповнолітніх Міністерства внутрішніх
справ України

ротягом останніх років в Україні все більше уваги приділяється питанню захисту
прав дитини, їх дотриманню у кримінальному процесі. Діяльність підрозділів КМСН
та інших організацій, які орієнтовані на захист
дітей та попередження серед них та відносно
них вчинення протиправних діянь, направлена
на зниження злочинності серед неповнолітніх.
Сприйняття навколишнього світу дитини формується у ранньому віці, особливо її розуміння
добра і зла у власних вчинках стосовно людей.
Саме тут її легше навчити толерантній поведінці, розвинути навички конструктивного мислення і сформувати впевненість, що конфлікти
можуть вирішуватись самостійно та враховуючи
інтереси зацікавлених сторін. Захист людини в
дитячі роки, коли відбувається духовне, моральне, фізичне становлення особистості, засвоєння
національних та загальнолюдських культурних
цінностей і коли навіть тимчасові нестатки й
помилки дорослих здатні заподіяти шкоду і
деформувати її розвиток, має бути одним з головних завдань при формуванні стратегії розвитку
нашої держави. На відміну від інших функцій соціальної держави, спрямованих на сучасність (захист прав трудящих, соціальна допомога інвалідам та безробітним), захист дитинства
– це інвестування національного майбутнього:
суспільства, держави, громадян.
Усвідомлюючи таку відповідальність, яка
покладається на органи внутрішніх справ щодо
захисту прав дітей, міністерством вживаються
організаційні і практичні заходи, спрямовані
на протидію негативним явищам у дитячому
середовищі та розвитку перспективних напрямів
роботи щодо попередження злочинності серед
неповнолітніх. Так, зокрема, маємо зниження
на 25,2 відсотків злочинності у дитячому середовищі (у тому числі на 29,1 відсотка зменшилась
кількість тяжких та особливо тяжких злочинів), на 26,8 відсотків зменшилась кількість
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неповнолітніх, причетних до скоєння злочинів.
Звичайно досягнуто певних позитивних результатів, які можна було б продовжити (такі дані є),
однак йдеться про дітей, де за кожною цифрою
стоїть їх доля. Саме тому профілактична робота
кримінальної міліції у справах неповнолітніх
не може обмежуватись традиційними заходами.
Важливо всіма можливими засобами довести,
що від вирішення проблеми злочинності неповнолітніх значною мірою залежатиме “бути чи
не бути” нашому суспільству – демократичному
і цивілізованому, придатному для нормального
співжиття захищених законом громадян. Таким
чином, одним із своїх завдань ми вважаємо
активізацію взаємодії з колегами із відповідних
міністерств і відомств, різними громадськими
організаціями, зокрема з Українським Центром
Порозуміння з питань профілактики злочинності в дитячому середовищі.
На сьогодні досить гострою залишається проблема адекватного реагування на злочинність
неповнолітніх. Як свідчить українська судова
практика, більшість неповнолітніх, які скоїли
злочин, звільняються від покарання з випробуванням (67,2% від усіх засуджених), а приблизно чверть засуджується до позбавлення
волі. В обох випадках вкрай рідко досягається
мета кримінальної відповідальності: в першому
випадку неповнолітній відчуває себе безкарним, його жертва – незадоволеною, а спільнота
– менш безпечною; в другому випадку – жертва
не отримує відшкодування, неповнолітній, який
потрапляє в кримінальне середовище, швидко
прилучається до кримінальної практики, а громада отримує замість ресоціалізованої особи
– криміналізовану. Тому на сьогодні виникла
необхідність змінити стару форму карального
впливу на дитину, яка скоїла правопорушення, на нову, яка допомагає дитині та її батькам
визначити причину скоєного та знайти реальний шлях вирішення проблеми, що сприяє примиренню та порозумінню підлітків, які, скоюючи злочин, часто не усвідомлюють негативних
наслідків. Саме тому діяльність центральних
органів виконавчої влади повинна бути спрямована на організацію та проведення профілактичної роботи щодо запобігання негативним явиВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Перспективні напрямки роботи Кримінальної міліції у справах неповнолітніх ...

щам у дитячому середовищі, яка за змістом має
бути не караючою, а підтримуючою як дитину,
так і її батьків. Одним із напрямів перспективного вирішення даного питання є впровадження відновного правосуддя. Застосування такого
підходу до делінквентної дитини дає можливість
досягти певних позитивних цілей, недосяжних у
каральному правосудді: жертва отримує реальне відшкодування, нанесеної їй матеріальної
або моральної шкоди; правопорушник виходить
з примирної процедури більш придатним до
суспільного життя, оскільки він не тільки усвідомлює і переживає своє діяння, а й намагається ліквідувати його наслідки; правопорушник,
переживши стан людини, яка стала жертвою
злочину, усвідомить та врахує в подальшому
протиправність своїх діянь.
На даний час експеримент із застосування
відновного правосуддя у роботі КМСН щодо
профілактики злочинності неповнолітніх впроваджується в м. Києві та Київській області (м. Біла Церква), м. Харкові та Харківській області, Одеській та Тернопільській областях, АР
Крим (містах Ялта, Феодосія, Бахчисарай та смт
Красногвардійське). Зокрема, досить успішно
стартував даний проект у співпраці кримінальної міліції у справах неповнолітніх та обласної
групи медіації у Одеській області Так, протягом
минулого року КМСН та фахівці Центру, шляхом застосування відновних підходів, досягли
позитивних результатів у низці випадків спричинення шкоди внаслідок вчинення правопорушення. Загалом роботи проводились щодо
випадків нанесення тілесних ушкоджень під час
бійки, вимагання грошей та скоєння крадіжок
(наприклад, викрадення мобільних телефонів
тощо). Часто внаслідок залучення фахівців з
організації та проведення програм відновного
правосуддя, сторони, навіть і тоді, коли їх безпосередньої зустрічі організувати не вдалось,
змінювати своє ставлення до ситуації та були
готові здійснити самостійні кроки по її виправленню. Досвід співпраці з відділами КМСН як
в Одесі, так і в Києві свідчить про доцільність
залучення ведучих програм відновного правосуддя і у випадках, коли кримінальна справа з
тих чи інших причин не порушується: організація зустрічі з усунення завданої шкоди сприяє
усвідомленню неповнолітніми наслідків своїх
дій та усунення завданої шкоди потерпілій особі.
Крім того, такі заходи сприяють ресоціалізації
неповнолітніх, схильних до асоціальної поведінки та слугують хорошим превентивним інструментом.
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Скажімо, потерпіла сторона (мати неповнолітнього, який отримав ушкодження) була
зацікавлена в організації зустрічі з правопорушниками, оскільки очікувала вибачень, усунення
завданої шкоди та запевнень, що такого більше не
повториться. Проте зі сторони правопорушника
не було здійснено жодних кроків щодо вирішення
цих питань. Під час роботи, яка проводилась
ведучими програм відновного правосуддя (зустрічі з батьками неповнолітніх, самими школярами та адміністрацією школи) було досягнуто
домовленостей та згоди сторони правопорушника частково компенсувати спричинену шкоду.
Окрім того, був вирішений конфлікт між неповнолітніми, які взяли на себе відповідальність
за бійку в рівній мірі та принесли один одному
вибачення.
Особливо гостро сьогодні постає питання
рецидивної злочинності серед неповнолітніх.
І хоча наразі відмічається зменшення (майже
на 20 відсотків) кількості підлітків, які раніше
вчиняли злочини, програми примирення є ефективним інструментом для профілактики вчинення підлітками повторних правопорушень.
Слід зазначити, що в сучасному національному
кримінальному та кримінально-процесуальному
законодавстві ще не передбачено застосування
практики відновного правосуддя для неповнолітніх. Але дана ситуація не заважає працівникам КМСН проводити профілактичні бесіди, з
метою попередження злочинності неповнолітніх, у школах, направляючи вчителів та учнів
на мирне вирішення конфліктів. Працівники
КМСН з метою профілактики злочинності, в
тому числі жорстокого поводження, вживають
заходів для виявлення та усунення чинників
загальносоціального характеру, що впливають
на виникнення криміногенних явищ, усунення
причин та умов, що безпосередньо призводять
до вчинення злочинів; проводять індивідуальну
профілактичну роботу з неповнолітніми, які
стали на протиправний шлях, з метою спрямування їх поведінки на суспільно корисну діяльність, залучаючи до процесу ресоціалізації правопорушників представників Центру відновного
правосуддя. Однак, для успішного введення в
дію відновного правосуддя в усіх підрозділах
КМСН необхідно законодавчо врегулювати дане
питання. Реформування кримінального судочинства повинне включати такі основні напрями: законодавче оформлення прав дітей, впровадження у практику відновного правосуддя і
вияв законодавчої ініціативи в даному напрямку
всіх рівнів влади. Модель застосування прак51
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тики відновного правосуддя у формі медіації
в діяльності КМСН у справах про суспільно
небезпечні діяння, вчинені дітьми, має включати
декілька етапів, що проходять паралельно стадіям дізнання та досудового слідства. На першому етапі працівники КМСН райвідділів ОВС
інформують дітей, які вчинили суспільно небезпечне діяння, та їх законних представників про
можливість та переваги застосування примирної
процедури. Окремо про це інформується також
жертва. Такий первісний етап видається досить
важливим, оскільки не кожний громадянин
знає про застосування відновного правосуддя,
а також мету його застосування. Тому працівникам КМСН разом із БО “Українським Центром
Порозуміння” доцільно проводити соціальну
рекламу у вигляді пізнавальних радіо- та телепередач, розповсюдження буклетів, читання
лекцій, під час яких демонструвати практичне
вирішення конфліктів на їх початковому етапі.
На другому етапі правоохоронний орган, який
здійснює провадження у справі, дає юридичну кваліфікацію діяння, виявляючи при цьому
нормативні перспективи винесення справи на
примирну процедуру, і про результати повідомляє координатора (представника громадської
організації). На третьому етапі координатор
призначає посередника (медіатора) у примирній процедурі з-поміж осіб, які мають відповідні
професійні знання та уміння. Посередник проводить попередні зустрічі з правопорушником
та його сім’єю, потім з жертвою, виявляючи
можливості для застосування медіації, організує
та проводить примирну зустріч. Результатом
примирної зустрічі може бути:
– примирення потерпілого та дитини, яка
вчинила суспільно небезпечне діяння, без відшкодування шкоди;
– примирення потерпілого та дитини, яка
вчинила суспільно небезпечне діяння з подальшим відшкодуванням шкоди;
– недосягнення примирення з одночасним
дійовим каяттям дитини, яка вчинила суспільно
небезпечне діяння;
– недосягнення примирення. В перших
двох випадках дитина, яка скоїла правопорушення, може уникнути карального впливу, шляхом відшкодування заподіяної шкоди потерпілому, про що останній складає відповідну заяву.
Також сторони можуть відмовитись від примирної процедури або не досягти згоди на примирній зустрічі. У будь-якому випадку посередник оформляє свої дії як звіт, який передається
органу, який здійснює провадження у справі.
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У випадку позитивного результату примирної
зустрічі до звіту додається також примирний
договір.
Всі матеріали примирної процедури передаються до правоохоронних та судових органів
і стають підставою для винесення рішення у
справі.
Але застосування матеріалів примирної процедури для суду має лише рекомендаційний
характер. Суд може використати результати
примирення і закрити кримінальну справу у
випадку вчинення неповнолітньою особою злочину невеликої тяжкості, звільнивши неповнолітнього підсудного від кримінальної відповідальності та застосувавши до нього примусові
заходи виховного характеру (ст. 97 КК).
Крім цього, суд може звільнити неповнолітнього підсудного на підставі його дійового
каяття (ст. 45 КК) або примирення з потерпілим
(ст. 46 КК). У випадку вчинення неповнолітнім
злочину невеликої або середньої тяжкості, суд
може врахувати результати медіації та передати неповнолітнього на поруки колективу підприємства, установи чи організації (ст. 47 КК).
Суддя також може врахувати примирення сторін як обставину, що пом’якшує покарання під
час винесення вироку (п. 2 ч. 1 та ч. 2 ст. 66
КК) або призначити більш м’яке покарання
ніж передбачено законом за вчинення особливо
тяжкого, тяжкого або середньої тяжкості злочину (с. 69 КК). Суд може врахувати наслідки
медіації та прийняти рішення про звільнення
підсудного від покарання із застосуванням до
нього примусових заходів виховного характеру
в разі вчинення неповнолітнім злочину невеликої або середньої тяжкості (ст. 105 КК).
Крім цього, суд може прийняти рішення про
звільнення підсудного від покарання з випробуванням у випадку його засудження до позбавлення волі (ст. 104 КК).
Створюючи систему ювенальної юстиції, держава намагається не тільки підкреслити важливість змін підходів до дитини та до захисту її
прав, але тим самим пропонує зміни, які сприяють протидії злочинності в дитячому середовищі. Для того щоб вирішити проблему злочинності серед молоді, необхідно, в першу чергу,
знайти відповідь на запитання: в чому полягають причини цього соціального явища? Чимало
дослідників шукають відповідь на це питання,
хоча на сьогодні вже з’ясовано, що існують певні
фактори, які сприяють вчиненню злочинів молодими людьми, а саме: – економічний спад у країні; – постійні конфлікти між батьками, а також
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ситуації, в яких дитина стає свідком домашнього
насильства; – відсутність одного або обох батьків та т. зв. соціальне сирітство, коли батьки не
приділяють уваги вихованню дитини; – погана
поведінка у школі, яка стає основною асоціальної, а в подальшому кримінальної поведінки.
Все вищезазначене можна віднести до відсутності належної підтримки дитини з боку родини, школи або громади загалом. Проте надання
громадянам можливості спільно обговорювати
наслідки конфліктної або кримінальної ситуації
та вирішувати, яким чином їх можна усунути,
є дуже важливим інструментом регулювання
злочинності. Адже саме через цей процес відбувається побудова та зміцнення системи суспільної моралі та однозначне розуміння того,
що є суспільно корисною поведінкою, а що – ні.
Практично будь-яка людина у молодому віці
робить щось таке, що може вважатися порушенням закону, і це, фактично, є нормальним процесом випробування себе та визначення своїх
взаємостосунків із суспільством. Враховуючи
це, ми вважаємо, щоб система реагування на
правопорушення передбачала для неповнолітніх правопорушників можливість усвідомлення
наслідки скоєного, вибачитись, відшкодувати
потерпілій особі завдану шкоду, і, таким чином,
прийти до розуміння того, що є суспільно прийнятною поведінкою. Водночас з розвитком та
професійним становленням системи кримінального судочинства, яка орієнтована на покарання
злочинця (а, фактично, на завдання страждань
винній людині у відповідь на її протиправну
поведінку), людство використовувало й інший
підхід до розуміння відповідальності, а саме: відповідати за свої вчинки перед тим, хто від них
постраждав. Тільки почуття сорому, яке виникає
під час особистої розмови з потерпілим та прохання вибачення перед людиною та громадою,
яким було завдано шкоду сприяє усвідомленню
своєї провини та здійснює виховний (трансфор-
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муючий) вплив на молоду людину. Покарання
та ув’язнення не тільки не сприяє виправленню
правопорушника, а й збільшує ймовірність того,
що він вчинить нове правопорушення. Відомо,
що здавна саме суспільство (переважно, в особі
старійшин) виконувало цю роль – звести дві
сторони разом з метою врегулювання конфлікту
та запобігання його повторення у подальшому.
Саме зараз більшість цих традицій відроджується у програмах відновлювального правосуддя, тому що відновне правосуддя – це процес,
за допомогою якого сторони, залучені до події
злочину, спільно вирішують, як усунути його
наслідки і які висновки зробити в подальшому,
а особливо, коли йдеться про майбутнє молодого покоління. Діючий в Україні Кримінальний
кодекс передбачає можливість закриття справи
у зв’язку з дієвим каяттям правопорушника та
відшкодуванням завданої шкоди, а також примиренням потерпілого 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 примирення потерпілого
та правопорушника.
Таким чином, впровадження відновного правосуддя повинно стати складовою кримінального процесу, механізмом відновлення порушених
прав потерпілих від злочинів, засобом виправлення правопорушників.
Створення системи ювенальної юстиції в
Україні та програми відновного правосуддя – це
новий підхід у профілактиці боротьби зі злочинними проявами у дитячому середовищі, який
дійсно буде сприяти ресоціалізації правопорушників та зменшенню злочинності серед молоді.
Примітка. Кримінальна міліція у справах
неповнолітніх перейменована у Кримінальну
міліцію у справах дітей.
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ПРО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ
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Олександр БЕЦА
заступник директора Міжнародного
фонду “Відродження”,
Галина ОВЧАРОВА
директор програм ХГЦ “Молодь
за демократію”

овий Кримінальний кодекс України
(вступив в дію з 1 вересня 2001 р.),
запровадив низку нових альтернативних позбавленню волі видів кримінальних покарань (громадські роботи,
обмеження волі) і передбачив можливість звільнення засудженої особи від
відбування покарання з випробуванням за умови гарантії її виправлення
без відбування покарання. При цьому
іспитовий строк встановлюється судом
тривалістю від одного року до трьох
років.
Контроль за виконанням покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі,
покладено на кримінально-виконавчу
інспекцію Державного департаменту
України з питань виконання покарань.
Передбачається, що внаслідок пом’якшення каральної політики держави та
демократизації в подальшому судової
практики, зростатиме кількість осіб,
які звільнятимуться від покарання з
випробуванням (див.: “під пробацію”).
Так, у 2004 р. 122,8 тис. осіб, які вчинили кримінальні злочини, було звільнено з випробуванням, у 2005 р. – 103,6
тис. осіб. За даними Держкомстату
України, що надані ЮНІСЕФ, серед
17,6 тис. неповнолітніх осіб, які були
притягнуті до кримінальної відповідальності у 2005 р., 75,6% за рішенням суду було звільнено від покарання
з випробуванням, 3% неповнолітнім
було призначено громадські роботи і
штрафи.
Проте разом з тенденцією до пом’якшення каральної політики держави
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водночас треба розглядати питання
про необхідність підвищення ефективності санкцій, в першу чергу таких,
що виконуються у громаді і не передбачають позбавлення волі злочинців.
Дані Держкомстату України свідчать
про неналежну організацію профілактичної роботи серед правопорушників,
зокрема неповнолітніх. Так, питома
вага категорії неповнолітніх, таких, що
вже раніше скоювали злочини, збільшується (з 8,4% в 2000 р. до 11,6% у
2005 р.) в загальній кількості неповнолітніх правопорушників, не дивлячись
на тенденцію до зниження абсолютної величини останнього показника.
В структурі даних про дітей, які раніше скоювали злочини, впродовж 2002–
2005 рр. звертає увагу наступне стійке зростання показників: від 37,8% до
44,2% – з не знятою і не погашеною
судимістю; від 5,1% до 15% – звільнені від кримінальної відповідальності
по амністії; від 0,5% до 1,2% – знаходилися під адміністративним наглядом на момент скоєння злочину; від
3,4% до 7,1% – раніше направлялися до
установ з виконання вироку. Причому
серед осіб останньої категорії від 39,8%
в 2001 р. до 25,9% в 2005 р. – це підлітки, які скоїли злочини впродовж одного року після звільнення.
Високий рівень злочинності неповнолітніх свідчить про неналежну організацію профілактичної роботи серед
цієї категорії осіб, і ставить питання про необхідність пошуку і впровадження нових, більш ефективних схем
роботи з неповнолітніми правопорушниками, в тому числі з боку кримінально-виконавчої інспекції як одного
з елементів превентивно-орієнтованої
системи ювенальної юстиції.
Нові додаткові навантаження на
кримінально-виконавчу інспекцію,
переорієнтація її функцій з переважно
контролюючих на соціально-попереджувальні ставить питання про доцільВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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ність створення замість неї, на кшталт зарубіжних країн, служби пробації, яка б мала більші правові та соціальні повноваження, реально
займалася б питаннями ресоціалізації злочинців.
У більшості країн Європи для виконання
багатьох альтернативних видів покарань створені спеціалізовані органи – служба пробації. Це
державна служба, яка заходиться поза поліцією
та в’язницею, отримала свою назву від одного з
найбільш поширених за кордоном видів альтернативних покарань – пробації, тобто випробування умовним засудженням та відстрочкою від
виконання вироку.
Як альтернативна ув’язненню санкція пробація (випробування) полягає у встановленні
нагляду за злочинцем, котрий залишається в
суспільстві, але судом на нього покладені певні
зобов’язання й обмеження. Правила вимагають
від нього відвідувати денні центри пробації,
періодично зустрічатися з наглядовим офіцером, брати участь у певних різновидах діяльності, передбачених положенням про пробацію,
дотримуватися законослухняної поведінки.
Цю санкцію виконує служба пробації, головна
мета якої полягає в захисті суспільства, попередженні повторних злочинів, сприянні реінтеграції
правопорушника в суспільство.
На перший погляд кримінально-виконавчу
інспекцію в Україні можна вважати аналогом
служби пробації, адже інспекція, за вітчизняним законодавством, виконує покарання, що не
пов’язані з позбавленням волі.
Проте служба пробації за кордоном (не лише
в країнах розвиненої демократії, а й у Польщі,
Чехії, Словаччині та інших країнах Центральної
та Східної Європи) істотно відрізняється від
кримінально-виконавчої інспекції за своїми
функціями, організацією діяльності, кадровим
забезпеченням та методами роботи.
Однією з найважливіших функцій, яку виконує служба пробації, є досудова; вона здійснюється на стадії розслідування злочину, одночасно з проведенням інших слідчих дій, покладених
на органи дізнання та слідства. У ході виконання
досудової функції забезпечується збір інформації про правопорушника з метою надання допомоги суду у визначенні найбільш ефективного
для даної особи виду покарання (позбавлення
волі чи іншого альтернативного покарання) на
основі прогнозу подальшої поведінки особи та
можливостей її ресоціалізації у в’язниці чи на
волі.
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Ця функція отримала назву “соціальне дослідження особистості підсудного”; вона має велике
значення не лише тому, що її здійснення дає суду
можливість отримати додаткову інформацію
про злочинця, яка не завжди може бути отримана в ході слідства та судового засідання (приклад діяльності органів слідства та суду України
засвідчує відсутність у кримінальних справах
хоча б якоїсь інформації про можливість соціального збереження злочинця). Ця інформація
потрібна також працівникам служби пробації
для розробки програми ресоціалізації злочинця,
якщо йому судом буде призначено альтернативний вид кримінального покарання. У випадку ж
призначення підсудному позбавлення волі, дані
про нього стануть основою програми виховного
впливу на нього у в’язниці.
Досудова функція містить:
• власне соціальне дослідження особистості
злочинця,
• складання попереднього соціального повідомлення (доповіді) про нього,
• присутність на засіданнях суду.
Соціальне дослідження проходить в чотири
етапи:
1. Встановлення попередніх судимостей затриманої особи на основі офіційних даних міліції.
2. Під час бесід з правопорушником складається його “соціальна характеристика”, тобто
біографія, умови життя, які сприяли формуванню особистості.
3. Встановлення його фізичного та психічного
стану.
4. Здійснюється перевірка та уточнення соціальних відомостей про правопорушника,
ставлення його до навчання та праці, до оточуючих, соціальні контакти тощо.
Таким чином, соціальне дослідження особистості є специфічним видом діяльності кримінологічного та соціально-психологічного характеру; воно не має нічого спільного з процесом
пошуку та оцінки доказів, встановлення вини
правопорушника, які здійснюють органи дізнання та слідства.
Значне місце в соціальному дослідженні особистості займають різного роду бесіди з правопорушником, його близькими, рідними, колегами,
друзями. Тому виконання цієї функції вимагає
від співробітників пробації певних знань у галузі
психології та педагогіки. Крім того, співробітник
має володіти рядом особистісних характеристик, які дозволяли б йому долати психологічні
бар’єри між ним та правопорушником, встанов55
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лювати атмосферу взаєморозуміння, довіри та
співробітництва.
Соціальне дослідження особистості завершується написанням попередньої соціальної доповіді, мета якої полягає у відповіді на запитання:
“Чи зможе нагляд у суспільстві допомогти злочинцю в його виправленні та чи буде його звільнення під нагляд служби пробації безпечним
для суспільства?”
Тому у доповіді необхідно дати відповіді на
такі основні питання:
1. Чи є злочинець небезпечним?
2. Чи допоможе в’язниця в його виправленні?
3. Чи виграє у підсумку суспільство, якщо злочинцеві буде призначено альтернативне покарання?
4. Чи виграє від цього сам злочинець?
Підготовлена службою пробації доповідь
повинна допомогти суду винести правильний
вирок, а потім сприяти офіцерові пробації у його
роботі з ресоціалізації злочинця. Таким чином,
доповідь зосереджує увагу на особистості злочинця, його проблемах та потребах, розкриває
фактори, що обумовили вчинення ним даного
злочину та його поведінку загалом, пропонує
можливі варіанти програми його перевиховання.
У доповіді подаються відомості про вчинений злочин, історію протиправної поведінки
обвинуваченого, ставлення жертви до злочинця
та вчиненого діяння, детальна біографія обвинуваченого, результати медичного обстеження,
дані про сім’ю та друзів, аналіз ситуації в даному
населеному пункті та ставлення його мешканців
до вчиненого злочину. Доповідь закінчується
рекомендацією суду щодо можливого вироку,
проте вона не повинна тиснути на суд, який
вільний у виборі рішення: позбавлення волі чи
альтернативне покарання.
У рамках виконання досудової функції до
обов’язків співробітника служби пробації входить присутність на засіданні суду, надання
роз’яснень стосовно змісту соціальної доповіді,
оскільки офіцер пробації є фігурою процесуальною, учасником судового процесу. Він підтверджує зроблені у доповіді висновки й фактично
бере на себе відповідальність за підсудного у
випадку призначення останньому альтернативного покарання.
Другою основною функцією співробітників служби пробації є післясудова, виконання
альтернативних видів покарань, нагляд за засудженою особою та її ресоціалізація на основі
спеціальної програми, запропонованої в соціальній доповіді. Офіцер пробації здійснює соціаль56

но-психологічне поводження із засудженим, у
ході якого він прагне психологічно впливати на
особу, зняти напругу, страх, розчарування, агресію, невдоволення. Значне місце тут займають
тематичні бесіди з піднаглядним засудженим,
відвідування його вдома.
За умови правильної побудови нагляду співробітник служби пробації повинен знати усі
сторони життя свого підопічного, слідкувати за
його фізичним, психічним та моральним станом,
за тим, чим він займає свій вільний час, виявляти його професійні нахили, прагнення підвищити загальноосвітній рівень тощо.
Таким чином, нагляд за засудженим та його
ресоціалізація ґрунтуються на встановленні
довірчих стосунків між офіцером пробації та
засудженою особою, при цьому співробітник
служби не лише наглядає за її життям, ходом
виправлення, але й активно впливає на цей процес.
При цьому необхідною умовою ефективного
виконання покарання співробітником пробації є
вироблення у засудженого позитивного ставлення до роботи, яка з ним проводиться, що виражається в його особистісних змінах та добровільній
реалізації програми ресоціалізації.
Залежно від складу злочину, характеристики особи та її суспільної небезпеки суд може
додатково встановити пробацію з обов’язковим проживанням у спеціальних гуртожитках,
психіатричне лікування, а також лікування від
алкоголізму й наркотичної залежності. Нагляд
варіюється від інтенсивного до помірного й мінімального. Здійснюють його як професіональні
офіцери пробації, так і волонтери та особи з оточення правопорушника.
Ця санкція має реабілітаційний характер. Мінімальний період пробації в більшості
Європейських країн – шість місяців, максимальний – три роки. Суд зобов’язаний пояснити
злочинцю мету пробації, отримати його згоду на
виконання умов й ознайомити з наслідками їх
порушення. Виносячи таке рішення, суд надає
правопорушнику шанс розібратися у вчиненому
злочині й зробити все необхідне, щоб в подальшому злочин не повторився.
Особа, котра перебуває під пробацією, повинна дотримуватися таких умов:
• проживати у вказаному офіцером пробації
місці або у виправному гуртожитку пробації;
• бути під наглядом закріпленого офіцера пробації;
• дотримуватися умов випробування;
• утримуватися від будь-яких сумнівних дій;
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• вести правослухняну поведінку;
• займатися продуктивною працею;
• підтримувати постійний контакт з офіцером
пробації, інформувати його про всі зміни, що
стосуються місця проживання та роботи.
У багатьох країнах Європи, наприклад, існують різноманітні програми інтенсивної пробації:
для водіїв, котрі скоїли злочини в нетверезому
стані; соціально-психологічний тренінг сексуальних злочинців; програма утримання від уживання алкоголю, наркотиків; навчання контролю
своїх емоцій; програма профілактики злочинної
поведінки тощо. Реалізують ці програми працівники служби пробації, інших агентств, зокрема,
тих, що спеціалізуються на антиалкогольному
лікуванні, працевлаштуванні, розв’язанні соціальних проблем, а також помічники-волонтери
з недержавних організацій та члени сімей і друзі
правопорушника.
Кожна особа, котра перебуває під пробацією, підлягає індивідуальному обстеженню, за
результатами якого складається програма нагляду за нею.
Офіцер пробації, закріплений за засудженим,
занотовує проведені бесіди, відзначає зрушення
в поведінці клієнта, раз на місяць складає його
характеристику, яка, за наявності гарної поведінки й усунення його небезпеки для суспільства, може бути направлена в суд для дострокового звільнення.
Якщо засуджений порушує порядок відбування покарання, його викликають до суду, який
виносить попередження або штрафує на певну
суму, або призначає певну кількість годин громадських робіт з обов’язковим відвідуванням
денного центру. В крайньому випадку суд припиняє період пробації й виносить інше покарання, аж до ув’язнення.
У деяких юрисдикціях за порушення пробації
накладають публічне покарання, штраф, жорсткіший нагляд, короткотермінове ув’язнення і,
в найгіршому випадку, відправлення у в’язницю
на період покарання, що залишився.
Отже, з особами, котрі перебувають під пробацією, проводять різнопланову соціальну роботу:
консультування, тренінги з формування навичок стримування емоцій і вміння спілкуватися з
людьми, розвитку гігієнічних навичок і потреби
піклуватися про своє здоров’я, а також роз’яснюють шкоду, яку нанесено постраждалому,
навчають жити самостійним життям, готують до
законослухняної поведінки на волі.
Служба пробації прагне переконати правопорушника стосовно скоєного злочину, спонукати
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його зрозуміти всі негативні наслідки, показати,
як у подальшому можна уникнути протиправних дій.
Практика роботи служби пробації багатьох
Європейських країн дозволила сформулювати
такі її основні завдання:
1. Сприяння інтеграції злочинця в суспільстві,
примусове формування у нього поваги до
соціальних та правових норм;
2. Участь жертви в кримінальному процесі та
відновлення справедливості стосовно захисту
її прав;
3. Залучення злочинця до процесу реституції та
формування у нього відповідальності за протиправну поведінку;
4. Захист суспільства завдяки ефективному
застосуванню альтернативних видів кримінальних покарань;
5. Зменшення ризику вчинення повторних злочинів.
Новим змістовним напрямком роботи служби
пробації в країнах Європи стало за останні роки
досягнення примирення (“медіації”) кривдниказлочинця і потерпілого-жертви. Конфлікт, який
утворився між злочинцем і потерпілим внаслідок вчиненого насильницького, хуліганського чи матеріального-корисливого злочину, не
можна було вважати вирішеним після винесеного звинувачувального вироку суду. Соціальний
конфлікт продовжував залишатися й загрожував, у разі свого невирішення, повторними злочинами. Саме тому, для зменшення ризику вчинення рецидивного злочину, профілактики такої
можливості, відновлення поваги до суспільних
норм та стандартів права служба пробації проводить певну підготовчу роботу з кривдником та
потерпілим для досягнення їх обопільної згоди
на примирення. Потім офіцер пробації організовує їхню зустріч чи ряд таких зустрічей з метою
врегулювати конфлікт, що виник внаслідок вчиненого злочину. Це допомагає гармонізувати
стосунки між учасниками процесу та пом’якшити наслідки злочину, вирішити спір та досягти
згоди щодо компенсації заподіяної шкоди з прийнятної для суспільства точки зору.
Таке примирення здійснюється як на стадії досудового розслідування, так і при роботі
з умовно засудженими особами. У першому
випадку офіцер пробації узагальнює матеріал,
отриманий впродовж зустрічей та обговорень, і
передає його до суду, який може на цій підставі й
винести умовне покарання. Примирення дозволяє потерпілому відчути важливість його участі в судовому процесі, значущість своїх прав,
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отримати матеріальне відшкодування нанесених
збитків чи моральну компенсацію. А злочинець,
приймаючи участь у врегулюванні конфлікту,
замислюється над своєю поведінкою та переймається відповідальністю за свої вчинки та дії.
Таким чином, як бачимо, що одним із важливих напрямів роботи служби в країнах Європи
є подальша розробка та відпрацювання методів
посередницької та пробаційної роботи центрів.
Ця робота потребує залучення до співпраці всіх
учасників кримінального процесу, особливо суддів та державних обвинувачів. Досвід свідчить,
що якщо стосовно альтернативного покарання
(зокрема громадські роботи та умовне засудження з наглядом) офіцером пробації досягнуто
попередніх домовленостей, то пробація значно
ефективніша за ту, яка призначається рішенням
суду без залучення офіцерів пробації.
Підсумовуючи можна сказати, що складовими діяльності європейської служби пробації сьогодні є забезпечення чотирьох напрямів:
пробації, посередництва, нагляду за достроково
звільненими з місць позбавлення волі, та організацією громадських робіт за рішенням суду.
За останнє десятиріччя служба пробації була
створена практично в усіх країнах Східної та
Центральної Європи, кожна з яких, маючи за
взірець багаторічний ефективний досвід функціонування служби пробації у країнах Західної
Європи, обирала власну модель.
З 2003 р. в Україні розпочаті експерименти з
відпрацювання елементів пробації у діяльності
кримінально-виконавчої інспекції.
Відповідно до чинного законодавства України
кримінально-виконавча інспекція здійснює післясудову функцію, тобто після вступу вироку в
законну силу та отримання його на виконання
кримінально-виконавчої інспекції.
З метою створення підготовчих засад до
впровадження служби пробації з 2003 р. донині за згодою апеляційних судів у Автономній
Республіці Крим, Харківський, Одеській та
Київській областях, м. Києві та м. Севастополь
здійснюється соціальне дослідження осіб, які
притягуються до кримінальної відповідальності
за злочини невеликої та середньої тяжкості, та
складаються за його підсумками соціальні повідомлення (характеристики), тобто запроваджуються елементи досудової функції.
Для фактичного впровадження пробації в
Україні також створені нормативно-правові
передумови. На сьогодні розроблено три законопроекти в цій сфері:
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– законопроект “Про службу пробації України”,
який створений в рамках проекту “Розробка
нормативної бази для створення служби пробації як елемента превентивно-орієнтованої
системи ювенальної юстиції” Харківським
громадським центром “Молодь за демократію”, який реалізується за підтримки
Представництва Дитячого Фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні;
– законопроект “Про службу пробації України”
в редакції Державного Департаменту України
з питань виконання покарань, який зараз знаходиться на розгляді в Міністерстві юстиції
України;
– законопроект “Про внесення змін до деяких законів України” (відносно впровадження пробації), який зареєстровано 3 жовтня 2006 р. народним депутатом України
О. Б. Фельдманом.
Обидві редакції законопроекту “Про службу пробації України” націлені на реорганізацію
існуючої кримінально-виконавчої інспекції у
службу пробації з переорієнтацією її функцій з
переважно контролюючих на соціально-попереджувальні та ресоціалізаційні і розглядають
“пробацію” як комплекс заходів, що за рішенням
суду може бути застосований до особи, яка вчинила злочин, у разі призначення їй покарання,
не пов’язаного з позбавленням волі, або іншого
виду відповідальності, спрямованого на забезпечення виконання суб’єктом пробації призначеного виду відповідальності та його ресоціалізацію. (В ред. Державного Департаменту України
з питань виконання покарань: “Пробація – комплекс заходів, що полягає в передачі особи, визнаної судом винною у скоєні злочину, без застосування до неї санкції у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк, під нагляд
служби пробації на термін та на умовах, визначених судом, порушення яких веде до позбавлення
волі”).
Законопроектом “Про внесення змін до деяких законів України” (відносно пробації) запропоновано введення пробації як альтернативного
виду покарання, яке полягає у встановленні
обмежень щодо свободи пересування засуджених в межах визначеної території і передбачає
здійснення уповноваженим органом виконання
покарань нагляду (контролю) за поведінкою
засуджених з обов’язковим та систематичним їх
звітуванням про місце проживання, роботи чи
навчання та залученням до соціально-виховних
заходів чи інших видів діяльності, які організуються уповноваженими органами виконання
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Про створення служби пробації в Україні

покарань згідно з індивідуальним планом соціальної реабілітації засудженого. Автори законопроекту наполягають на тому, що організація
такого виду покарання в громаді можлива без
створення спеціального органу, тобто силами
існуючої кримінально-виконавчої інспекції, яка
виконує покарання, що не пов’язані з позбавленням волі (позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи) та здійснює
контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років.
З метою презентації вищезазначених законопроектів і обговорення існуючих в Україні підходів до впровадження пробації за спільною ініціативою організацій, які мають відношення до
розробки законопроектів, а це: ХГЦ “Молодь за
демократію”, Міжнародний Центр Толерантності
О. Фельдмана, Державний Департамент України
з питань виконання покарань, ЮНІСЕФ, – 13
листопада 2006 р. в Верховній Раді України був
проведений круглий стіл “Гуманізація кримінального законодавства України: перспективи
впровадження в Україні системи пробації”.
Обговорення виявили неоднозначне ставлення депутатів, представників судових та правоохоронних органів, науковців до пробації, як
виду кримінального покарання, та до служби
пробації, та зокрема, і недосконалість усіх трьох
законопроектів, тим самим визначивши подальші кроки діяльності щодо впровадження пробації в Україні.
Серед головних зауважень до законопроекту
“Про службу пробації України” є:
• відсутність правового визначення системи
пробації та видів кримінальних покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, які мали б
входити в цю систему;
• сумніви щодо кадрових можливостей кримінально-виконавчої інспекції в здійсненні
функцій спеціалістів з пробації згідно з європейськими стандартами;
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Щодо законопроекту “Про внесення змін до
деяких законів України” (відносно пробації), то
головними зауваженнями є:
– недооцінка необхідності досудової підготовки справ, яка здійснюється за стандартами
діяльності європейських спеціалістів з пробації, з метою надання допомоги суду у визначенні найбільш ефективного для даної особи
виду покарання (позбавлення волі чи іншого
альтернативного покарання) на основі прогнозу подальшої поведінки особи та можливостей її ресоціалізації у в’язниці чи на волі;
– незрозумілість механізму здійснення пробації у громаді у відповідності до міжнародних
стандартів (наприклад, електронний моніторинг за засудженими, денний центр пробації)
без існування відповідної структури, яка б
здійснювала пробаційний нагляд у громаді, і,
відповідно, не прогнозована її ефективність
для засуджених, зокрема неповнолітніх, і для
громади, на території якої відбувають покарання правопорушники;
– невідповідність запропонованого підходу
Концепції відновного правосуддя і впровадження програм примирення між потерпілими і правопорушниками в Україні, оскільки,
згідно з запропонованим законопроектом,
медіація має відбуватися примусово за рішенням суду.
Підсумовуючи недоліки запропонованих
законопроектів і результати обговорень, можна
зробити висновки, що сьогодні існує необхідність створення моделі національної системи
пробації з урахуванням міжнародного досвіду і
моделі відповідної служби, яка має виконувати
види покарань, що входять до системи пробації і
забезпечують профілактику скоєння нових злочинів і соціальну реабілітацію осіб, які засуджені до покарань, що не пов’язані з позбавленням
волі. При цьому особливу увагу треба звернути на необхідність впровадження і особливості
застосування такої системи для неповнолітніх
правопорушників.
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робація – це доволі “молода” концепція,
історичний розвиток якої почався в ХІХ ст.
Поява пробації була зумовлена важливими соціальними і культурними тенденціями у
країнах Західної Європи та Північної Америки,
коли пенальні реформи почали базуватися на
ідеях гуманітаризму, поєднаних з висновками
щодо неспроможності в’язниці повернути злочинців до суспільства як повноцінних його членів. Питання боротьби зі злочинністю стали
аналізуватися у термінах покращення соціальних умов та створення дієвих соціальних служб
для певних категорій населення1. Ресоціалізація
злочинців почала розглядатися як головна мета
кримінальної політики.
Визначаючи сутність поняття “пробація”, у
першу чергу слід вказати, що це “метод роботи
зі злочинцями”2. Варто наголосити, що пробація
не є просто різновидом покарання, альтернативним ув’язненню, або особливим органом державного управління. “Пробація – це система,
яка надає злочинцям можливість реформуватися. Замість того, щоб бути покараними, ці злочинці умовно звільняються під дружній нагляд
досвідченого соціального працівника, відомого
як офіцер пробації. Впродовж певного часу він
здійснює нагляд за злочинцями, намагаючись
змінити певні риси останніх. Після завершення пробаційного періоду суд переглядає справу
кожного злочинця. Якщо суд переконується, що
злочинець виконав свої обов’язки, він звільняється від покарання”3.
Пробація, з одного боку, поєднує елементи
контролю, з другого – вона сфокусована на індивідуальній роботі із засудженим, його супроводі
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та підтримці більше ніж на покаранні, що зумовлено її ресоціалізаційним спрямуванням4.
Пробація має досягати певних визнаних
цілей:
а) сприяти розвиткові соціальної адекватності та впевненості у власних силах;
б) не дати правопорушникові опинитись у
товаристві звичних злочинців, що неминуче
привело б його до в’язниці;
в) дозволити правопорушникові не кидати
роботи і водночас пильнувати за його діями;
г) забезпечити офіційний канал надання
порад та підтримки;
ґ) розірвати ланцюг злочину й покарання5.
Як було зазначено в одному з перших найбільш вагомих законодавчих актів у цій сфері
– британському законі 1907 р. “Про пробацію
злочинців” (Probation of Offenders Act)6, якщо
будь-яка особа постала перед судом за скоєння злочину і вина її доведена у встановленому
порядку, суд, беручи до уваги персональні характеристики, минуле, вік, стан здоров’я злочинця
або нетяжкий характер скоєного злочину, може
прийняти одне з наступних рішень: (1) припинити провадження по справі або (2) умовно
звільнити злочинця (з гарантіями або без них)
за умови, що злочинець буде добре себе поводити в суспільстві. Інакше він знову в будь-який
час може постати перед судом для винесення
обвинувального вироку, але не пізніше трьох
років після проголошення рішення суду про
застосування умовного засудження.
Пробаціонер, відповідно до Закону, мав низку
зобов’язань:
1) утримуватися від контактів зі злочинцями
та іншими особами, які могли б спричинити на
нього негативний вплив, та не відвідувати небажані місця;
2) утримуватися від вживання алкоголю,
якщо злочин був скоєний через зловживання
алкоголем або під його впливом;
1
2
3
4
5
6

UN. Probation and Related Measures. – Р. 15.
UN. Probation and Related Measures. – Р. 3.
Leeson C. The Probation System. – Р. 3.
Ditton J., Ford R. The Reality of Probation. – Р. 2
Лейленд П. Кримінальне право ... . – К., 1996. – С. 156-157.
Probation of Offenders Act 1907 // іn ‘UN (1951) Probation and
Related Measures’. – P.p. 330-362.
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3) взагалі вести чесне життя та працювати.
У Законі 1907 р. було зазначено, що обов’язками офіцерів пробації є:
1) відвідувати осіб, які перебувають під
наглядом, або отримувати від них інформацію з
періодичністю, що встановлюється пробаційним
ордером, або частіше, якщо офіцер пробації вважає за необхідне;
2) спостерігати за дотриманням пробаціонером своїх обов’язків;
3) надавати суду інформацію щодо поведінки
пробаціонера;
4) надавати пробаціонеру поради, сприяти
йому, бути дружнім до нього та, коли це потрібно, докладати зусиль у пошуках роботи для пробаціонера.
Отже, якщо офіцер пробації виступає у ролі
соціального працівника, покарання значною
мірою втрачає свою каральну спрямованість.
Пробацію можна розглядати як своєрідний міст
між суворою системою кримінальної юстиції,
що функціонує на формально-юридичних засадах, та системою соціальної роботи, яка не може
обмежуватися “прокрустовим ліжком” нормативно-правового регламентування. Саме у цьому
полягає унікальність пробації як концепції з відповідним філософським обґрунтуванням.
Першою та головною складовою поняття
“пробація” є умовне незастосування покарання у виді ув’язнення для окремих злочинців.
Причому в першу чергу йдеться про осіб, вина
яких у скоєні злочину доведена судом у встановленому законом порядку, хоч у деяких країнах
існує практика винесення пробаційних ордерів
щодо осіб, які не були визнані злочинцями відповідно до загальних кримінально-процесуальних норм7. Тобто ми можемо говорити у деяких
випадках про умовне: а) призупинення провадження по справі; б) невинесення вироку; в) незастосування покарання.
По-друге, пробація – це метод, що застосовується судом в залежності від обставин. Вивчення
потребує не тільки злочин, а й злочинець, тому
суд на вибірковій основі може надавати певним
особам можливість виправитися саме в умовах
вільного суспільства. Це означає, що певні злочинці можуть вважатися придатними для пробації, а певні – ні.
По-третє, пробація у будь-якому разі передбачає нагляд за злочинцем та проведення соціальної роботи з ними. Це, в свою чергу, зумовлює
не формальний юридичний процес, а встановлення персональних відносин між офіцером
пробації та пробаціонером.
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По-четверте, пробаційний нагляд має бути
відділеним від поліцейського нагляду8.
Крім того, пробація в будь-якому разі не є
звільненням від покарання або відбування покарання. Ще 1936 р. Англійська комісія з питань
соціальних служб в судах загальної юрисдикції
відзначила, що можливість “втечі від відповідальності”, яка нібито надається пробаціонеру,
базується на хибному розумінні цієї концепції:
“Варто особливо наголосити на дисциплінарному елементі пробації!”9.
Сьогодні термін “пробація” може вживатися у
декількох значеннях:
1) як концепція соціальної роботи з правопорушниками та іншими соціально вразливими
групами;
2) як ієрархічна організаційна структура;
3) як орган державної влади (служба);
4) як різновид кримінального покарання, не
пов’язаного з позбавленням волі, і водночас як
умовне звільнення від покарання з випробуванням;
5) як специфічний процес виконання деяких
альтернативних покарань;
6) стан, у якому перебуває злочинець упродовж певного терміну: злочинець (probationer)
перебуває “на пробації” – тобто під пробаційним
наглядом (on probation, under probation supervision);
7) як певна з’єднувальна ланка між кримінальною юстицією та соціальною роботою10.
Ототожнення пробації лише із одним з видів
покарання дещо звужує коло проблемних питань.
Саме через цю призму сьогодні нерідко розглядається пробація. Пробація у першу чергу не є
покаранням і не звужується до нього. Концепція
пробації занадто широка, щоб “втиснути” її в
“прокрустове ліжко” лише одного з видів альтернативних покарань: “Концепція пробації охоплює всі види пробаційної активності у сфері
кримінальної юстиції: досудові доповіді, діяльність в процесі виконання альтернативних санкцій, діяльність у виправних установах, нагляд,
пробацію як покарання (курсив наш. – Д. Я.),
діяльність з попередження злочинів”11.
Якщо говорити про головні функції служби
пробації, то серед них можна визначити:
1. Робота в судах, коли офіцери пробації
вивчають особу злочинця, який притягується до
7
8
9
10
11

UN. Probation and Related Measures. – Р. 4.
UN. Probation and Related Measures. – Р. 5-7.
UN. Probation and Related Measures. – Р. 8.
Ягунов Д. Служба пробації: концепція, засади діяльності, організаційна структура. ... – С. 20-24.
A Palette of European Probation Service Systems // www.cep-probation.org (Р. 1)
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кримінальної відповідальності, і надають відповідні рекомендації суддям щодо міри покарання (т. зв. досудові доповіді (pre-sentence reports
– PSR) або досудові дослідження (pre-sentence
investigations – PSI). Як зазначає англійський
вчений Д. Вітфілд, “досудова доповідь – це
“вітрина” служби пробації. Сприйняття служби
тими, від кого залежить винесення вироку, на
всіх рівнях формується на основі якості й відповідності цього документа”12. “Для того, щоб
досудова доповідь була справді корисною, вона
повинна “оживити” правопорушника – тобто
зрозуміло для інших показати правопорушника
у контексті всього його життя, а не тільки відобразити ті декілька хвилин його поведінки, які
привели його на лаву підсудних”13.
Стандартна доповідь містить у собі наступні
підрозділи: 1) вступна частина; 2) аналіз конкретного правопорушення; 3) інформація про
особу правопорушника; 4) оцінка ризику скоєння правопорушником нових злочинів; 5) ступінь небезпеки можливих рецидивних злочинів;
6) висновок.
2. Нагляд за правопорушниками під час
виконання альтернативних покарань та
надання їм соціальних послуг, що передбачає
візити до дому злочинця, кооперацію з установами з питань працевлаштування і охорони
здоров’я, релігійними організаціями та іншими
соціальними службами14.
3. Надання соціальних послуг ув’язненим
та підготовка їх до звільнення. Наприклад,
в Англії робота у в’язницях стала невід’ємним
завданням служби пробації з 1966 р. Офіцери
пробації почали працювати у в’язницях з метою
надання соціальних послуг ув’язненим. Сьогодні
прикріплені до в’язниць офіцери пробації відіграють “ключову роль у забезпеченні комплексної допомоги правопорушникам”15. З цієї позиції вже недоцільно говорити про те, що служба
пробації – це лише структура для виконання
альтернативних покарань.
4. Надання допомоги потерпілим від злочинів та сприяння у налагодженні діалогу між
потерпілим та злочинцем16.
Наприклад, Британська національна служба
пробації має обов’язок надавати послуги потерпілим від насильницьких або сексуальних злочинів у випадках, коли злочинець був засуджений до ув’язнення на строк від 12 місяців17.
Відповідно до Національних стандартів соціальної роботи в сфері кримінальної юстиції
(п. 6.4, розділ ІІ), одна з цілей пробаційного ордеру полягає у “створенні умов для відшкодування
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злочинцем спричиненої потерпілому шкоди або
надання послуг (виконання робіт) на користь
потерпілого або громади18.
У Північній Ірландії реалізація інтересів
потерпілих є складовою частиною діяльності
Ради пробації Північної Ірландії. Рада намагається забезпечити, щоб її персонал враховував
інтереси потерпілих на всіх ділянках своєї роботи, тому ставить за мету впровадити механізми
ресторативної юстиції в практику менеджменту
та нагляду за злочинцями. Потерпілим надається
сприяння щодо їх участі у ресторативних заходах, а злочинцям надається сприяння з метою
відшкодування останніми завданої шкоди19.
У деяких північноамериканських штатах
офіцери пробації направляють неповнолітніх
злочинців до спеціальних неурядових організацій, які спеціалізуються на медіації (Juvenile
Parole/Probation Mediation Services). Підліткиправопорушники також можуть направлятися
до цих організацій викладачами шкіл, батьками,
а також іншими зацікавленими особами у конкретній справі20.
У Чехії взагалі існує Служба пробації та медіації
(створена як структурний підрозділ Міністерства
юстиції відповідно до Закону 2001 р. “Про пробацію та медіацію”). У Словаччині у 2003 р. також
було прийнято Закон про службовців пробації та медіації (Act on Probation and Mediation
Officers)21. Отже, у деяких країнах на службу пробації поряд з виконанням “традиційних”
функцій покладаються обов’язки щодо налагодження діалогу між правопорушниками і потерпілими.
12
13
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17
18
19

20
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5. Робота у сім’ї. Офіцери пробації можуть
надавати соціальні послуги сім’ям, які мають
різні соціальні проблеми. Особливо актуальний
цей напрямок у країнах, де функціонують сімейні суди. Наприклад, в Англії на цей напрямок
роботи припадає приблизно 8% ресурсів служби
пробації22. Діяльність офіцерів пробації на цьому
напрямку може стосуватися процедур примирення між чоловіком та дружиною, надання психологічної та іншої допомоги дітям, батьки яких
розлучилися. Крім того, офіцери пробації також
надають послуги сім’ям ув’язнених.
Отже, ким є офіцер пробації? Можна сказати,
що водночас він є:
1. Державним службовцем (хоч є винятки,
через те що у деяких країнах держава делегує
приватним організаціям здійснювати функції
виконання покарань у суспільстві та наглядати
за засудженими).
2. Соціальним працівником, який надає соціальні послуги як засудженим до альтернативних
покарань, так і до позбавлення волі.
3. Соціальним працівником, який надає підтримку потерпілим від злочинів. Мова йде про
надання інформаційної підтримки потерпілим
щодо відбування покарання конкретним засудженим як в умовах ув’язнення, так і в умовах
вільного суспільства. Інформація, яка надається
офіцерами пробації потерпілим, може включати: 1) деталі проголошеного вироку; 2) умови
відбування засудженим покарання у в’язниці
та процес його ресоціалізації; 3) можливість
умовно-дострокового звільнення засудженого;
4) гарантії безпеки потерпілого після повернення засудженого до суспільства.
4. Посередником між потерпілим та злочинцем (у деяких країнах офіцери пробації безпосередньо виступають як медіатори, в деяких
– сприяють організації та налагодженню таких
програм).
5. Учасником кримінального процесу, обов’язок якого полягає у наданні суду максимально
повної соціально-психолого-біологічної характеристики про особу злочинця у формі так званої досудової доповіді. Крім того, офіцер пробації може надавати суду рекомендації щодо міри
покарання.
6. Учасником кримінально-виконавчого процесу, обов’язок якого полягає у виконанні альтернативних покарань та здійсненні нагляду за
злочинцями в умовах вільного суспільства.
7. Соціальним працівником, який обслуговує
інші соціально вразливі категорії населення23.
22
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Шановні друзі!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції

«Ювенальна політика та ювенальна юстиція у сучасній державі»
яка відбудеться 21–22 вересня 2007 року в Одеській національній юридичній академії
(65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2)
Основні тематичні напрямки конференції:
Секція 1 Ювенальна політика сучасної держави
Секція 2 Формування та функціонування ювенальної
юстиції
Секція 3 Права дитини в міжнародному та національному праві: теоретичні та історичні аспекти
Секція 4 Проблеми юридичної відповідальності неповнолітніх
Секція 5 Психологічні та педагогічні аспекти ювенальної
юстиції
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Для участі в конференції запрошуються науковці та
викладачі ВНЗ, практичні працівники органів та служб у
справах неповнолітніх, громадських організацій, працюючих з дітьми та молоддю.
Для участі в конференції необхідно до 1 вересня
2007 року надіслати заявку на участь (форма додається)
разом з матеріалами у друкованому та електронному
вигляді (на дискеті) на адресу:
65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2
Одеська національна юридична академія
Оргкомітет конференції
або на електронну адресу: theory-state@onua.edu.ua
Інформацію можна отримати за телефоном: (048) 719-88-13
Заявка на участь у
(назва конференції)
Прізвище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ім’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
По батькові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Науковий ступінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вчене звання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Місце роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Посада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тема доповіді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тематичний напрямок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Орієнтовний план роботи конференції
Тривалість – 2 дні;
1 день – 21 вересня:
Реєстрація: з 900 до 1000;
Пленарне засідання: 1000-1300;
Обід: 1300-1400;
Секційні засідання: 1400-1700.
2 день – 22 вересня:
Секційні засідання,
підведення підсумків конференції: 1000-1300.
Обід: 1300-1400;
Культурна програма: з 1400.
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Вимоги до електронного варіанта доповіді
та заявки на участь
• назва файла повинна відповідати прізвищу та імені
учасника читань латиницею (напр., Ivanov_Ivan.doc.).
• текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для
Windows або RTF.
Вимоги до оформлення доповідей
• Обсяг – до 8-ми сторінок при форматі сторінки А4
(297х210 мм), орієнтація – книжкова;
• Всі поля – 20 мм;
• Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5, стиль – Normal;
• Оформлення посилань – посилання на літературу подаються у тексті статті, обов’язково у квадратних дужках, двома цифрами: перша цифра позначає номер
праці у “Літературі” в кінці тексту, друга – сторінку цитованої праці, між цифрами кома. Наприклад [2, 434]
[3, ст. 18] – якщо йде посилання на статтю закону.
• Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора;
• Другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій
стороні), науковий ступінь, вчене звання, посада та
місце роботи (подвійний абзац);
• Наступний абзац – (шрифт напівжирний, всі прописні,
вирівняний по центру) назва доповіді;
• Далі йде текст доповіді, що вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм;
• В кінці тексту доповіді – список літератури.

N.B. Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених
вище вимог!
1. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на
конференції (проїзд, проживання, харчування тощо)
оплачуються учасниками за власний рахунок, або за
рахунок сторони, що їх відряджає.
2. Збірку з матеріалами конференції планується
видати до її відкриття.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Тільки заради тих, хто втратив надію, є надія у нас

Алан СКУРБАТІ
експерт з міжнародних стандартів прав
людини, радник ООН з питань прав людини системи Організації Об’єднаних Націй
в Україні

I. Вступ: Що таке відновне
правосуддя і що воно
означає для неповнолітніх
порушників?
уть відновного правосуддя полягає
у тому, що воно розглядає злочин
не як акт проти держави, а порушення проти особистості чи громади.
В той час, як концепція злочину як
правопорушення проти держави передбачає покарання порушника, в тому
числі – ув’язнення або навіть смертний
вирок, завдання відновного правосуддя
полягає у тому, щоб жертва чи громада,
що постраждала внаслідок протиправних дій, отримала від порушника певну
реституцію: у грошовій формі, у формі
громадської роботи (загального характеру), громадські послуги що відповідають характеру порушення, самоосвіту
для попередження рецидивізму та дуже
часто – каяття. Порушники отримують
можливість розповісти про те, чому
вони пішли на злочин, як він вплинув
на їхнє життя. Вони отримують шанс,
щоб виправити свою помилку – у максимально допустимий спосіб – працюючи з жертвою та/або у громаді.
Таким чином, ознаками відновного
правосуддя є наступні: це прогресивна модель, яка зосереджується на відкритому вирішенні проблем та сприяє реінтеграції порушника у суспільство взамін покарання чи “помсти”;
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порушник несе відповідальність безпосередньо перед жертвою чи громадою, яка постраждала внаслідок його
протиправних дій; громада зобов’язує
порушника взяти на себе пряму/особисту відповідальність за максимально
можливу компенсацію жертві її збитків; громада отримує можливість безпосередньо долучитися до підтримки
жертви і надавати порушникам можливість “повернутися” до громади.
Історія свідчить, що відновне правосуддя було найпоширенішою формою
правосуддя, а зміни у парадигмі юстиції відбулися тільки за часів Генріха I,
сина Вільяма Завойовника, який, після
завоювання норманами Британії, видав
низку законів, де порушники визначалися, як особи, які коїли злочини не
проти інших осіб, а проти “миру короля”, тобто держави (царства, королівства). Таким чином, злочин більше не
вважався дією, згубною для людини, а
розглядався як порушення проти держави.
Що стосується застосовності принципів відновного правосуддя до дітей,
то слід пам’ятати, що суспільству необхідно зважати на цілу низку чинників соціальної несправедливості, які
впливають на дітей, і зосередитися на
розробці програм та ініціатив, які, з
одного боку – “лікують” цей травматичний досвід, а з другого – розширюють життєвий вибір і життєві перспективи дітей. І найголовніше: необхідно
не просто “карати” неповнолітнього
правопорушника, а примусити його чи
її якимось чином “відновити” згаяне:
допомогти жертві, компенсувати збитки громаді, викликані злочином, та – і
це найголовніше – допомогти поруш-
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ПРАВА ЛЮДИНИ У РЕФОРМУВАННІ
СИСТЕМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ:
ПРИНЦИП ВІДНОВЛЮВАННЯ
ЯК БАЖАНА МЕТА
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никові самому “відновитися” і повернутися до
законослухняного життя в громаді.

II. Поточна ситуація у середовищі
української молоді: чинники, що
штовхають молодих людей на
правопорушення
За даними статистики, в Україні мешкає близько 47 млн громадян, причому кількість населення країни поступово зменшується через
цілу низку соціально-економічних проблем.
Соціальні, економічні та політичні трансформації, які тривають в Україні ось уже чотирнадцять років, мають негативний вплив на
найбільш уразливі категорії населення, насамперед – на родини з низьким рівнем доходів
та на дітей. Нестача державних ресурсів мала
серйозні наслідки: в країні виник загрозливий
дефіцит соціальної інфраструктури та соціального забезпечення для надання допомоги
збіднілим родинам та дітям з цих сімей якраз
тоді, коли вони найбільше потребували такої
підтримки. Процеси трансформації суспільства, що тривають і досі, болюче вдарили і по
дорослим, однак найбільш згубного їх впливу
зазнали діти, які вимушені стикатися (якщо
іще не зазнали) з: a) принизливою бідністю; б)
домашнім насильством та жорстоким ставленням у сім’ї; в) безпритульністю; г) розпадом
родин; ґ) сексуальною та трудовою експлуатацією; д) ВІЛ/СНІДом. Статистика підтверджує
цю безрадісну реальність: в Україні офіційно
зареєстровано 6 тис. сімей, де батьки були
позбавлені батьківських прав; 82 000 родин і
153 000 дітей були зареєстровані як “уразливі”.
Більше того, в країні зареєстровано 35 тис. безпритульних дітей, а більшість “дітей вулиці”
походить з уразливих сімей та таких інституцій, як сімейні притулки.
Отож, відносні переваги та недоліки відновного правосуддя як альтернативи карального
правосуддя слід обмірковувати і оцінювати на
тлі вищеописаної ситуації.

III. Ситуація навколо ювенальної
юстиції в Україні: перестороги щодо
дотримання прав людини
Руйнація існуючої інфраструктури для вирішення проблем, що їх створювали неповнолітні правопорушники, означала, поміж іншим, неспроможність країни розробити нові, вдосконалені
засоби для вирішення проблеми злочинів, скоєних дітьми. Це, в свою чергу, стало додатковим,
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каузативним чинником, який загострив і без
того глибоку проблему, яку український уряд
так і не зміг вирішити. Таким чином, маємо
хибне коло самовідновних моделей реагування,
які у ситуації з ювенальною юстицією або підтримують статус-кво, або навіть погіршують її
(див. Додаток 1). З цієї точки зору загальною
метою усіх сторін, які так чи інакше опікуються
питаннями ювенальної юстиції в Україні, має
стати процес розриву хибного кола карного
правосуддя і перехід до доброчесного кола
відновного правосуддя (див. Додатки 1 та 2).
Ситуація, що склалася, яскраво ілюструє самовідновну природу хибних моделей системи ювенальної юстиції в Україні.
Однією з головних цілей правової та судової реформи, розпочатої 1992 р. в Україні,
було створення “судів для розгляду сімейних
справ та справ неповнолітніх”. Однак, цю
частину реформи – як і кілька інших – так
і не вдалося втілити в життя, і сьогодні статистичні дані та матеріали судових справ
свідчать, що відсутність системи ювенальної
юстиції, спрямованої на попередження злочинності, стала однією з причин загострення
соціальних проблем серед молоді України.
Статистика підліткової злочинності в Україні
підтверджує цю тезу: у 1992 р. 11 629 підлітків
(у віці між 14 та 18 років) були звинувачені у
скоєні злочинів, з них 2 851 були ув’язнені. У
2004 р. кількість злочинів, скоєних підлітками, зросла до 21 806, а 4 384 з неповнолітніх
злочинців було ув’язнено, тобто цей показник
за 12 років виріс удвічі. Понад 50 відсотків
цих підлітків вчинили крадіжку; 25 відсотків
були засуджені за грабіж чи розбій, а 10 відсотків – за серйозні фізичні напади. Кожного
третього підлітка було засуджено на строк від
одного до трьох років; половину всіх неповнолітніх правопорушників було засуджено
на строк від трьох до п’яти років; майже 18
відсотків з них опинилися у в’язниці на строк
понад п’яти років. Починаючи з 2002 р. дедалі
більше неповнолітніх злочинців отримували
вироки на позбавлення волі від 10 до 15 років:
це нове і дуже тривожне явище, яке у минулому майже не спостерігалося. Це свідчить
про те, що підлітки готові йти на більш важкі
злочини, а також про дедалі більшу розповсюдженість модальності покарання в українській системі ювенальної юстиції.
Крім того, діти у віці від 11 до 14 років, які за
законом ще не несуть кримінальної відповідальності за віком, скоюють дедалі більше соціально
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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небезпечних правопорушень. Наприклад, якщо
в 1994 р. кількість злочинів, скоєних цією групою неповнолітніх порушників, становила 1 551,
то у 2004 р. вона дорівнювала 3 287. Деяких з
цих дітей суди спрямовують у спеціальні школи,
однак близько 80 відсотків порушників зазвичай
повертаються до своїх сімей для соціальної реабілітації, причому цим процесам мають сприяти
спеціальні соціальні служби. На жаль, рішення
судів виконуються вкрай рідко через нестачу
таких державних соціальних служб. Це ставить
під сумнів ефективність судів і всієї системи відновного правосуддя.
Через недоліки та прогалини у чинному законодавстві, а також у результаті недостатнього впровадження реформи системи ювенальної юстиції, в Україні сьогодні немає окремої
судової системи для забезпечення особливих
правових потреб дітей і молоді. Як показує
практика, така ситуація має негативний вплив
на кількох рівнях: по-перше, судово-правова
система, працюючи з потенційними молодими
правопорушниками чи молодими людьми, які
уже скоїли злочин, схиляється до покарання, а
не до попередження чи реабілітації; по-друге,
представники правоохоронних органів, зважаючи на обмеженість варіантів дій, що їх пропонує система ювенальної юстиції, також дедалі
більше схиляються до покарань чи ув’язнення.
По-третє, працівники органів правосуддя майже
не отримують спеціалізованого та постійного
навчання щодо особливостей розгляду справ
неповнолітніх; і по-четверте, справи неповнолітніх передаються до розгляду до звичайних
судів: за статистикою, попереднє утримання під
вартою до суду може тривати від кількох місяців
до кількох років.
Проблема ускладнюється ще й тим фактом,
що провадження ювенальної юстиції досить безсистемно розподілене між різноманітними адміністративними та судовими органами, які діють
без належної координації. У центрах для утримання під вартою неповнолітніх правопорушників порушення прав людини є типовим явищем: підлітки позбавлені таких прав, як право
на медичний догляд, право на освіту, право на
доступ до засобів особистого розвитку тощо.
Тому більш, ніж очевидною є потреба допомогти
українській владі організувати та забезпечити
діяльність послуг у сфері ювенальної юстиції
у скоординований, погоджений та ефективний
спосіб з особливим наголосом на принципи відновного правосуддя.
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IV. Права людини у провадженні
ювенальної юстиції в Україні:
Стандарти ООН та рекомендації
Комітету ООН з прав дитини
IV. 1. Регуляторні засади ювенального правосуддя в Україні
Україна вже здійснила перші кроки назустріч
впровадженню міжнародних правових положень
та стандартів для введення в країні системи ювенальної юстиції, орієнтованої на забезпечення
прав людини. Зокрема, ще у 2001 р. Верховною
Радою України була ухвалена низка нових законів: Закони України “Про охорону дитинства”,
“Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”,
“Про попередження насильства в сім’ї”, а також
новий Кримінальний кодекс України. Хоча ці
документи є дуже важливими і такими, що відповідають принципам відновного правосуддя
і стандартам ООН щодо прав дитини, існує
поширена думка (яку, між іншим, поділяють
представники Комітету ООН з прав дитини),
що в українському законодавстві стосовно ювенального правосуддя існують значні прогалини,
особливо у сфері моніторингу та впровадження
відповідних правових положень.
Наприклад, Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” зосереджується на конкретних питаннях, які стосуються домашнього
насильства, однак наголос у ньому зроблено на
механізмах адміністративного контролю (зокрема, з боку правоохоронних органів), а не на
відповідних судових механізмах, гарантованих
Конституцією України. Найновіші міжнародні
практики також не охоплено.
Стаття 3 Закону України “Про охорону дитинства” гарантує рівний доступ до безкоштовної
юридичної допомоги, необхідної для захисту
прав дитини. Однак на практиці це право не реалізується через відсутність реальних механізмів
(включаючи фінансування), що б дозволяли
дітям (або їхнім батькам чи опікунам) скористатися ними.
Новий Кримінальний кодекс України повністю відповідає міжнародним стандартам. Розділ
XV, зокрема, присвячений питанням кримінальної відповідальності та покаранням неповнолітніх, обумовлено виправні роботи, умовні вироки,
поєднані з обов’язковою освітою, та дострокове
звільнення як покарання. На жаль, незважаючи
на існування таких правових положень, спеціальних судів у справах неповнолітніх створено
не було; жоден суддя в країні не спеціалізується
на таких справах. Кількість юристів, соціальних
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працівників, громадських активістів та службовців, які працюють у сфері ювенальної юстиції, є
дуже обмеженою. Типові ситуації, як, наприклад,
тривалі періоди між арештом та інформуванням
сім’ї затриманого, між затриманням та бесідою з
суддею (72 години), а також тривалість досудового розслідування (18 місяців) є дуже напруженими для дитини і абсолютно невиправданими з
юридичної точки зору.
Питання соціальної адаптації у сенсі створення умов для дитини, що сприятимуть зниженню
уразливості дитини, зміцнюватимуть її опір до
кримінальної поведінки та запобігатимуть скоєнню злочинів, є надзвичайно важливим. Однак
його, як правило, ігнорують.
2004 р. Пленум Верховного Суду України
ухвалив дві постанови: “Про застосування
судами законодавства про відповідальність за
втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу
антигромадську діяльність” та “Про практику
застосування судами України законодавства у
справах про злочини неповнолітніх”. Слід зазначити, що деякі положення у цих документах
відображають певні позитивні зміни у бік впровадження міжнародних стандартів ювенального
правосуддя. Вони передбачають:
– посилення кримінальної відповідальності
за втягнення неповнолітніх у кримінальну
діяльність;
– різні підходи до неповнолітніх та дорослих
при розгляді судових справ;
– необхідність зосередження більшої уваги на
соціально-психологічні чинники злочину;
– заходи, що підсилюють роль відновного правосуддя;
– посилення співпраці з недержавними організаціями.
Загалом недоліки системи ювенальної юстиції в Україні можна підсумувати так:
– дії щодо взяття під варту превалюють над
заходами, що не передбачають взяття під
варту;
– в країні поширені каральні практики, а позбавлення волі не застосовується як остання можлива дія, як це передбачено міжнародними
стандартами;
– діти отримують диспропорційно довгі вироки
за відносно дрібні правопорушення;
– утримання під вартою до суду є явним порушенням міжнародних стандартів;
– не існує системи судів, які б займалися
виключно справами неповнолітніх;
– центри для утримання під вартою неповнолітніх функціонують таким чином, щоб карати
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неповнолітніх правопорушників, а не перевиховувати їх, що сприятиме їхній реінтеграції;
– існує гострий дефіцит заходів на основі громади, спрямованих на соціальну реабілітацію
малолітніх порушників;
– ключові гравці у системі ювенальної юстиції,
насамперед судді, працівники правоохоронних органів та соціальні працівники, не отримують спеціальних навичок та знань з питань
ювенальної юстиції у постійний та систематичний спосіб;
– система ювенальної юстиції є швидше реактивною, а не активною: вона потребує інкорпорування ефективної системи превентивних
заходів.
IV. 2. Стандарти ООН та рекомендації органів
ООН з моніторингу дотримання прав людини
Усі міжнародні засадні документи щодо
захисту і дотримання прав людини давно визнають дитину як особливого суб’єкта захисту через
саму природу дитинства, через уразливість
дитини до жорстокого ставлення та експлуатації, та через відсутність окремих політичних
платформ, які б наголошували на їхніх особливих потребах та правах. У Загальній декларацій
прав людини йдеться про таке: “материнство та
дитинство дають право на особливий догляд та
допомогу”, а також “всі діти, народжені у шлюбі
чи поза шлюбом, мають користуватися однаковим соціальним захистом” (ст. 25(b)).
Конвенція ООН про права дитини (КПД)1
була одностайно ухвалена усіма членами
Організації Об’єднаних Націй у 1989 р. і сьогодні вважається найбільш успішним і прийнятним
“інструментом” забезпечення дотримання прав
людини. Майже одностайна ратифікація цього
документа дарує йому безпрецедентну легітимність в якості засобу для забезпечення позитивних змін у житті дітей.
Оскільки відновне правосуддя можна визначити, як підхід, що враховує усі інтереси дитини,
жертви порушення та громади як свій найголовніший пріоритет (на відміну від застосування покарання як головного пріоритету), схоже
положення можна побачити у ст. 3(1) Конвенції
ООН про права дитини, у якій йдеться:
“В усіх діях щодо дітей, незалежно від того,
здійснюються вони державними чи приватними
установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова
м

Див.: резолюцію ГА ООН № 44/25 від 20 листопада 1989 р.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Права людини у реформуванні системи ювенальної юстиції ...

увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини”.
Іншим важливим положенням Конвенції
ООН про права дитини, яке сприяє застосуванню принципів відновного правосуддя до неповнолітніх правопорушників, є ст. 12, яка забезпечує право дитини “бути почутою”. Відповідно
до цієї статті,
“1. Держави-сторони забезпечують дитині,
здатній сформулювати власні погляди, право
вільно висловлювати ці погляди з усіх питань,
що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком
і зрілістю.
2. З цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будьякого судового чи адміністративного розгляду,
що торкається дитини, безпосередньо або через
представника чи відповідний орган у порядку,
передбаченому процесуальними нормами національного законодавства”.
Що стосується винесення вироку та знаходження неповнолітніх”, Правило 14(2) з набору
“Пекінських правил”2 вказує таке:
“Розгляд справи у суді повинен відповідати
інтересам неповнолітнього і здійснюватися в
атмосфері розуміння, що дозволить неповнолітньому брати в ньому участь і вільно висловлювати свою точку зору”.
Члени Комітету з прав дитини у своїх висновках та спостереженнях до другого періодичного
звіту України (CRC/C/15/Add.191, 9 жовтня
2002 р.), зазначили, що законодавство України
стосовно Конвенції “носить швидше декларативний характер і повністю не виконується”, і
рекомендували керівництву держави “переглянути, внести поправки і поновити, де це необхідно, законодавство з тим, щоб забезпечити
його повну відповідність правам, визначеним у
Конвенції, а також зміцнити механізми впровадження усіх законодавчих актів, що мають відношення до Конвенції”.
Розглядаючи особливу проблему провадження ювенальної юстиції в Україні, Комітет привітав ухвалення у 1995 р. Закону України “Про
органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”, який створив базу для соціального захисту та попередження злочинності щодо дітей, а також передбачив створення підрозділів кримінальної міліції
у справах неповнолітніх. Однак Комітет наразі
висловив своє глибоке занепокоєння наявністю
наступних прогалин та пробілів у сфері провадження ювенальної юстиції в Україні:
№ 1, квітень, 2007

a) відсутність спеціалізованих судів у справах
неповнолітніх та відсутність суддів у справах
неповнолітніх, незважаючи на наявність у
національному законодавстві правових положень щодо створення таких структур; обмежена кількість фахових юристів, соціальних
працівників, освітян з числа громадських
активістів та наглядових органів, що працюють у цій сфері;
b) тривалі періоди між арештом та інформуванням сім’ї затриманого; тривалий період між
затриманням та бесідою з суддею (72 години);
а також тривалість досудового розслідування
(18 місяців);
c) утримання дітей у віці від 11 до 18 років в ізоляції у спеціальних приймальних центрах, які
знаходяться під юрисдикцією окремого міністерства, а також незадовільні умови перебування у таких центрах та інших закладах, де
перебувають діти, позбавлені волі;
d) неналежний рівень освіти та навчання, що
надається у виправних та інших закладах, а
також нестача соціальних та психологічних
реабілітаційних послуг.
Комітет надав Українській державі наступні
рекомендації:
a) Забезпечити повне виконання стандартів
ювенальної юстиції, зокрема статей 37, 40
та 39 Конвенції, Мінімальних стандартних
правил Організації Об’єднаних Націй щодо
відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх (“Пекінські правила”), та Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй для попередження злочинності серед неповнолітніх
(Керівні принципи, прийняті в Ель-Ріяді)3.
b) Застосовувати утримання під вартою (включаючи утримання під вартою до суду) тільки
як засіб дії останньої можливості і на максимально короткий термін, який ні в якому разі
не може перевищувати строку, передбаченого
законом.
c) У світлі положень ст. 39, здійснювати належні
заходи для сприяння відновленню та соціальній реінтеграції дітей, охоплених системою
ювенальної юстиції, включаючи надання відповідної освіти та сертифікації для прискорення їхньої реінтеграції.
2

3

Див.: “Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних
Націй щодо відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх”
(“Пекінські правила”). Ухвалено резолюцією ГА ООН № 40/33
від 29 листопада 1985 р.
Див.: “Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй для
попередження злочинності серед неповнолітніх” (Керівні принципи, прийняті в Ель-Ріяді) – Резолюція ГА ООН № 45/112 від
14 грудня 1990 р.
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d) Користуватися допомогою, що її пропонують,
зокрема, Управління Верховного комісару
ООН з прав людини, Центр ООН із запобігання внутрішній злочинності, міжнародна
мережа ювенальної юстиції (the International
Network on Juvenile Justice) та ЮНІСЕФ.
IV. 3. Цілі ювенальної юстиції
Загальновизнаною ціллю системи ювенальної юстиції, яку задекларовано в усіх
відповідних міжнародних положеннях щодо
захисту прав людини є реабілітація та соціальна реінтеграція дитини. Про це недвозначно вказується у ст. 40(1) Конвенції ООН
про права дитини:
“1. Держави-сторони визнають право кожної дитини, яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство, звинувачується або
визнається винною в його порушенні, на таке
поводження, що сприяє розвиткові у дитини
почуття гідності та значущості, зміцнює в ній
повагу до прав людини й основних свобод інших
та при якому беруться до уваги вік дитини і
бажаність сприяння її реінтеграції та виконання нею корисної ролі в суспільстві” (курсив наш. – А. С.).
Після розгляду та аналізу звітів, що їх
надали держави-члени, Комітет з прав дитини висловив своє занепокоєння щодо існування дуже незначної кількості закладів та
програм, спрямованих на фізичне та психологічне відновлення та соціальну реінтеграцію неповнолітніх 1, “нестачі реабілітаційних
заходів та освітніх закладів для неповнолітніх
правопорушників” 4, а також “розміщенням
“потенційних правопорушників” у центрах
для утримання під арештом замість того, щоб
спрямовувати їх до установ, де вони отримуватимуть догляд, який сприятиме їхній
реабілітації” 5.
Відповідно до Правила 5.1 “Пекінських
правил”, “система ювенальної юстиції спрямована в першу чергу на забезпечення благополуччя неповнолітнього і забезпечення
того, щоб будь-які міри впливу на неповнолітніх правопорушників завжди були співвідносними як з особливостями особистості
правопорушника, так і з обставинами правопорушення” 6. Коментарі до даного документа
виокремлюють два головних і “найважливіших завдання ювенальної юстиції” 7. Перше
завдання полягає у “забезпеченні благополуччя неповнолітнього”, і, більше того – це
головний пріоритет тих правових систем, де
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справи неповнолітніх розглядаються сімейними судами чи адміністративними органами”, а й “тих судових систем, які дотримуються моделі кримінального переслідування”,
аби вони сприяли “уникненню застосування
виключно каральних санкцій”8.
Другим завданням є “принцип співвідносності”, який тут розглядається як “засіб для
стримування важкості правопорушення”, що
у цьому конкретному контексті означає, що
“відповідь на дії молодих правопорушників
має ґрунтуватися не тільки на ступені важкості правопорушення, а й з урахуванням особливостей особистості”, таких, як “соціальний статус, ситуація в сім’ї, шкода, якої було
завдано внаслідок правопорушення та інші
чинники, які визначають особливості особистості” 9. Такі особливості “повинні впливати
на співвідносність дій у відповідь (наприклад, урахування бажання правопорушника
компенсувати збитки, завдані жертві, чи її
або його бажання повернутися до повноцінного та корисного життя)” 10. Підсумовуючи
Коментарі, Правило 5 “закликає до застосування виключно справедливих дій у відповідь на будь-яке конкретне правопорушення
чи злочин, скоєний неповнолітнім. Численні
аспекти, поєднані у цьому Правилі, можуть
сприяти застосуванню двох підходів: нові та
інноваційні види дій у відповідь є такими ж
бажаними, як і заходи з попередження будьякого невиправданого розширення мережі
офіційного соціального контролю за неповнолітніми” 11.
У статті 10(3) Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права, який, на
думку багатьох, є найпоширенішим у світі
міжнародним інструментом для забезпечення
прав людини, також зазначається, що “пенітенціарною системою передбачається режим для
ув’язнених, істотною метою якого є їх виправлення і соціальне перевиховання (курсив наш.
– А. С.)12. Як зазначається у заяві Комітету
ООН з прав людини, “жодна пенітенціарна
4
5
6
7

8
9
10
11

Див.: Документ ООН CRC/C/84, “Звіт про Двадцяту Сесію”,
11-29 січня, 1999 р., параграф 126.
Див.: Документ ООН CRC/C/84, “Звіт про Двадцяту Сесію”,
січень 1999 р., параграф 184.
Див.: “Пекінські правила”, там само.
Див.: Документ ООН ST/HR/1/Rev.4 (vol. I/Part 1) Human
Rights – A Compilation of International Instruments, vol. I (First
Part), Universal Instruments, p. 360. /(“Зб. міжнародних інструментів”. – Т. 1 (частина перша), “Універсальні інструменти”.
– Ст. 360.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
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система не повинна бути виключно каральною; така система повинна постійно шукати
шляхи до перевиховання та соціальної реабілітації в’язня” (курсив наш. – А. С.) 13.
Таким чином, згідно з положеннями міжнародного законодавства про права людини, загальною метою системи ювенальної
юстиції є сприяння реабілітації та соціальної
реінтеграції дитини, включаючи формування у дитини відчуття гідності та цінності
її особистості, а також виховання поваги до
фундаментальних прав інших людей.

V. Заходи з метою активізації
реформування системи ювенальної
юстиції з урахуванням принципів
відновного правосуддя
З усього вищенаведеного чітко зрозуміло, що
міжнародні закони у сфері забезпечення прав
людини та найостанніші розробки загалом вказують на т. зв. виправні заходи як на альтернативу утримання під арештом та ув’язнення.
У суто юридичному сенсі виправні заходи застосовуються до правопорушень кримінального
характеру, які є викресленими в спеціальному
законодавстві і не стосуються злочинів та/або
порушень закону, виписаних у Кримінальному
кодексі. Прикладом може слугувати один з розділів закону про захист довкілля, який передбачає застосування компромісних покарань, якщо
державний орган та порушник дійдуть до відповідної згоди. У цьому випадку кримінальна
відповідальність особи щодо скоєного правопорушення анулюється14.
Свідчення, зібрані як на міжнародному, так
і на національному рівні, вказують на той
факт, що більшість правопорушень, скоєних
неповнолітніми, є зазвичай менш серйозними,
і застосування формальних процедур у розгляді таких справ може бути як непотрібним,
так і згубним. Лише дуже незначний відсоток
більш серйозних порушень заслуговують на
формальні процедури, і тому у деяких країнах
були ініційовані великомасштабні експерименти у цій галузі, наприклад: a) введення
інституту адміністративних трибуналів і про12
13

14

Див.: Резолюцію ГА ООН № 2200 A (XXI) від 16 грудня
1966 р.
Загальний коментар № 21 до “Збірника Загальних коментарів
Організації Об’єднаних Націй” (United Nations Compilation of
General Comments), стр. 143, параграф 10.
Див. Fishery Conservation and Management Act of 1976 (Закон
США про охорону та ведення рибного промислу) – Public Law
94-265, прийнятий 13 квітня 1976 р.; 16 U.S.C. 1801-1882; 90
Stat. 331; поправки та зміни внесено цілою низкою наступних
законів і зареєстровано: U.S. Code, sect. 34(7) of Chapter 425.
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вадження “дитячих слухань”; б) формальні
зустрічі між суддями та родинами неповнолітніх правопорушників; в) запрошення звичайних громадян на судові слухання поза межами
судів без застосування будь-яких каральних
дій; г) програми посередництва, де жертва та
правопорушник намагаються спільно подолати наслідки правопорушення без застосування
до неповнолітнього порушника формальних
судових процедур; ґ) накладання “покарання”
у вигляді соціальної роботи, де робота соціальних служб з молодим порушником, який
визнає свій злочин, може стати підставою для
скасування кримінального переслідування
– зазвичай на певних умовах, на які погоджується правопорушник.
Інший аргумент на користь відновного принципу випливає з т. зв. підходу на основі свідчень,
суть якого полягає у “перевірці реальності” того,
наскільки успішними є ті чи інші програми або
заходи з точки зору ефективності соціальної
реабілітації, а також – їхня економічна ефективність у сенсі витрат часу та ресурсів з боку громади на досягнення соціальної реабілітації одного
неповнолітнього правопорушника.
Усі дані та свідчення, зібрані серед соціальних працівників, політиків, правопорушників та
членів їхніх родин, свідчать, що каральні санкції
є менш ефективними і більш витратними. Вони
можуть зашкодити молодому правопорушникові. Вони можуть назавжди “викинути” молодого
порушника з суспільства і заважатимуть його чи
її реінтеграції до суспільства, як це вимагається
міжнародними стандартами.
Стикаючись з дилемою “каральні заходи versus відновлювання”, приклади, описані вище,
вимагають чіткого розмежування: якщо серйозність правопорушення є незначною, то до
неповнолітнього порушника слід застосовувати
менш формальні міри, які не передбачають утримання під вартою. А що стосується порушників,
які скоюють більш серйозні порушення, то до
них варто застосовувати більш формальні міри,
які інколи включають й утримання під вартою.
Такий подвійний паралельний підхід слугуватиме
лакмусовим папірцем для визначення типу заходів, що будуть застосовані до неповнолітнього
правопорушника.
Щоб переорієнтувати життя неповнолітніх правопорушників, потрібно шукати нові
шляхи, які б поєднували жорстку підзвітність
з інтегрованими схемами перевихованням на
основі наукових досліджень; які б визнавали
важливість родини як жертви, так і поруш71
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ника, а також враховували інтереси громад,
де ті мешкають. Посередництво між жертвою
та порушником, громадські служби, високо
інтенсивні випробувальні програми/програми
соціальної роботи15, програми для підтримки
сімей та батьківства, програми розвитку громад, програми “турботлива громада” та проекти
“безпечне довкілля/громада” мають стати першочерговим завданням і отримувати належне
фінансування.
Що стосується утримання під вартою до суду,
то українській системі ювенальної юстиції слід
ретельно проаналізувати та інтегрувати такі
заходи, як перебування вдома під наглядом, зменшення строку перебування під вартою та уже
згадувані обхідні заходи.
Загалом найважливішим кроком є розробка загальної стратегії, яка чітко визначатиме стратегічне бачення майбутнього реформи ювенальної юстиції в Україні.
ЮНІСЕФ, як агенція системи ООН, що спеціалізується на поширенні та забезпеченні
прав і добробуту дітей, може відігравати роль
координатора і створити з цією ціллю спеціальний орган (наприклад, Міжвідомчий координаційний комітет з ювенальної юстиції),
який складатиметься з ключових урядових та
неурядових гравців і вироблятиме стратегічні
формулювання щодо майбутнього ювенальної юстиції, заснованій на принципах відновлювання.
Елементами таких формулювань можуть
стати наступні дії та програмні компоненти (чи
ключові фактори успіху – КФУ):
1. Ключовий фактор успіху 1: Точна, об’єктивна та всебічна оцінка поточної ситуації у
сфері ювенальної юстиції. Це дозволить акумулювати дані про інформаційні потреби учасників, визначити потенційні джерела інформації
та виявити перешкоди для процедури збору
інформації.
Види діяльності для підтримки цього КФУ:
– отримання згоди з боку української влади
щодо головних деталізованих показників у
сфері ювенальної юстиції, аби запровадити їх
у національну систему статистики;
– проведення якісного опитування, яке дозволить виявити головні потенційні зони для
15

Підсумкові спостереження Комітету з прав дитини: Україна
надала окремі коментарі щодо необхідності більшої кількості
“….соціальних працівників, освітян з числа громадських активістів та наглядових органів, що працюються у цій сфері”. – Там
само.
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втручань серед ключових цільових груп,
включаючи дітей;
– проведення порівняльного кількісного дослідження, яке дозволить вимірювати ефективність та результати проекту.
2. Ключовий фактор успіху 2: Налагодження партнерських стосунків, ініціювання
та залучення нових учасників до міжвідомчої
співпраці, в тому числі – ініціювання створення постійно діючої Міжвідомчої координаційної
ради, яка працюватиме з питаннями ювенальної
юстиції. Діяльність включатиме в себе:
– організацію публічних заходів, в тому числі
– “круглих столів”, громадських слухань/
дебатів, семінарів та конференцій на національному рівні та на рівні громад;
– створення Міжвідомчого дорадчого комітету
за участю, з-поміж інших, шведських/міжнародних експертів у сфері ювенальної юстиції;
– визначення та розповсюдження моделей
“історії успіху”.
Щоб забезпечити прозорість та взаємодоповнюваність усіх зусиль, ЮНІСЕФ, як координаційний орган, залучить у ці процеси українських
та міжнародних експертів з питань ювенальної
юстиції, а також міжнародні організації, організації громадянського суспільства та засоби
масової інформації.
3. Ключовий фактор успіху 3: Розробка
комплексної довгострокової національної стратегії щодо шляхів створення дієвої і стабільної
системи ювенальної юстиції в Україні та її офіційне ухвалення Урядом України.
Діяльність щодо підтримки такої стратегії
може включати в себе:
– технічну підтримку та консультації для
Міжвідомчої координаційної ради;
– надання урядові юридичних, дорадчих та
судових послуг щодо системи ювенальної
юстиції з урахуванням принципів відновного
правосуддя;
– обробка та обмін міжнародного досвіду щодо
створення довгострокових стратегій системи
ювенальної юстиції з урахуванням принципів
відновного правосуддя та реінтеграції.
Для забезпечення операційної спроможності
Міжвідомчої координаційної ради, можна створити цілу низку міжвідомчих робочих груп,
які розроблятимуть вузькоспеціалізовані довгострокові стратегії реформування системи
ювенальної юстиції із залученням різних гілок
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влади (в тому числі – законодавчу, виконавчу і
судову). Діяльність в рамках цього ключового
фактору успіху передбачає активну участь молоді, організацій громадянського суспільства та
представників засобів масової інформації.
4. Ключовий фактор успіху 4: Врегулювання та доведення регуляторних засад державної політики щодо системи ювенальної
юстиції до стандартів ООН та найкращого світового досвіду. Цієї мети можна досягти шляхом
розробки державної політики та довгострокової
стратегії на основі наявних ресурсів.
Діяльність на підтримку цього ключового
фактору успіху матиме на меті:
– визначення прогалин у національному законодавстві щодо системи ювенальної юстиції;
– внесення змін до національного законодавства
з тим, щоб воно відповідало загальноприйнятим міжнародним нормам та стандартам;
– створення відповідного базису для розробки
і просування законопроекту про ювенальну
юстицію;
5. Ключовий фактор успіху 5: Розвиток
потенціалу судочинців (насамперед – суддів
у справах неповнолітніх), службовців правоохоронних органів та соціальних працівників
на національному та місцевому рівнях з метою
підвищення рівня знань і компетенції у сфері
ювенальної юстиції.
Діяльність у підтримку цього ключового
фактору успіху включає:
– організацію навчань з питань ювенальної
юстиції для суддів у справах неповнолітніх,
офіцерів правоохоронних органів та соціальних працівників у відповідності до ст. 44
Декларації ООН про основні принципи правосуддя для жертв злочинів і зловживання
владою”; та
– створення “Практичного кодексу для належного провадження справ за участю дітейжертв”, як це передбачено у вищезгаданому
документі.
Дана стаття містить огляд деяких з найважливіших міжнародних принципів забезпечення прав людини, що стосуються дотримання
прав дитини у провадженні судових процесів
та реформуванні системи ювенальної юстиції.
Така система правосуддя повинна відштовхуватися від того факту, що діти – це особистості, які мають власні права та володіють
правами та обов’язками, які і адміністративна,
і судова влада повинна поважати. Більше того,
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діти мають особливі права, потреби та інтереси, на які теж слід зважати. Таким чином,
реформування ювенальної юстиції повинно
весь час керуватися домінуючими принципами недискримінації, найпершими інтересами
дитини, право дитини на життя та розвиток,
а також право дитини бути вислуханою: якщо
усі ці права належним чином застосовуватимуться до неповнолітніх правопорушників, то
це призведе до дій у відповідь, які ґрунтуватимуться на відновлювальних, а не на каральних
принципах.
Однак, для того, щоб втілити принципи відновлювання у життя дітей в Україні, державі слід
включити усі відповідні положення міжнародних правил до національної системи законодавства, а також забезпечити належне навчання та
фінансову підтримку фаховим юристам, правоохоронним органам та інституціям з соціальної
роботи, надавши, таким чином, їм можливість
отримати потрібні знання та оволодіти навичками з тим, щоб виконувати свої професійні
обов’язки відповідно до законодавства.
З усіх вище перерахованих рекомендацій
найвагомішою є рекомендація щодо створення координаційного органу, який би розробляв та впроваджував в Україні стратегію ювенальної юстиції на засадах принципів
відновлювання та дотримання прав людини.
Ініціатива щодо створення та координації
цього органу повинна виходити від ЮНІСЕФ,
і автор приводить цілу низку аргументів на
користь цієї організації в структурі ООН,
яка опікується забезпеченням прав та потреб
дитини. ЮНІСЕФ може надати стратегічний
базис для скоординованого та погодженого
впровадження реформи ювенальної юстиції
і забезпечити максимально ефективний розподіл наявних (на жаль, обмежених!) ресурсів. І, нарешті, передумовою для досягнення
будь-яких тривалих і вагомих результатів
ПОВИНЕН стати розвиток потенціалу та
розробка навчальних програм для підвищення знань та вдосконалення навичок усіх партнерів-виконавців.
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АНАЛІЗ ПРАКТИКИ СУДОВИХ
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
З ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ
МЕДІАЦІЇ В АНГЛІЇ, БЕЛЬГІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ

Віра ЗЕМЛЯНСЬКА
кандидат юридичних наук,
Український Центр Порозуміння

редставлене нижче дослідження
присвячене аналізу практики судових та правоохоронних органів по
впровадженню відновного правосуддя
(процедури медіації між потерпілими та правопорушниками) в Англії,
Бельгії та Німеччині. Робота має на
меті провести аналіз європейського
законодавства/досвіду з питань впровадження відновного правосуддя та
дослідити підхід до роботи з неповнолітніми та дорослими правопорушниками у вказаних країнах. За результатами проведеного дослідження подано
рекомендації відносно впровадження
програм відновного правосуддя у законодавство України. Слід додати, що в
даному дослідженні використовуються
як термін “відновне правосуддя”, так
і “медіація”, як найбільш поширений
вид програм відновного правосуддя.

П

1. Англія та Уельс
1.1. Відновне правосуддя у справах щодо неповнолітніх
Англія та Уельс (далі – Англія)
стала однією з перших країн у Європі,
яка почала застосовувати новий підхід
до злочину та його наслідків – віднов-

не правосуддя. Протягом 80–90-х років
ХХ ст. програми відновного правосуддя застосовувались на рівні місцевих
громад і не регулювалися жодними
нормативно-правовими актами. Тоді
сформувався один з основних механізмів застосування програм відновного
правосуддя як альтернативи кримінальному процесу, який використовується і зараз. Ось в чому полягає його
суть. Головним і найбільш поширеним
реагуванням поліції на злочин, вчинений неповнолітнім, було винесення попередження (caution). Спільно
з соціальними службами поліція розробила механізм т. зв. “попередження
плюс”, який мав на меті сприяти попередженню вчинення злочинів неповнолітнім у майбутньому. Цей механізм
полягав в тому, що неповнолітній злочинець одержував від поліції попередження, в якому зазначалися певні дії,
яких він мав вчинити. Наприклад, це
могло бути лікування від алко- або
нарко- залежності, відшкодування
шкоди потерпілому і т. д.
Відсутність законодавчого регулювання відновного правосуддя не перешкоджала не тільки поліції, а й судам
застосовувати вищевказаний механізм
на стадії між визнанням особи винною
у вчиненні злочину та призначенням
покарання1 або під час виконання покарання, не пов’язаного з ув’язненням2.
Першими законами, що закріпили
відновне правосуддя на національному
рівні, стали Акт “Про злочини і безпорядки” (Crime and Disorder Act) 1998 р.
1

2

В англо-саксонській системі права визнання особи
винною і призначення покарання судом є окремими стадіями судового процесу і за часом вони
відбуваються в різні дні; як правило, між ними
проходить 2-3 тижні або навіть місяці.
Miers D., Willemsens J., Mapping Restorative Justice.
Development in 25 European Countries. – Leuven:
The European Forum for Victim-Offender Mediation
and Restoratives Justice, 2004. – PP. 47-48.
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та Акт “Про правосуддя у справах неповнолітніх
та свідчення у карних справах” (Youth Justice and
Criminal Evidence Act) 1999 р. Вони запровадили
п’ять нових заходів з елементами відновного
підходу для неповнолітніх: остаточне попередження (final warning), наказ про відшкодування
шкоди (reparation order), наказ про план дій
(action plan order), наказ про нагляд (supervision
order) та наказ про передання справи (referral
order). За винятком остаточного попередження,
всі інші заходи призначає суд. Остаточне попередження прийшло на зміну “попередженню
плюс”, яке існувало раніше. Неповнолітні правопорушники3, що вперше вчинили злочин, кваліфікований як нетяжкий, скеровуються поліцією
до Служби по роботі з неповнолітніми правопорушниками (Youth Offending Team), де молода
особа проходить через певну програму, покликану змінити її поведінку. Ці програми можуть
містити елементи прямої відшкодування шкоди
потерпілому або громаді. В разі успішного проходження неповнолітнього через таку програму,
поліція таку справу не передає в прокуратуру.
В Англії програми відновного правосуддя
застосовуються на різних стадіях кримінального процесу. Медіацію або сімейну конференцію
може бути проведено після порушення кримінальної справи, але до судового розгляду справи.
Крім цього, суд може призначити проведення
програми відновного правосуддя після визнання
особою винною, але до присудження покарання.
В Англії суд може призупинити винесення покарання максимум на 6 шість місяців, щоб побачити чи підсудний відшкодував або, принаймні, почав відшкодовувати шкоду. Покарання не
призначається до кінця відстрочки і очікується,
що воно не буде пов’язане з позбавленням волі4.
У червні 2003 р. Міністерство внутрішніх
справ Великобританії опублікувало консультаційний документ щодо стратегії подальшого
впровадження відновного правосуддя5, а навесні
2005 р. уряд Великобританії прийняв інструкції
3

4

5
6
7

8
9

Хоча слово offender прекладається на українську мову як злочинець або кривдник, у даному дослідження ми будемо використовувати термін правопорушник.
Aertsen I., Mackay R., Pelican C., Willemsens J, Wright M.
Rebuilding Community Connections – Mediation and Restorative
Justice in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2004.
– Р. 24.
http://www.homeoffice.gov.uk
Акт “Про правосуддя в кримінальних справах”. – Ст. 22.
Відповідно до Конституції Бельгія складається з трьох культурних громад (фламандська, французька та німецька) та з трьох
економічних регіонів (Фландрія, Валлонія та Брюссель). Усіма
питаннями правосуддя відає федеративний уряд.
Там само.
Miers D., Willemsens J. Mapping Restorative Justice. Development
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. –
Р. 24-25.
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з відновного правосуддя для Служб по роботі
з неповнолітніми правопорушниками з метою
заохочення їх використовувати відновне правосуддя у своїй роботі.
1.2. Відновне правосуддя у справах щодо
дорослих
В Англії та Уельсі Акт “Про правосуддя в кримінальних справах” (Criminal Justice Act) 2003 р.
надав Королівській прокурорській службі вперше право розглядати можливість альтернативи
переслідування у справах дорослих злочинців.
Це право реалізується шляхом винесення умовного попередження (сonditional сaution). В акті
зазначається, що умовне попередження – це
попередження, що виноситься правопорушнику відносно вчиненого злочину і містить певні
умови, які додаються до нього”6. Якщо правопорушник не виконує поставлених йому умов, тоді
кримінальна справа буде поновлена і попередження скасовано.

2. Бельгія
2.1. Відновне правосуддя у справах щодо
неповнолітніх
Перший досвід медіації між потерпілими
та правопорушниками у Фландрії7 датується
кінцем 1987 р. Ініціатором застосування відновного правосуддя стала неприбуткова організація Ойкотен (Oikoten), яка спільно з прокурором м. Льовена і ювенальним судом шукала
новий спосіб реагування на злочинність серед
неповнолітніх. На основі їх співпраці була розроблена модель, яка надала молодим людям
можливість взяти відповідальність за скоєне і
виправити шкоду шляхом відновного правосуддя. З 2003 р. медіація у справах, де є неповнолітній правопорушник, поширені в 13 з 14
районних судах Фландрії і передаються вони
прокурором чи судом місцевим службам медіації. Медіація у справах неповнолітніх не є законодавчо-врегульована. У випадку передання
справи на медіацію суди та прокуратура керується статтею загального характеру закону “Про
захист неповнолітніх” 1965 р., який дозволяє
передати неповнолітнього під нагляд соціальної служби за певних умов8. Станом на грудень
2003 р. у Фландрії існувало 11 служб медіації,
які працюють з неповнолітніми, що повністю
забезпечують фламандські районні судді. Вони
одержують справи на медіацію від прокурора і
від ювенального судді9.
Як і у Фландрії, перші програми відновного
правосуддя у Валлонії були започатковані у 80-х
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роках ХХ ст. Циркулярний лист Міністерства
Французької громади, яке відповідальне за
допомогу неповнолітнім, надав дозвіл у 2001 р.
громадським організаціям проводити медіацію
на вимогу судді або прокурора у справах щодо
неповнолітніх. У Циркулярному листі було
визначено процес медіації і сформульовано правила, які стосуються принципу добровільності
процедури та певних правових гарантій10.
З листопада 2000 по листопад 2002 рр. у
Валлонії проводився пілотний проект з відновних конференцій, на підставі якого ювенальний
суддя передавав справу щодо злочину вчиненого неповнолітнім до цього проекту. В основному
суддя передавав серйозні справи (наприклад,
такі, як напад) для проведення відновної конференції. Критерієм для відбору справи було те, що
правопорушник не заперечував того, що сталося.
Причому конференція відбувалася, навіть якщо
потерпілий не бажав брати участь у ній. Типовим
результатом конференції була т. зв. “декларація
намірів”, яка потім надсилалася судді. Якщо
суддя затверджував угоду, досягнуту на конференції, то він оголошував вирок, після якого
угода виконувалась на практиці. Після 6 місяців
після прийняття угоди суддя перевіряв як вона
виконується. Якщо вона не виконувалась, то
суддя надсилав неповнолітнього знов на відновну конференцію або застосовував до нього
інший захід.
У Французькій громаді станом на грудень
2003 р. працювало 6 служб медіації, які забезпечували 8 з 13 районних судів11. У 2002 р. у
Валлонії на медіацію за участю неповнолітніх
правопорушників було передано 369 справ12.
Значним кроком вперед у впровадженні медіації у Бельгії стало прийняття 15 травня 2006 р.
закону щодо молоді, який розповсюджується на
всю територію країни. Хоча закон зосереджено
на ідеї захисту молоді, він надає достатньо можливостей для застосування відновного правосуддя. Це видно навіть із самої назви закону, яка
називається “Про захист молоді, переслідування
10

11

12

13

Miers D., Willemsens J. Mapping Restorative Justice. Development
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. –
Р. 23.
Miers D., Willemsens J. Mapping Restorative Justice. Development
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. –
Р. 24-25.
Miers D., Willemsens J. Mapping Restorative Justice. Development
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. –
Р. 30.
Vanfraechem I. (2007). New youth law in Belgium incorporates
restorative justice, 8 (1) Newsletter of the European Forum for
Victim-Offender Mediation and Restorative Justice. – Р. 5.
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молодих людей, що вчинили злочин, та відшкодування спричиненої шкоди”13.
У Циркулярному листі Міністра юстиції
зазначається, що медіація і сімейні конференції
запроваджуються у бельгійське законодавство
і застосовуватимуться на практиці з 1 квітня
2007 р.
Відповідно до вказаного закону медіація
може бути ініційована прокурором або суддею.
Якщо прокурор ініціює медіацію, то він може її
запропонувати неповнолітньому, його батькам
або потерпілому. В такому випадку він надсилає
копію своєї пропозиції медіатору, який повинен
повторно звернутися до сторін у випадку, якщо
вони не надали відповідь протягом восьми днів.
Але існує кілька умов для проведення медіації:
коли є серйозні ознаки вини; коли молода людина не заперечує фактів; коли визначено потерпілого; коли сторони погоджуються взяти участь у
медіації. У разі досягнення угоди між сторонами
під час медіації, прокурор не може її відхилити,
якщо тільки вона не суперечить суспільному
порядку. Коли всі пункти угоди ретельно виконані, прокурор повинен взяти її до уваги під час
винесення свого рішення.
На рівні молодіжних (ювенальних) судів
суддя може запропонувати медіацію на підготовчій стадії. Із закону не зовсім зрозуміло чи
суддя може також запропонувати сімейну конференцію, але сучасна практика свідчить про
наявність такої можливості. Закон визначає, що
суддя може запропонувати медіацію або сімейну конференцію на стадії прийняття рішення,
якщо усі умови дотримані. Умови такі ж самі
як і на рівні передачі справи на медіацію прокурором. Закон не розрізняє суттєвої різниці між
медіацією і сімейною конференцією, оскільки
обидва процеси орієнтовані на відшкодування
шкоди. Єдина різниця полягає в тому, що сімейна конференція може включати “усіх відповідних осіб”. На практиці у сімейній конференції
можуть брати участь адвокат правопорушника
та поліцейський. Тим не менш у законі згадується про угоду, яка може бути досягнута під
час медіації, а також про договір і декларацію
намірів щодо сімейної конференції. Не зовсім
зрозуміло, у чому полягає різниця між угодою
(спрямованою на відшкодування матеріальної
шкоди) та декларацій намірів (відшкодування
матеріальної шкоди, відшкодування шкоди суспільству та профілактика рецидивізму).
Суддя може відхилити угоду тільки тоді,
якщо вона суперечить суспільному порядку.
Коди ж угода досягнута, то суддя повинен враВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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хувати її наслідки під час винесення рішення
по справі. Якщо угоди не було досягнуто, це не
повинно мати негативний вплив на молодого
правопорушника.
З одного боку, включення відновного правосуддя до законодавства у справах молоді є значним кроком вперед. Це підсилить розвиток та
формування практики. З другого боку, поєднання філософії захисту молоді та відновного правосуддя може призвести до певних відхилень від
таких принципів, як нейтральність, конфіденційність та добровільність. Однак забезпечення
якісної практики буде мати вирішальне значення у тому, що принципи відновного правосуддя
дотримані14.
2.2. Відновне правосуддя у справах щодо
дорослих
Хоча медіація у справах неповнолітніх бере
свій початок у 80-х роках, перший офіційний
пілотний проект з медіації у кримінальних
справах щодо дорослих було започатковано
Генеральним прокурором Фландрії 1 жовтня
1991 р. у 7 районних судах, що відносяться до
апеляційного суду м. Гента. Цей проект одержав позитивну оцінку від адвокатів, потерпілих,
правопорушників та засобів масової інформації і
згодом на пропозицію федерального уряду бельгійський парламент 10 лютого 1994 р. прийняв
закон “Про регулювання процедури медіації у
кримінальних справах”15. Закон ввів нову статтю
у Кримінально-процесуальний кодекс Бельгії,
який дозволив прокурору закривати кримінальні справи за певних умов і зробив медіацію альтернативою кримінальному процесу.
Крім медіації на етапі попереднього розслідування справи, коли прокурор передає справу
на програму відновного правосуддя, існує ще
три види медіації: медіація на етапі порушення
справи поліцією, “Медіація для виправлення
шкоди” та медіація у в’язницях. Навесні 1993 р.
дослідницька група з пінології та віктимології
Католицького університету Льовена ініціювала
14
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дослідницький проект під назвою “Медіація для
виправлення шкоди”, який було спрямовано на
потерпілих від серйозних насильницьких злочинів. Власне, це дослідження стало основою для
практики з медіації у Льовені між потерпілими
та дорослими правопорушниками ще до винесення судового рішення по справі. Згодом на
підставі наказу федерального міністра юстиції
подібні проекти були ініційовані у 8 з 13 фламандських районах.
За рішенням федерального уряду з червня
2000 р. по всій Бельгії почали розвивати відновно орієнтовану систему в’язниць. Відтепер
кожна з тюрем Бельгії має координатора з відновного правосуддя, який допомагає провести
медіацію, у тому числі у справах про тяжкі злочини, такі, як згвалтування і вбивство16.
У 2005 р. в Бельгії було прийнято закон “Про
медіацію”17 від 22 червня 2005 р., відповідно
до якого процес медіації у серйозних справах
(“Медіація для виправлення шкоди”) може бути
розпочатий на прохання особи, що має безпосередній інтерес у кримінальній справі, і це прохання може бути подано протягом усього кримінального процесу. Медіація після винесення
вироку або виконання покарання не виключається. Великий вплив на прийняття цього закону
мала Рекомендація R(99)19 Ради Європи “Про
медіацію в кримінальних справах”18, яка стимулювала країни-учасниці розвивати медіацію між
потерпілими і правопорушниками у кримінальному процесі, та Основоположне Рішення Ради
Європейського Союзу від 15 березня 2001 р.
“Про місце жертв у кримінальному процесі”19.

3. Німеччина
3.1. Відновне правосуддя у справах щодо
неповнолітніх
Медіація між потерпілими та неповнолітніми
правопорушниками існувала як відшкодування
шкоди або вибачення у законі “Про ювенальну
юстицію”, прийнятого ще у 1953 р. У 1990 р.
законодавець посилив вплив медіації на підставі доповнень до вищевказаного закону і відтоді суддям ювенального суду та прокурорам
надано право офіційно передавати відповідні
справи на медіацію та закривати кримінальні
справи в разі успішного закінчення медіації20.
Як і у Бельгії, медіація в Німеччині стала альтернативою кримінальному переслідуванню.
Наприклад, у Бранденбурзі прокурор передає
справу на медіацію або в незалежну службу
медіацію, або спеціальним медіаторам, які допомагають ювенальним судам. Причому це могло
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
статися як до офіційного пред’явлення обвинувачення, так і після. В разі успішної медіації
по справі щодо нетяжкого злочину, прокурор
може закрити кримінальну справу. У випадку
вчинення тяжкого злочину або, якщо у списку
правопорушника вже не один злочин, прокурор
повинен розслідувати справу і передати її в суд,
звертаючи увагу суду на наслідки медіації21.
Поліція передає дуже мало справ на медіацію.
Згідно зі ст. 10 закону “Про ювенальну юстицію”, суддя може призначити медіацію як частину заходів виховного характеру. Однак, це як
і наказ про реституцію або вибачення, може не
співпадати з бажанням правопорушника взяти
на себе відповідальність за вчинене. На практиці
такі санкції передбачені ст. 10, але застосовуються вони не часто – лише у 2% справ, в той час як
медіація застосовується набагато частіше22.
3.2. Відновне правосуддя у справах щодо
дорослих
Що стосується дорослих правопорушників, то основні положення (ст. ст. 153 та
153а Кримінально-процесуального кодексу
Німеччини) відносно передачі справ на медіацію подібні до положень щодо неповнолітніх.
Головна відмінність між передачею справ на
медіацію справ щодо неповнолітніх та дорослих
є те, що злочин вчинений дорослим має бути
або нетяжким або середньої тяжкості (справи,
у яких покарання може призначатися у вигляді
штрафу або ув’язнення від 1 місяця до 5 років),
в той час як медіація між потерпілим і неповнолітнім правопорушником може проводитись і по
тяжким злочинам. У справах вчинення нетяжкого злочину прокурор може сам закрити справу, якщо правопорушник відшкодував шкоду
потерпілому або досяг примирення внаслідок
медіації. У випадках вчинення більш тяжкого
злочину суд за поданням прокурора може закрити кримінальну справу, якщо і відшкодування
шкоди, і примирення були досягнуті під час
медіації.
Стаття 46 Кримінального кодексу Німеччини
регулює призначення покарання і містить дві
21

22

23

Hartmann A., Kerner H. Victim-Offender Mediation in Germany //
Newsletter of the European Forum for victim-Offender Mediation
and Restorative Justice. – Leuven: Volume 5, Issue 3, 2004. – Р. 23.
Miers D., Willemsens J., Mapping Restorative Justice. Development
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. –
Р. 67-68.
Miers D., Willemsens J., Mapping Restorative Justice. Development
in 25 European Countries. – Leuven: The European Forum for
Victim-Offender Mediation and Restoratives Justice, 2004. –
Р. 68.

80

можливості для проведення медіації. В першому випадку під час медіації сторони заключають
угоду, умовою якої є відшкодування шкоди і
щире розкаяння правопорушника. Потерпілий
може знизити відшкодування до мінімуму,
але вибачення перед потерпілим є обов’язковою вимогою для правопорушника. В другому
випадку правопорушник повинен відшкодувати
тільки матеріальну шкоду в повному обсязі і
визнати наслідки скоєного, однак ця компенсація повинна бути значною і зроблена внаслідок особистих зусиль правопорушника. Далі
суд може враховувати наслідки медіації під час
винесення вироку і зменшити покарання підсудному. Дані положення розповсюджуються на
всі злочини, вчинені проти особи23.
Що стосується статистики, то загальна кількість справ, переданих на медіацію (щодо дорослих та неповнолітніх правопорушників) збільшилась з 2100 у 1989 р. до 9100 у 1995 р.
На даний час на медіацію передається близько
20000 справ на рік.

Висновок
На підставі проведеного аналізу розвитку
програм відновного правосуддя в Англії, Бельгії
та Німеччині можна зробити певні висновки та
надати деякі рекомендації. Програми відновного правосуддя зародилися в усіх вищевказаних
країнах на рівні пілотних проектів, які поступово знаходили законодавче закріплення. Однією
з “колисок” програм відновного правосуддя
стала ювенальна юстиція, де поліція, прокурори і судді вбачали у новому підході до злочину
і покаранню важливий виховний елемент, що
сприяє попередженню злочинності.
Бельгія та Німеччина мають континентальну систему права, як і Україна, і тому їх запозичений досвід більше відповідає нагальним
потребам нашої держави в сфері відновного правосуддя, аніж досвід Англії. Досвід обох країн
показує, що законодавче закріплення відновного
правосуддя стимулює розвиток програм примирення. Першими кроками є внесення змін до
матеріального та процесуального права, а потім
прийняття закону, який визначає, що таке відновне правосуддя (медіація), основні принципи
ведення програми відновного правосуддя та статус медіатора.
В Україні рекомендується, в першу чергу,
внести необхідні зміни до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів, які б
визначили, що таке відновне правосуддя (медіація), хто, кому і на якій стадії кримінального
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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процесу може передавати справу на медіацію.
Це б дозволило органу досудового слідства або
прокурору в ході досудового слідства, а також
суду за власною ініціативою або ініціативою чи
згодою потерпілого і обвинуваченого направити
справу до медіатора або організації, яка надає
послуги з проведення програм відновного правосуддя (медіації). Там же можна визначити
коло справ, щодо яких можливе призначення
програми відновного правосуддя.
З метою проведення якісної програми відновного правосуддя та уникнення роботи на
статистику, доцільно також надати достатньо
часу для її підготовки і проведення. Як свідчить
досвід Бельгії та Англії, на це може надаватися
в середньому від 1 до 6 місяців. Оскільки кримінальне судочинство України побудовано на процесуальних строках, рекомендується, щоб строк
відведений на програму відновного правосуддя (медіацію) зараховувався до процесуальних
строків та була визначена його верхня межа.
24
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У Бельгії, в Німеччині і частково в Англії відновне правосуддя стало не тільки доповненням,
а й альтернативою кримінальному переслідуванню. Поліція або прокурор можуть закрити
кримінальну справу у разі успішно проведеної
програми відновного правосуддя і виконання
сторонами (зокрема, правопорушником) усіх
умов угоди, досягнутої під час зустрічі. На підставі вищевказаного пропонується переглянути відповідні норми Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України, щоб надати
прокурору право самостійно вирішувати питання про застосування програм відновного правосуддя (медіації) та звільняти обвинуваченого
від кримінальної відповідальності та закривати
кримінальну справу у зв’язку з його примиренням із потерпілим по певним категоріям справ.
Вважаємо, що аналіз досвіду Англії, Бельгії
та Німеччини (як успіху, так і невдач) та міжнародних документів таких, як Рекомендація
R(99)19 Ради Європи “Про медіацію в кримінальних справах”24 і Основоположне Рішення
Ради Європейського Союзу “Про місце жертв у
кримінальному процесі”25 сприятиме швидкому
і якісному впровадженню програм відновного
правосуддя в правову систему України та розбудови справедливого і гуманного суспільства в
нашій державі.
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ПРОГРАМИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ,
ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН

Надія ПРОКОПЕНКО
магістр соціальної роботи, керівник
проектів з впровадження відновного правосуддя БО “Український Центр
Порозуміння”

Програми відновного
правосуддя:
передумови та зміст
гідно з кримінологічними дослідженнями Україна посідає третє
місце серед країн Східної Європи
за співвідношенням кількості тюремного населення до кількості осіб,
які проживають на території країни.
Водночас, незважаючи на порівняно
жорсткі каральні методи, досі не вдається досягти значного зменшення
рівня злочинності. За статистичними даними Верховного Суду України
кількість злочинів, вчинених неповнолітніми у 2004 р. становить 21 821, що
вдвічі перевищує аналогічні показники 1992 р.
Згідно з думкою відомого норвезького кримінолога Нільса Крісті, саме
громада, а не державні органи, здатна
ефективно здійснювати контроль над
злочинністю. Підтвердженням цього є
розвиток вже близько 25 років у країнах Європи та Америки відновного
правосуддя.
Відновне правосуддя – рух за
новий підхід до реагування на злочин, який доповнює офіційну систему
правосуддя та залучає самі сторони і

З

громадськість до усунення наслідків
злочину. Відновне правосуддя прагне
максимально усунути спричинену злочином шкоду та сприяти прийняттю
правопорушником відповідальності за
скоєне.
Програми відновного правосуддя
залучають правопорушників, потерпілих та членів громади до вирішення
питань, пов’язаних з усуненням завданої злочином шкоди, а також з попередженням вчинення злочину в майбутньому. Під час спільних зустрічей,
які відбуваються за участю нейтрального ведучого – зазвичай представника громади – потерпіла особа має
можливість висловити свої почуття,
що сприяє усвідомленню правопорушником наслідків своїх вчинків та прийняттю відповідальності за усунення
завданої шкоди.
Серед програм відновного правосуддя найпоширенішими є: медіація
між потерпілим та правопорушником,
сімейні конференції та кола громадського правосуддя.
Медіація між потерпілим та правопорушником передбачає спільну їх
зустріч віч-на-віч з метою обговорення
того, що сталось, та прийняття рішення
щодо того, яким чином можна усунути
завдану злочином шкоду.
Під час сімейних конференцій до
процесу обговорення долучаються
окрім потерпілого та правопорушника
також члени родини правопорушника.
Мета їх участі – допомогти правопорушнику розробити план його реабілітації та підтримувати його під час реалізації цього плану. Зазвичай сімейні
конференції застосовуються у випадку,
коли правопорушення було вчинене
неповнолітньою особою.
Коло громадського правосуддя
передбачає участь у процедурі вирішення кримінального конфлікту представників громади, в якій було скоєно
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Програми відновного правосуддя як інструмент ресоціалізації осіб, які вчинили злочин

злочин чи правопорушення (наприклад, жителів селища, представників навчального закладу
тощо).

Медіація між потерпілим
та правопорушником
Серед програм, які втілюють в собі підходи відновного правосуддя, найпоширенішою є медіація потерпілих та правопорушників або програми примирення чи медіація в кримінальних
справах.
Медіація в кримінальних справах визначається як структурована безпосередня зустріч сторін
конфлікту, під час якої за допомогою нейтральної третьої сторони (медіатора) потерпілий та
правопорушник мають можливість брати активну участь у вирішенні проблем, спричинених
злочином.
Медіація потерпілих та правопорушників
базується на таких принципах:
– визнання важливості почуттів та потреб
потерпілого, що проявляється в можливості
для жертви розповісти про свої потреби та
переживання, бути почутим, зустріти розуміння та підтримку;
– прийняття правопорушником відповідальності
за спричинену злочином шкоду, що передбачає визнання провини та готовність до відшкодування нанесених збитків;
– активне залучення сторін – надання сторонам повноважень щодо пошуку та прийняття
взаємоприйнятного для них рішення; лише
учасники кримінального конфлікту є компетентними у вирішенні проблеми;
– нейтральність медіатора – ведучий програм
примирення повинен працювати однаково і
для жертви, і для правопорушника; в той самий
час він не може бути нейтральним до самого
правопорушення, визнаючи його несправедливість;
– конфіденційність – всі учасники процедури
беруть на себе зобов’язання не поширювати
будь-яку інформацію, що стала їм відома, без
згоди другої сторони; медіатор також не може
повідомляти представникам системи кримінального правосуддя про те, що саме відбувалось під час медіації; єдиний документ,
який може бути використано під час розгляду
кримінальної справи в суді – угода про примирення сторін;
– добровільність – медіація може відбуватись
лише за умови добровільної згоди сторін на
участь у ній; як потерпілий так і правопоруш-
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ник можуть відмовитись від даної процедури
на будь-якому її етапі.

Етапи програми примирення
потерпілих та правопорушників
Механізм, за яким здійснюється примирення
в кримінальних справах, складається з кількох
фаз, кожна з яких спрямована на досягнення
своїх специфічних задач.
I. Відбір справ. Мета цієї фази полягає в
тому, щоб отримати від органів судочинства,
досудового слідства та інших органів та організацій, які опікуються правопорушниками, інформацію про кримінальні конфлікти, які підходять
для процедури примирення. Координатор програми відбирає справи за таким критеріями:
– наявність потерпілої сторони;
– визнання правопорушником своєї провини;
– ступінь тяжкості наслідків вчиненого правопорушення;
Проте найважливішим критерієм є бажання
сторін кримінального конфлікту брати участь у
процедурі примирення.
II.
Підготовка до процедури примирення.
Після направлення справ на медіацію ведучий
процедури примирення (медіатор) проводить
окремі попередні зустрічі з потерпілою стороною та правопорушником. Метою їх проведення
є збір інформації про ситуацію, що трапилась,
роз’яснення сторонам сутності процедури, її
переваг та ризиків, виявлення очікувань сторін
від процедури; на цьому етапі важливим також є
визначення ступеня готовності правопорушника
взяти на себе відповідальність за свої дії та брати
безпосередню участь у процесі відшкодування
нанесених збитків.
III. Медіація. Під час зустрічі з усунення
завданої злочином шкоди, на якій безпосередньо
проводиться медіація між потерпілим та правопорушником, сторони залучаються до прямого
діалогу. Ця фаза включає в себе кілька етапів:
1. Підготовчий, метою якого є підготовка приміщення для проведення зустрічі, планування
того, як розмістити учасників, прийняття медіатором рішення щодо можливих стратегій проведення зустрічі.
2. Вступне слово ведучого, яке включає в себе
розповідь про цілі та завдання зустрічі, про роль
ведучого в процедурі примирення. Медіатор
також узгоджує зі сторонами правила взаємодії,
що базуються на основних принципах програм
примирення та на повазі сторін один до одного.
3. Розповідь сторонами свого бачення ситуації. Медіатор пропонує учасникам зустрічі по
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черзі висловити свої переживання стосовно
ситуації, що сталась. Сторони також можуть
висловити свої почуття стосовно події, розповісти як злочин вплинув на їхнє життя та оточення, поставити іншій стороні запитання, що
хвилюють, та отримати на них відповіді.
4. Обговорення спричинених збитків та варіантів їх компенсації, що включає в себе розгляд
та оцінку запропонованих сторонами варіантів
усунення завданої злочином шкоди. Медіатор
допомагає сторонам оцінити можливість реалізації запропонованих варіантів вирішення проблеми і обрати ті, які б задовольнили інтереси
обох сторін конфлікту.
5. Підписання угоди про примирення. Якщо
сторони дійшли згоди щодо способу вирішення
даної ситуації, медіатор допомагає скласти угоду,
згідно з якою учасники кримінальної ситуації беруть на себе зобов’язання щодо усунення
шкоди, завданої злочином.
Домовленості сторін, які фіксуються в угоді,
визначаються спільно потерпілим та правопорушником.
Надалі угода про примирення за згодою сторін може передаватись до інстанції, де розглядається справа, та долучатись до її матеріалів.
Програми відновного правосуддя можуть
застосовуватись на будь-якому етапі розгляду
кримінальної справи, після винесення вироку, а
також у тих випадках, коли кримінальну справу
не було порушено. Водночас, важливим є застосування програм відновного правосуддя якомога раніше з моменту вчинення правопорушення.

Можливості застосування програм
відновного правосуддя як елементу
служби пробації
Протягом 2005 – 2006 рр. Українським
Центром Порозуміння спільно з Державним
департаментом Україні з питань виконання
покарань, та за фінансової підтримки міжнародного фонду “Відродження”, здійснювались проекти, спрямовані на здіснення досудової функції
та розвиток програм відновного правосуддя як
елементів служби пробації.
Ще до початку цієї співпраці діяльність,
яка здійснювалась Кримінально-виконавчою
інспекцією, була спрямована на відпрацювання
механізму підготовки інспекторами досудових
звітів з метою сприяння винесення більш вива-
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женого рішення по справі стосовно особи, яка
вчинила злочин. Такий звіт готується інспектором кримінально-виконавчої інспекції з метою
долучення його до матеріалів справи та містить
у собі морально-психологічну характеристику
правопорушника, інформацію про його соціальні умови та оточення, висновки щодо доцільності
застосування до правопорушника тих чи інших
заходів, спрямованих на його ресоціалізацію.
У випадку, коли під час підготовки досудового звіту інспектор вбачає можливість проведення
програми відновного правосуддя, він, за згодою
правопорушника, залучає медіатора задля організації та проведення програми примирення.
З детальним механізмом взаємодії інспектора
та ведучого програм відновного правосуддя, а
також критерії, за якими можна оцінити доцільність застосування програм примирення, можна
ознайомитись в додатку.
У разі успішного проведення програми відновного правосуддя і досягнення згоди щодо
усунення завданої злочином шкоди, інспектор
кримінально-виконавчої інспекції, який готує
досудовий звіт про соціальний стан правопорушника, може долучити цю угоду до звіту
та врахувати її під час визначення доцільності
застосування альтернативних видів покарання
(чи примусових заходів виховного характеру).
Участь правопорушника у програмах відновного правосуддя, як свідчить український та
зарубіжний досвід, може допомогти особі, яка
вчинила злочин:
– відновити самоповагу, набути відчуття впевненості та реалізувати потребу вибачитись та
виправити ситуацію;
– уникнути виключення з суспільства, позбутися тавра злочинця;
– вплинути на процес вирішення ситуації;
– усвідомити причини скоєного та здійснити
кроки щодо їх усунення в майбутньому.
Договір за результатами медіації між потерпілим та правопорушником може бути долучено
до матеріалів кримінальної справи. Тоді суддею
у відповідності до норми кримінального кодексу
України, яка буде застосовуватись до особи, яка
вчинила злочин, визначаються наслідки примирення, дієвого щирого каяття та відшкодування шкоди. Це може бути або звільнення від
кримінальної відповідальності або врахування
обставин, які пом’якшують покарання.
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к відомо, кримінально-процесуальне законодавство закріплює систему гарантій захисту прав і свобод
як обвинуваченого, так і потерпілого,
та інших учасників кримінального процесу. Відповідно до ст. 49 Кримінальнопроцесуального кодексу України (далі
– КПК) [1], потерпілий має рівні з
обвинуваченим можливості для захисту своїх прав і законних інтересів в
судовому процесі. Він вправі давати
показання у справі, подавати докази,
заявляти клопотання, знайомитись з
усіма матеріалами справи з моменту
закінчення досудового слідства, брати
участь у судовому розгляді справи,
заявляти відводи, подавати скарги
на дії особи, яка проводила дізнання,
слідчого, прокурора і суду, подавати
скарги на вирок або ухвалу суду, а
за наявності відповідних підстав – на
забезпечення безпеки. Потерпілий має
право під час судового розгляду справи
особисто або через свого представника
підтримувати обвинувачення та брати
участь у судових дебатах.
Потерпілий також може користуватись послугами адвоката. Відповідно
до ч. 1 ст. 12 Закону України “Про
адвокатуру”, якщо потерпілий відноситься до малозабезпечених осіб, то
йому призначають адвоката безоплатно [2].

Я
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Згідно зі ст. 52 КПК, представляти інтереси потерпілого в суді може
не тільки адвокат, а й близькі родичі,
законні представники, а також інші
особи за постановою слідчого, судді
або ухвали суду. У разі смерті потерпілого внаслідок скоєного злочину, його
правами наділяються близькі родичі.
Згідно з п. 11 ст. 32 КПК, близькими
родичами є батьки, один із подружжя,
діти, рідні брати і сестри, дід, баба,
внуки й саме вони визнаються потерпілими у цих справах.
Відповідно до п. 10 ст. 32 КПК,
законними представниками неповнолітніх чи недієздатних потерпілих у
суді можуть бути лише батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники
або представники установ та організацій, під опікою чи піклуванням яких
перебувають ці потерпілі. Інші особи,
як законні представники, в таких справах не допускаються, однак за відсутності у неповнолітнього потерпілого
батьків або інших законних представників суд зобов’язаний забезпечити
участь у справі представника потерпілого із числа осіб, зазначених у ст. 52
КПК.
Потерпілий або його представник
у кримінальній справі, відповідно до
п. 2 ч. 2 ст. 521 КПК, мають право
на забезпечення безпеки за наявності
відповідних для цього підстав. Окрім
того, втручання в діяльність захисника
чи представника потерпілого, погроза,
насильство, посягання на його здоров’я
та життя, а також умисне знищення
або пошкодження його майна тягнуть
кримінальну відповідальність згідно зі
ст. ст. 397-400 Кримінального кодексу
України (далі – КК) [3]. У випадках
перешкоджання з’явленню потерпілого до суду та примушування його до
відмови від давання показань також
настає кримінальна відповідальність
згідно зі ст. 386 КК. Суд, установивши
під час судового слідства такі факти,
відповідно до ст. 278 КПК зобов’яза-
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ний винести мотивовану ухвалу, а суддя – постанову, якою повідомляє про вчинені дії прокурора. У виняткових випадках, наприклад, з
метою забезпечення безпеки потерпілого, суд
може звільнити його від участі в судовому процесі, попередньо отримавши письмове підтвердження показань, даних ним під час дізнання чи
досудового слідства.
Під час судового розгляду справи суд повинен не тільки роз’яснити у судовому засіданні потерпілому та його представникові права,
передбачені ст. ст. 49, 52, 521, 87, 871, 88, 267,
348, 384 КПК, а й забезпечити можливість їх
реального здійснення. Потерпілому, який одночасно є і цивільним позивачем, роз’яснюються
також права останнього, передбачені ст. ст. 50
і 268 КПК. Якщо під час досудового слідства
потерпілий не заявив цивільного позову, суд
повинен роз’яснити йому право зробити це в
судовому засіданні, до початку судового слідства. Водночас слід зазначити, що цивільний
позов може не розглядатися судом у випадку
нез’явлення в судове засідання цивільного позивача або його представника (ч. 1 ст. 291 КПК), а
також коли підсудного виправдано за відсутністю в його діях складу злочину (ч. 3 ст. 328 КПК).
При виправданні підсудного через недоведеність
його участі у вчиненні злочину або при відсутності події злочину суд відмовляє потерпілому в
цивільному позові (ч. 2 ст. 328 КПК).
У ході судового слідства суд повинен стежити за тим, щоб під час допиту потерпілого
не ставилися запитання, які принижують його
честь і гідність, ображають його самого чи близьких йому осіб, а також запитання щодо обставин
особистого характеру, що не стосуються обставин справи.
Згідно з частинами 3 і 5 ст. 161 КПК та
ст. 261 КПК, потерпілий має право брати участь
у судових засіданнях як сторона обвинувачення
і відповідно може користуватися рівними з
іншими учасниками судочинства правами
на заявлення відводів і клопотань, подання
доказів, участь в їх дослідженні та доведенні
їхньої переконливості перед судом, виступати
в судових дебатах, оскаржувати процесуальні
рішення суду.
Водночас у кримінальному та кримінальнопроцесуальному законодавстві питання захисту
процесуальних прав потерпілого та механізму
відшкодування завданих йому матеріальних та
моральних збитків залишаються актуальними,
незважаючи на те, що правовий статус потерпілого у кримінальному процесі був предме86

том трьох за останній час дисертаційних досліджень: О. П. Кучинської [4], Ю. О. Гурджі [5],
М. В. Сенаторова [6] та монографічного дослідження В. Т. Маляренка, присвяченого проблемам перебудови кримінального процесу
України в контексті європейських стандартів
[7]. Активну позицію щодо формування інституту потерпілого в кримінальному праві займає
суддя Верховного Суду України Т. Присяжнюк
[8]. Однак реальних змін у чинне кримінальне та
кримінально-процесуальне законодавство щодо
удосконалення механізму захисту прав потерпілого за останній час законодавчим органом
не вносилось, а тому дане питання залишається
актуальним і потребує подальшого дослідження.
Варто зазначити, що у чинному кримінально-процесуальному законодавстві не застосовується термін “жертва злочину”, в той час як
у міжнародній судовій практиці він є загальнопоширеним. Жертвами злочину, згідно з п. 1
додатка № 53 (А/40/53) Декларації основних
принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою Генеральною Асамблеї ООН
1985 р., є особи, яким індивідуально або колективно було спричинено шкоду, в тому числі
тілесні ушкодження або моральну шкоду, емоційні страждання, матеріальні збитки або істотне обмеження їхніх основних прав внаслідок
дій або бездіяльності органів державної влади,
які порушують чинні національні кримінальні закони держав-членів, включаючи закони,
що забороняють злочинне зловживання владою.
При цьому, відповідно до п. 2 цієї Декларації,
особа може вважатися жертвою незалежно від
того, чи був установлений, заарештований, відданий до суду або засуджений правопорушник,
а також незалежно від родинних відносин між
правопорушником і жертвою. До жертв злочину,
у відповідних випадках, можуть відноситись
близькі родичі або утриманці безпосередньої
жертви та особи, яким було спричинено шкоду
при спробі надати допомогу жертвам злочину
[9, с. 271-272].
Декларацією (п. 6) передбачені як адміністративні, так і судові способи відновлення порушених злочином прав людини. До них належать:
а) надання інформації жертвам злочину про
строки проведення судового розгляду справи
та прийняті рішення, особливо у випадках вчинення тяжких злочинів або коли потерпілі вимагають таку інформація; б) можливість подавати
на розгляд суду свої судження і побажання в тих
випадках, коли йдеться про їхні особисті інтереси, без шкоди для обвинувачених і відповідно
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до системи національного кримінального судочинства; в) надання належної правової допомоги
жертвам злочину протягом усього судового розгляду справи; г) застосування заходів безпеки
та охорони особистого життя в тих випадках,
коли це необхідно, а також безпеки їх сімей і
свідків з їх сторони, захист від залякування і
помсти; ґ) попередження невиправданих затримок при розгляді справ і виконанні постанов або
рішень про надання компенсації жертвам злочину. Джерелами відшкодування збитків жертвам
злочину є конфіскація майна злочинця, компенсація завданих збитків, реституція (відновлення
у попередньому правовому становищі потерпілої особи), матеріальна, медична, психологічна,
соціальна допомога урядових і місцевих органів
влади та добровільних і громадських організацій
тощо [10, с. 272]. Як бачимо, міжнародна спільнота виробила досить чітку процедуру захисту порушених прав громадян, які постраждали
від злочину, а тому варто цей досвід вивчати з
метою впровадження в судову практику та внесення відповідних змін у чинне законодавство.
Верховна Рада України, до компетенції якої,
відповідно до п. 32 ст. 85 Конституції [11], віднесене надання у встановлений законом строк
згоди на обов’язковість міжнародних договорів,
дотепер не прийняла рішення щодо ратифікації, схвалення або приєднання до Європейської
конвенції щодо відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів від 24 листопада 1983 р. Лише 11 квітня 2005 р. Президент
України підписав розпорядження “Про уповноваження Р. Зварича на підписання Європейської
конвенції про відшкодування збитків жертвам
насильницьких злочинів” (документ № 956/
2005-рп). Таким чином, Україна приєдналась
до цієї Конвенції, але слід зазначити, що окремі положення Конвенції ще раніше увійшли
до Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними
діями органів дізнання, попереднього слідства,
прокуратури і суду” від 1.12.1994 р. [12]. Тобто
держава погодилась відшкодовувати лише ті
збитки, що завдані незаконними діями державних службовців, але не злочинців. Отже, особи,
що потерпіли від злочинів, а таких переважна
більшість, залишаються фактично без достатнього державного захисту та відшкодування
матеріальних і моральних збитків.
Вагомий внесок в дослідження проблеми
захисту прав потерпілих від злочину зробив
В. І. Галаган, який вивчав дану проблему в колі
практичних співробітників досудового слідства
№ 1, квітень, 2007

МВС України. Вони вважають, що законодавче
врегулювання прав потерпілого є таким, що
не відповідає конституційним гарантіям його
прав, як учасника процесу, оскільки потерпілого, зазвичай, не викликають для ознайомлення
з матеріалами кримінальної справи, йому не
направляється копія обвинувального висновку і
вироку суду тощо. Майже половина респондентів за необхідним більш ефективне відшкодування шкоди потерпілому, усунення процесуальних
обмежень прав потерпілого щодо прав обвинуваченого, посилення конституційних гарантій
захисту потерпілого від злочину [13, с. 137138]. Ця точка зору знаходить підтвердження
і за межами нашої держави. Так, згідно з даними Міжнародного огляду з питань злочинності
(віктимізації), більше половини жертв злочинів
в усьому світі не задоволені ставленням державних органів до їх скарг та розмірами відшкодованих збитків. Відповідно до Матеріалів Конгресу
ООН з попередження злочинності і поводження
з правопорушниками, жертвам злочину повинні бути надані і дотримані такі права: право на
повагу та розуміння; право на звернення до відповідних служб підтримки; право на отримання
інформації про хід судового розгляду їх справи;
право на присутність та участь у процесі прийняття рішення; право на захист; право на забезпечення особистої безпеки і захист від втручання у приватне життя; право на компенсацію з
боку як правопорушника, так і держави [14].
У більшості держав європейської спільноти
вже знайшли реальне втілення ідеї американського вченого Х. Зера, суть яких полягає в тому,
що протиправне і каране діяння треба розглядати не з позиції суспільної небезпеки, а з позиції
завданої шкоди конкретній особі, оскільки у
більшості випадків злочином завдається шкода
конкретній особі, а не суспільству в цілому.
Відповідно і покарання злочинця в першу чергу
повинно передбачати відшкодування завданих
потерпілому збитків, а вже потім міру суспільного покарання [15]. Дана теорія реалізувалась
у так званому відновлюючому правосудді (медіації), коли питання відшкодування порушених
прав потерпілого та відшкодування йому завданих збитків вирішується на етапі досудового
розслідування злочину. Ці положення закріплені в законодавстві більшості європейських
держав [16].
Згідно з Рамковим рішенням Ради
Європейського Союзу “Про положення жертв
у кримінальному судочинстві” від 15.03.2001 р.,
медіація в кримінальному процесі – це процес
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ДОСЛІДЖЕННЯ
пошуку обопільного рішення між потерпілим та
правопорушником за посередництва медіатора.
Держави, які входять до Європейського Союзу,
зобов’язались поширювати процес примирення
в кримінальних справах та забезпечувати прийняття до розгляду будь-які угоди між потерпілим та правопорушником, а також до 2006 р.
завершити законодавче врегулювання процедури медіації в національному законодавстві європейських держав. Слід також зазначити, що
проблеми медіації в правосудді були предметом обговорення Ради ООН, яка 24.07.2002 р.
ухвалила резолюцію “Про основні принципи
програми відновлюючого правосуддя в кримінальних справах”, у якій рекомендується всім
країнам міжнародної спільноти розвивати та
впроваджувати таке правосуддя в національне
судочинство. Найпоширенішою його формою є
програма примирення потерпілого та правопорушника за допомогою спеціально підготовленого посередника – медіатора, відповідно й процес примирення дістав назву медіації [17, с. 2].
На відміну від європейських держав, де на
законодавчому рівні ці питання вже вирішені, в
Україні медіаційне провадження за участю медіатора залишається в стадії наукових дискусій.
Вважається, що, засудивши злочинця, держава
виконала свій обов’язок перед суспільством та
потерпілим, а тому поновлення в правах потерпілого відходить на задній план і в подальшому цим
питанням мало хто опікується. Недотримання, а
то й грубе порушення прав потерпілого, на відміну від прав затриманого, підозрюваного, обвинуваченого, не ставить під загрозу результати
досудового розслідування та судового розгляду справи взагалі. Кримінально-процесуальне
законодавство не передбачає ніяких санкцій за
недотримання прав потерпілого, а лише закріплює певні гарантії цих прав. В. Т. Маляренко
вважає, що судді, прокурори, працівники міліції
дуже мало знають про відчуття й емоції жертви
злочину, мало розуміють, як тяжко жертва травмується наслідками злочину. Тому він виділяє
п’ять першочергових потреб жертв злочинів, які
повинні враховуватись співробітниками правоохоронних органів при досудовому розслідуванні кримінальних справ, а саме:
а) потреба безпеки і захищеності, коли потерпілі хочуть знати, які заходи будуть вжиті щоб
злочини з ними більше не повторились;
б) потреба відшкодування збитків та компенсація втрат. У багатьох випадках першочергова
потреба потерпілих полягає не в тому, щоб
засудити правопорушника, а в компенсованої
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завданої їм шкоди – повернуте майно, втрачені кошти, відремонтована машина тощо;
в) потреба отримати відповіді на питання, які
турбують потерпілих, чому саме вони стали
жертвами злочину, це цілеспрямована дія
злочинця чи випадкова тощо;
г) необхідність висловити свої почуття, розповісти про те, що сталося;
ґ) потреба повернути жертві емоційну владу
над своїм життям, повернутись до звичної
поведінки та контролю за своїми діями [18,
с. 398-399].
На сьогодні ці першочергові потреби жертв
злочину в процесуальних нормах і відповідно
діях слідчого не враховуються, оскільки вважається, що злочин вчинено проти держави, а не
проти особи. Відповідно непоодинокі випадки
порушення прав потерпілого, коли їх не знайомлять з матеріалами справи і не інформують
про хід розслідування справи, не роз’яснюють
в повному обсязі їхні права і не забезпечують
відшкодування завданих матеріальних збитків.
Тому не безпідставно вважається, що жертва
злочину у кримінальному процесі є найбільш
незахищеною процесуальною фігурою.
Зважаючи на актуальність даного питання,
Пленум Верховного Суду України прийняв
постанову “Про практику застосування судами
законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів” від 2 липня 2004 р. № 13, якою
узагальнюється судова практика застосування
чинного законодавства щодо захисту прав потерпілого та даються відповідні пропозиції для
законодавця та рекомендації для судів. Серед
останніх важливими є рекомендації суддям при
розгляді справ, порушених відповідно до ст. 125,
ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК (справи приватного обвинувачення), якомога ширше використовувати
примирення потерпілого з обвинуваченим, підсудним, яке може мати місце як на стадії попереднього розгляду справи суддею, так і в судовому
засіданні, але до закінчення судового слідства;
підтримувати діяльність тих громадських організацій, які за свою мету ставлять досягнення досудового розгляду справи примиренням
між особою, яка вчинила злочин, і потерпілим
від цього злочину, надавати таким організаціям
відповідну інформацію, інформувати осіб, які
вчинили злочин, про наявність у районі (місті)
таких організацій. За клопотанням особи, яка
вчинила злочин, потерпілого, їх представників
суд може оголосити перерву в розгляді справи і
надати можливість вказаним особам звернутися
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до посередників для вирішення конфлікту та
досягнення примирення.
Якщо потерпілий не скористався правом на
примирення, яке було роз’яснено йому судом, то
за наявності достатніх даних про вчинення щодо
нього злочину суддя виносить одну постанову
про порушення кримінальної справи і призначення її до розгляду.
У разі вчинення злочину зазначеної категорії
неповнолітнім або особою, яка через свої фізичні чи психічні вади або з інших причин не може
сама захистити свої інтереси, суддя направляє
порушену кримінальну справу прокурору для
провадження досудового слідства [19, с. 6-10].
Отже, рішення Пленуму Верховного Суду
України чітко спрямоване на підтримку медіаційного провадження посередників та організацій,
які мають право цим займатись. Які ж передумови застосування процедури примирення за посередництва медіатора в чинному законодавстві
України? Необхідно зазначити, що на сьогодні
дане питання конституційно не врегульоване,
а судовий процес базується ще на соціалістичних принципах невідворотності покарання та
безумовному додержанні процедури судового
розгляду кримінальних справ, яка передбачає
обов’язкове дослідження доказів у суді навіть
тоді, коли обвинувачений повністю визнає себе
винним у вчиненні злочину, а сам факт вчинення злочину саме даною особою не викликає сумнівів. Чинне кримінально-процесуальне законодавство України не закріплює інституту медіації
чи примирення за посередництва медіатора, але,
як слушно зазначає Т. Присяжнюк, варто звернути увагу на досвід тих країн світу, які успішно
використовують засоби відновлюючого правосуддя, зорієнтованого на потерпілого від злочину, що у кримінальному законодавстві виражається через вимогу відшкодувати потерпілому
заподіяні злочином збитки, примиритися з ним
і на цій основі претендувати на привілейоване
застосування державою правових наслідків вчинення злочину – звільнення від кримінальної
відповідальності чи пом’якшення покарання [20,
с. 65-66].
У чинному національному законодавстві примирення сторін та відшкодування потерпілому
завданих збитків – закріплено. Так, відповідно
до ч. 1 ст. 27 КПК справи про злочини, передбачені ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК і порушені
не інакше як за скаргою потерпілого, у випадку
примирення сторін закриваються. Але примирення сторін можливе лише до моменту видалення суду в нарадчу кімнату для постанови
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вироку. Також слід зазначити, що відповідно
до норм законодавства, матеріально-правовими
підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим є вчинення
вперше злочину невеликої тяжкості (ст. 46 КК),
за який передбачається позбавлення волі на
строк не більше двох років (див.: ч. 2 ст. 12 КК).
Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності таких осіб
є: притягнення особи до відповідальності як
обвинуваченого; оформлення у належній процесуальній формі факту примирення особи, яка
вчинила злочин, з потерпілим; відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної
шкоди. При цьому примирення може полягати
в тому, що потерпілий відмовляється від своїх
попередніх вимог до особи, яка вчинила злочин,
від заяви про притягнення даної особи до кримінальної відповідальності та в проханні закрити
справу, порушену за його заявою. Але основною
підставою для звільнення від кримінальної відповідальності є відшкодування завданих збитків
або усунення заподіяної шкоди, яка повинна
бути достатньою з точки зору не особи, що вчинила злочин, а самого потерпілого. Тільки за
наявності підстав, передбачених ст. 46 КК, слідчий, за згодою прокурора, виносить мотивовану
постанову про направлення справи в суд для
вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку
з його примиренням з потерпілим. При цьому,
якщо обвинувачений заперечує проти закриття
справи, то провадження в справі продовжується
в звичному порядку відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 7
КПК, якщо не заперечує – то при розгляді справи у судовому засіданні суд виносить постанову
про закриття справи і звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Також інші статті Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів передбачають звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені ч. 1 ст. 7 КПК,
які втратили суспільну небезпечність внаслідок
зміни обстановки, або ж коли особа перестала
бути суспільно небезпечною; статей 71 і 72 КПК
– суд, прокурор і слідчий, за згодою прокурора,
вправі закрити кримінальну справу на підставі
ст. 45 КК; п. 2, ст. 14 КК – за готування до злочину невеликої тяжкості; ст. 17 КК – за добровільну відмову від доведення злочину до кінця.
Діючим законодавством передбачені також правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 44 КК), у зв’язку
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з дійовим каяттям (ст. 45 КК), у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК), у
зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК),
зміною обстановки (ст. 48 КК) та із закінченням
строку давності (ст. 49 КК), сприяння розкриттю і розслідуванню злочинів у формі добровільної заяви про вже вчинений злочин чи той, що
готується, добровільне відшкодування завданих
збитків або усунення заподіяної шкоди (п. 1, п. 2
ст. 66 КК) – є підставою для пом’якшення покарання або, в окремих випадках, для звільнення
від кримінальної відповідальності.
Отже, сьогодні діючим законодавством передбачено примирення сторін у кримінальному
процесі, відшкодування завданих збитків потерпілому, пом’якшення кримінальної відповідальності обвинуваченому, однак механізм реалізації
цих прав малорезультативний. Міжнародний
досвід переконує, що більш дієвим може бути
медіаційне провадження та угода про відшкодування завданих збитків, яка укладена в процесі примирення сторін на стадії досудового
розслідування справи або при судовому розгляді справи. Дії медіатора спрямовані лише на
примирення сторін та відшкодування матеріальної й моральної шкоди потерпілому і тому вони
є більш ефективними щодо дій слідчого, якому
в першу чергу треба довести вину обвинуваченого, а вже потім визнати особу потерпілою та
забезпечити їй цивільний позов. Тому саме з
метою удосконалення механізму відшкодування
завданих потерпілій стороні збитків і необхідно
впроваджувати медіаційне провадження в кримінальний процес України. Воно доцільне і з
інших причин. Зокрема, відповідно до урядової
програми “Назустріч людям”, якою передбачено
системні заходи, спрямовані на максимальне
забезпечення гарантій захисту законних прав
та інтересів осіб, що потерпіли від злочинів, та
реальне відшкодування заподіяної їм шкоди;
на спрощення процедури розв’язання деяких
спорів та розгляду незначних правопорушень з
метою звільнення судів від надмірної завантаженості [21].
Отже, з нашої точки зору, в чинне законодавство варто внести такі зміни:
а) ст. 46 КК “Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилась з потерпілим (доповнити словами – “за
сприяння медіатора”) та відшкодувала завдані
нею збитки або усунула заподіяну шкоду”;
б) п. 6, ч. 1 ст. 6 КПК “...за примиренням
обвинуваченого, підсудного з потерпілим (допо90

внити словами – “за сприяння медіатора”) у
справах...”;
в) п. 2, ч. 1 ст. 71 КПК “ з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим (доповнити
словами “...за сприяння медіатора. Примирення
сторін закріплюється угодою про відшкодування завданих збитків або усуненням заподіяної
шкоди, яку підписують сторони процесу та медіатор”);
г) ч. 4 ст. 71 КПК “Прокурор або слідчий в
разі винесення постанови (доповнити словами
– “про медіаційне провадження”), про направлення справи до суду...”;
ґ) ч. 1 ст. 27 КПК “Зазначені справи підлягають закриттю, якщо потерпілий примирився з
обвинуваченим, підсудним (доповнити словами
– “за сприяння медіатора”);
д) ч. 1 ст. 28 КПК “...цивільний позов, який
розглядається (доповнити словами – “медіатором в процесі медіаційного провадження, а
також”) судом разом з кримінальною справою”;
е) ч. 2 ст. 43 КПК “Обвинувачений має право
(доповнити словами – “ на примирення з потерпілим та медіаційне провадження) ...”;
є) ч. 2 ст. 431 КПК “Підозрюваний має право
(доповнити словами – “на примирення з потерпілим та медіаційне провадження) ...”;
ж) п. 6, ч. 2 ст. 48 КПК “…брати участь (доповнити словами – “в медіаційному провадженні), в
судових засіданнях”;
з) ч. 3 ст. 49 КПК “Потерпілий і його представник мають право: подавати докази, заявляти
клопотання (доповнити словами – “в тому числі
і про примирення з потерпілим та проведення
медіаційного провадження) ...”;
и) ч. 2 ст. 51 КПК “Цивільний відповідач або
його представник мають право: подавати докази,
заявляти клопотання (доповнити словами – “в
тому числі і про примирення з потерпілим та
проведення медіаційного провадження) ...”;
і) ч. 3 ст. 89 КПК “При обчисленні строків
місяцями строк закінчується у відповідне число
останнього місяця доповнити словами – “строк
медіаційного провадження не повинен перевищувати один місяць”;
ї) ст. 91 КПК доповнити словами – “п. 4
витрати на проведення медіаційного провадження не входять до судових витрат”;
й) ст. 92 КПК доповнити частиною 5 –
“Відшкодування матеріальних та моральних
збитків потерпілим та витрат на медіаційне
провадження проводиться відповідно до мирової
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обопільної угоди, підписаної сторонами процесу
та медіатором”;
к) ч. 3 ст. 931 “...за обставин, передбачених
пунктами 3, 4, 6 частини першої статті 6, статтями 7, 71, 8, 9 і 10 цього Кодексу доповнити словами – “та мирової обопільної угоди, підписаної
сторонами процесу та медіатором”;
л) ч. 4 ст. 98 КПК доповнити словами в п. 1
– “або медіаційного провадження, термін якого
не повинен перевищувати один місяць”; в п. 2
– “після якого виносить постанову про медіаційне провадження”; в п. 3 – “ після проведення
медіаційного провадження”;
м) ч. 1 ст. 109 КПК “...постанови про направлення справи для провадження досудового слідства, (доповнити словами – “медіаційного провадження”), яка затверджується прокурором”;
н) ч. 2 ст. 122 КПК “... право заявляти цивільний позов (доповнити словами – “право на примирення та медіаційне провадження”), про що
відмічає в протоколі допиту...”;
о) п. 4 ст. 142 КПК “заявляти клопотання
(доповнити словами – “про примирення з потерпілим та медіаційне провадження”), про допит
свідків...”;
п) п. 3 ст. 227 КПК “ дає письмові вказівки
про розслідування злочинів, (доповнити словами – про медіаційне провадження ”), про обрання...”;
р) п. 9 ст. 228 КПК (доповнити словами – “чи
роз’яснювалось право на примирення сторін та
медіаційне провадження”), чи вжито заходів до
забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочином, і можливої конфіскації майна”;
с) п. 2 ст. 2321 КПК “скасовує постанову слідчого і повертає йому справу з письмовими вказівками (доповнити словами – “про проведення
медіаційного провадження”);
т) п. 2, ч. 1 ст. 237 КПК “чи немає підстав для
закриття справи або її зупинення (доповнити
словами – “чи роз’яснювалось право на примирення сторін, чи проводилось медіаційне провадження”);
у) п. 3, ч. 2 ст. 251 КПК “...порушує кримінальну справу (доповнити словами – роз’яснює
право обвинуваченого і потерпілого на примирення, направляє матеріали справи на медіаційне
провадження, а потім”) призначає її до розгляду”;
ф) п. 3 ст. 263 КПК “заявляти клопотання
(доповнити словами – “про примирення з потерпілим та медіаційне провадження в справі”) і
висловлювати свою думку...”;
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х) ч. 1 ст. 267 КПК “... заявляти відводи і клопотання (доповнити словами – про примирення з
підсудним та медіаційне провадження”), висловлювати свою думку...”);
ц) ч. 3 ст. 282 КПК “...за примиренням сторін,
(доповнити словами – “внаслідок медіаційного
провадження”) чи у зв’язку з неявкою потерпілого в судове засідання без поважних причин”;
ч) ч. 2 ст. 302 КПК “Потерпілому головуючий роз’яснює його права (доповнити словами
–“право на примирення та медіаційне провадження“) і попереджає його про кримінальну
відповідальність...”).
Впровадження в кримінальний процес вказаних змін, з нашої точки зору, може значно
удосконалити механізм відшкодування потерпілому завданих йому матеріальних і моральних
збитків. Досягнута потерпілим та підозрюваним
домовленість за участю медіатора оформляється обопільною мировою угодою, яка подається
разом з іншими матеріалами справи в суд до
початку судового розгляду справи, що водночас
може бути й гарантією виконання взятих сторонами зобов’язань. Усі узгоджувальні процедури
доцільно проводити на стадії закінчення досудового слідства і передачі справи прокурору або ж
на стадії попереднього розгляду справи суддею,
що цілком узгоджується з відповідними статтями глави 21 КПК “Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового
слідства” та 23 КПК “Попередній розгляд справ
суддею”.
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сторично кримінальне право виникло, щоб
захистити своїми особливими засобами особу,
суспільство і державу від злочинних посягань.
Свою охоронну функцію кримінальне право
традиційно виконувало за допомогою притягнення осіб, які скоїли злочин, до кримінальної
відповідальності, яка майже до середини XX ст.
ототожнювалась із покаранням і розглядалася
як кара за спричинену злочином шкоду.
Із розвитком науки кримінального права
стало зрозумілим, що охоронна функція не
повинна забезпечуватися тільки заходами примусу. За допомогою заходів заохочення можна
досягти бажаного результату в значно коротший
термін. Тому в кримінальному законодавстві
України почали з’являтися норми, що передбачають можливість звільнення осіб, які скоїли злочин, від кримінальної відповідальності, а
саме ст. ст. 45, 46, 47, 48 Кримінального кодексу
України (далі – КК України).
Характеризуючи сучасне кримінальне законодавство України, необхідно сказати про можливість втілення концепції “відновного правосуддя”. Такі передумови історично підготовлені
попереднім розвитком давньоруського кримінального права і тими демократичними змінами,
котрі пройшли у всіх сферах соціально-економічного розвитку нашої держави за останні роки.
Всі ці зміни повною мірою відповідають
загальній тенденції розвитку українського кримінального законодавства. Для якого характерне з одного боку, посилення відповідальності
за тяжкі і особливо тяжкі злочини, а, з другого,
– полегшення(зменшення) відповідальності за
злочини невеликої і середньої тяжкості та відносно осіб, які не несуть великої загрози суспільству.
Реалізація захисту інтересів особи, суспільства чи держави від злочинних посягань передбачає застосування судом покарань та інших
засобів кримінально-правового впливу до осіб,
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винних в скоєні злочинів, передбачених законом.
Суспільний досвід показує, що створені
умови, за яких реалізація завдань кримінального законодавства не завжди потребує того, щоб
винна особа притерпіла покладені на неї міри
кримінальної відповідальності (в тому числі
покарання). Окрім цього, дає про себе знати
потреба проявити в деяких випадках “поблажливе ставлення” до осіб, які порушили кримінально-правову заборону. І, керуючись принципом
милосердя та гуманізму, розширити в діючому
Кримінальному кодексі категорії винних осіб
до яких можна було б застосувати звільнення
від покарання, а в окремих випадках і від кримінальної відповідальності.
Тим більше, що в теорії кримінального права
вже запропоновано розгляд кримінальної відповідальності в двох аспектах:
1. “позитивному”: відповідальність означає
дотримання кримінально-правових установ –
якщо воно має місце, то особа веде себе відповідно, не порушуючи кримінального закону, а
держава заохочує таку поведінку;
2. “ретроспективному” (“негативному”):
відповідальністю є державна репресія стосовно особи, яка переступила кримінальний закон
[1, с. 120] .
Відновне правосуддя є іншим поглядом, тією
іншою філософією відповіді суспільства на злочин, “іншою парадигмою” [2, с. 89-93], де основним завданням постає не покарання, а розуміння правопорушником того зла (шкоди), якого
він завдав потерпілому, каяття та примирення
правопорушника з потерпілим і відшкодування
завданих ним збитків.
Відповідно до відновної парадигми, метою
правосуддя є відновлення, яке виступає як
неформально юридичне відновлення порушеного правопорядку, встановленого державою (при
фактичній байдужості до драми жертви), а в
широкій соціально-антропологічній рамці – як
“зцілення жертви”, реальна (а не віртуальна)
компенсація їй спричиненої злочином шкоди,
розуміння вини та прийняття на себе відпові1
2

Тарбагаев А. Н. Понятие и цели уголовной ответственности.
– Красноярск: Красноярский ун-т, 1985. – С. 120.
Зер Х. Восстановительное правосудие / Пер. с англ. – М., 2002.
– С. 89-93.
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дальності, відновлення порушених відносин у
суспільстві.
Основними діючими особами, які вирішують проблеми, пов’язанні з конкретним злочином, його причинами та наслідками стають самі
учасники даного злочину – правопорушник та
потерпілий [3, с. 191-202].
Завдання державних органів полягає в тому,
щоб з їх допомогою потерпілий і правопорушник знайшли та виразили суб’єктивну правду
про саму подію злочину, його причини та наслідки, а також привели їх до соціально прийнятної
угоди. Звідси формальний результат – примирний договір, який є суб’єктивно справедливим.
Це юридичний результат для конкретних осіб, а
не для юриспруденції загалом.
Якщо ж згоди про примирення досягнути не
вдається (чи одна із сторін зовсім відмовилась
від примирення), кримінальне переслідування
буде проводитись по “класичному зразку” (в
публічному порядку).
Підхід відновного правосуддя не є потуранням та всепрощенням, а є здоровим глуздом
сучасного суспільства. В ньому реалізується
принцип відповідальності правопорушника.
Оскільки примирення проводиться лише в тому
випадку, коли винний зізнається у скоєному
злочинні та буде готовий відшкодувати завданні
ним збитки.
Засуджений же “караючою” юстицією частіше за все відчуває себе жертвою (обставин, правоохоронних органів, суду тощо) і, відбуваючи
покарання, начебто несе приписану йому відповідальність перед державою, не беручи на себе
реальної відповідальності перед потерпілим.
Покарання – це “відповідальність” через втрати і страждання. Воно, на думку деяких авторів,
не може виправити ситуацію, породжену злочином, а додає до неї ще більших страждань.
У випадку відновного правосуддя, що має
місце при примиренні, відповідальність не є
“страждальницькою”. Вона – дійова.
Відновна парадигма ефективна не тільки з
точки зору гуманізації відносин до правопорушника та потерпілого, а й захисту самого
суспільства. При цьому слід нагадати, що принцип гуманізму відповідно до Загальної декларації прав людини 1948 р. та ст. 3 Конституції
України, має провідне значення у розвитку та
функціонуванні права в Україні.
3

Воскобитова Л. А. Судебная власть и медиация. Идеи восстановительного правосудия // Юридические аспекты конфликтологии. – Ставрополь, 2000. – С. 191-202.
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Наявність альтернативи покарання із збереженням принципу відповідальності дозволяє
уникнути “невизнання вини будь-якою ціною”,
попередити криміналізацію і десоціалізацію правопорушників, зменшити процент рецидивної
злочинності, зменшити витрати на кримінальне
та судове провадження, перерозподілити ресурси та направити їх на розслідування і судовий
розгляд більш складних справ, а також значно
знизити витрати на утримання засуджених.
Відновне правосуддя у вигляді примирення
винного з потерпілим може і повинно застосовуватися, коли правопорушник визнає себе
винним у скоєні злочину. Воно не повинно носити важкого характеру з точки зору соціальних
наслідків, коли наслідки самої процедури примирення в більшому ступені, ніж покарання
злочинця відповідають потребам потерпілого.
А саме – не потрібно ототожнювати з класифікацією злочинів по їх тяжкості, даній у ст. 12 КК
України.
Відповідно до цього, деякі автори задаються питанням, чи можна відновне правосуддя
загалом вважати правосуддям? Вважаємо, що
можна. Звісно, примирення у рамках даного
підходу є альтернативою прийнятому способу
реакції держави на злочин і в цьому розумінні
– здійснюється воно у відповідності до інших
принципів та правил. Альтернативне правосуддя
орієнтовано не тільки на інший тип рішення, а й
на інших суб’єктів прийняття такого рішення,
ніж у судовому процесі, – а також самих учасників кримінально-правового конфлікту.
Примирення з потерпілим виконує ту ж
функцію, що й кримінальна юстиція: реагує на
злочин. В якійсь мірі таке “відновне правосуддя”
наслідує суспільні принципи вирішення конфліктів і кримінальних ситуацій.
Ідея примирення, як різновидність відновного правосуддя піднімається до традицій неюридизированого поняття справедливості, коли
вирішення кримінальних конфліктів здійснюється в межах примирення (досягнення згоди).
Присутність в українському законодавстві
норми, яка свідчить про наявність інституту
примирення (ст. 46 КК України), служить важливою передумовою формування у нас самої
концепції “відновного правосуддя ”.
На жаль, вказана норма обмежена досить
вузьким колом справ, котрі можуть бути припинені в зв’язку із примиренням. Та потенціал
використання процедур примирення є і в інших
нормах, де безпосередньо про примирення не
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йдеться, та мова йде про такі його елементи, як
дійове каяття (ст. 45 КК України).
Оскільки само по собі право на примирення
сторін не обмежене наявністю умов, то для розробки механізму (схем), включення процедур
примирення в кримінальне правосуддя, на нашу
думку, принциповим є не так пошук правових
підстав для самого примирення, як для юридичних наслідків його результату.
Саме по собі введення в кримінальне законодавство інституту примирення з потерпілим
свідчить про розширення начал дизпозитивності в кримінальному праві. Про саму можливість
розповсюдження припинення кримінальних
справ за примиренням на категорію справ про
злочини невеликої тяжкості, для всіх осіб, а не
тільки тих, хто вперше скоїв такий злочин та на
злочини середньої тяжкості, для осіб, які вперше
скоїли злочин.
Зрозуміло, що необхідно буде вирішувати
питання про відповідність програм примирення діючому кримінальному процесу: визначення органів, котрі будуть направляти справи на
примирення, умови їх передачі та процесуальні
наслідки. Питання процесуального статусу, а
також можливість припинення справи в зв’язку
з примиренням.
Відновний підхід при примиренні сторін
протистоїть домінуючому підходу в сучасному
кримінальному праві, в якому суб’єкт злочину
сприймається як істота статична, поведінка якої
потребує кваліфікації, а сама вона покарання.
На противагу цьому ідея примирення з потерпілим як “відновного правосуддя”, ґрунтується
на тому, що людина здатна до позитивних змін.
І суспільство, проголошуючи цінності гуманізму, повинно, опираючись на свої духовні традиції та культуру, створювати належні умови для
цих змін.
При цьому розвиток інституту примирення, опираючись на механізми звичайного права
4

5

Воскобитова Л. А. Судебная власть и медиация. Идеи восстановительного правосудия // Юридические аспекты конфликтологии. – Ставрополь, 2000. – С. 202.
Дрьомін В. М. Динаміка та структура застосування покарань, не
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(угода потерпілого, адресна компенсація заподіяної шкоди) повинна, на думку його прихильників, забезпечити такі переваги та вигоди:
а) прокурори та слідчі не тільки здобудуть
ясність у відношенні порядку застосування статей, котрі забезпечать можливість примирення,
а також отримають новий метод впливу на правопорушників (персональна відповідальність у
відповідності з мировою угодою про примирення);
б) систематичне застосування процедур примирення дозволить зменшити витрати державного бюджету на кримінальне переслідування
по незначним справам (якщо справа закінчиться
примиренням, то звинувачений не буде утримуватись в СІЗО, чекаючи суду. Крім цього припинення справи дозволить не проводити самого
судового розгляду);
в) по відношенні до частини кримінальних
справ буде введений в дію додатковий механізм
адресної компенсації, заподіяної шкоди потерпілому;
г) частково вивільняться слідчі та судді від
ведення незначних справ;
ґ) буде повернута активна роль в вирішенні
конфліктів потерпілому та правопорушнику;
д) процедурні можливості примирення дозволять (якщо необхідно) надати правопорушнику
соціальну та психологічну реабілітацію;
е) особи, які братимуть участь у примиренні
засвоять актуальну на сьогодні цивілізовану
форму виходу із конфлікту [4, с. 202] .
Стриманість же вітчизняного законодавця
щодо концепції “відновного правосуддя” пояснюється тим, що вона занадто віддалена від
звичної для нас системи правосуддя, котра пропонує традиційне покарання злочинця. На яку,
в свою чергу, впливає кримінальна політика в
сфері призначення покарання. Та практика показує, що необхідно якомога більше застосовувати
покарань, не пов’язаних саме з позбавленням
волі, які не в такій мірі сприяють “злочинній
кар’єрі”. Пам’ятаючи, що рівень покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, характеризує не
тільки напрями кримінальної політики в державі, а й ступінь демократизації самого суспільства
[5, с. 28] .
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО
ПРАВОСУДДЯ ДО МОДЕЛІ СЛУЖБИ
ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ.
Результати дослідження

Альона ГОРОВА
магістр соціальної роботи,координатор
з дизайну, моніторингу і оцінки проектів,
БО “Український Центр Порозуміння”

ротягом 2004 – 2006 рр. Державний
департамент України з питань
виконання покарань, залучаючи
громадські організації, реалізовував
низку пілотних проектів, метою яких
була апробація різних елементів пробації в системі виконання покарань, не
пов’язаних із позбавленням волі.
Власне, дане дослідження має на
меті вивчити досвід реалізації одного з експериментів впровадження елементів служби пробації в Автономній
Республіці Крим. Особливістю цього
експерименту була спроба поєднати
дві інноваційні моделі – службу пробації та програми відновного правосуддя
– з тим, щоб вдосконалити процедуру
реагування державних служб та громадськості на злочини, зокрема з огляду на попередження скоєння повторних правопорушень та ресоціалізацію
правопорушників.
Отож, мета даного дослідження
– сформувати бачення моделі служби
пробації в Україні та її взаємодію з
програмами відновного правосуддя на
основі аналізу досвіду реалізації про-

П

екту “Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів
служби пробації та програм примирення потерпілих та правопорушників”.
Для досягнення даної мети були розроблені такі завдання:
1. Вивчити досвід впровадження елементів служби пробації в Автономній
Республіці Крим та досвід взаємодії з
програмами відновного правосуддя;
2. Сформувати загальне бачення розвитку служби пробації в Україні та
механізм її взаємодії з програмами
відновного правосуддя.
Для вирішення поставлених завдань
було обрано метод глибинного напівструктурованого інтерв’ю з експертами у галузі пробації та програм відновного правосуддя – перший етап
дослідження. Було проведено чотири інтерв’ю з двома представниками
кримінально-виконавчої інспекції
Державного департаменту з питань
виконання покарань та два інтерв’ю з
керівниками громадських організацій,
які займаються розвитком програм відновного правосуддя та були долучені
до впровадження даного експерименту.
Перший етап було проведено у жовтні
2006 р. і його результатом став план
проведення фокус групи. Другий етап
дослідження – фокус-група з п’ятьма
інспекторами кримінально-виконавчої
інспекції, які власне реалізовували проект в АРК, відбулася 14 грудня 2006 р.
Отже, запропонований текст містить
аналіз обох етапів дослідження.
Перш ніж безпосередньо перейти
до огляду експерименту впровадження
елементів служби пробації та програм
відновного правосуддя в АРК, доречним є визначення ключових понять:
“пробація” та “програми відновного
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Перспективи запровадження елементів програм відновного правосуддя ...

правосуддя”. Як зазначив один з експертів, що
брав участь у дослідженні, “пробація, на погляд
юристів та науковців Державного департаменту України з питань виконання покарань, це
комплекс заходів, що полягає в передачі особи,
визнаної судом винною у скоєнні злочину, без
застосування до неї санкції у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк під
нагляд служби пробації на термін та на умовах, визначених судом”. Тобто, “пробація” – це
певне випробування (випробувальний термін)
для особи, яку було визнано судом винною у
скоєнні протиправного діяння. Тоді, “служба
пробації” – це державна структура, метою діяльності якої є нагляд за особами, що перебувають
на випробуванні, “заохочення правопорушників
ставати законослухняними членами суспільства,
… попередження рецидивної злочинності, виправлення і ресоціалізації осіб, які вчинили злочини”
для забезпечення безпеки суспільства.
Програми відновного правосуддя – це процедури розв’язання кримінальних конфліктів
із залученням неупередженого посередника, де
учасники, втягнуті у злочин, спільно вирішують
як поводитися з його наслідками і які висновки
зробити на майбутнє. Програми відновного правосуддя базуються на трьох основних принципах:
1) Потерпілий та його потреби мають стати центральними у процесі правосуддя, оскільки
шкода завдана конкретній людині.
2) Прийняття відповідальності правопорушником: він має брати до уваги потреби потерпілого – усвідомити свою вину і відшкодувати
завдані збитки.
3) Самовизначення сторін, що базується на припущенні про прагнення людей домовитися і
передбачає делегування сторонам права на
самостійне прийняття рішення.
4) Залучення до процесу найближчого соціального оточення та представників місцевої громади. Це сприяє зціленню потерпілого та
допомагає правопорушнику виправити скоєне, змінити свою поведінку.

1. Досвід впровадження елементів
служби пробації у роботу
кримінально-виконавчої інспекції
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
Пілотний проект в АРК передбачав запровадження елементів служби пробації у діяльність
кримінально-виконавчих інспекцій Державного
департаменту України з питань виконання пока№ 1, квітень, 2007

рань. У межах даного експерименту до обов’язків інспекторів кримінально-виконавчої інспекції додали функцію підготовки досудового звіту
про особу підозрюваного:
Згідно з матеріалами, отриманими під час
фокус-групи з інспекторами кримінально-виконавчої інспекції, узагальнений механізм підготовки досудових звітів виглядає таким чином.
До кримінально-виконавчої інспекції надходить
інформація з суду, рідше з органів слідства та
дізнання, про правопорушення. Інформація містить коротку довідку про справу та контактні
дані підозрюваного. Після цього інспектор спілкується з підозрюваним та його соціальним оточенням – родичами, друзями, сусідами, вчителями, співробітниками – з метою збору об’єктивної
інформації про підозрюваного. Інструментом
робити інспектора є анкета.
За результатами своєї роботи інспектор готує
звіт для судді, де окрім соціально-психологічної
характеристики на особу підозрюваного містяться рекомендації стосовно найбільш адекватних, на думку інспектора, заходів, спрямованих на виправлення підозрюваного. Серед таких
заходів може бути рекомендована і пробація.
Матеріали, підготовлені інспектором, передаються в суд і суддя може взяти їх до уваги під час
винесення вироку.
Перше, на що зважали експерти, оцінюючи
досвід реалізація експерименту – фрагментарність. Тобто пілотне випробування проходила не
модель служби пробації, а лише один її елемент,
який фактично є підготовкою до пробації. Хоча,
на думку співробітників кримінально-виконавчої інспекції, навіть запровадження підготовки
досудового звіту має певні переваги для роботи
інспектора. Наприклад, інспектор має можливість заздалегідь знайомитися з винною особою,
що підвищує результативність виконання його
(інспектора) функцій стосовно правопорушника.
Аналізуючи досвід впровадження підготовки
досудового звіту, учасники дослідження акцентували увагу на ряді труднощів, що ускладнювали процес збору і підготовки соціально-психологічної характеристики на особу обвинуваченого.
Так, зазначалося, що у разі передачі інформації
з суду, інспектор обмежений у часі, що зменшує
його можливості зібрати достатньо інформації. Для вирішення цієї проблеми пропонували
збільшити час для збору інформації шляхом
більш активної співпраці з слідчими. Крім того,
респонденти наголошували на необхідності
зобов’язати суддів приймати до уваги матеріали, підготовлені інспекторами кримінально97
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виконавчої інспекції – це дозволить реально
враховувати думку інспектора під час винесення
вироку та визнавати його роботу на досудовому
етапі. На думку учасників фокус-групи – це
дуже важливий момент, оскільки існуюча система кримінально-виконавчої інспекції передбачає
пряму відповідальність інспектора у разі вчинення правопорушником, який відбуває покарання
не пов’язане із позбавленням волі, повторного
злочину. Учасники дослідження також зазначили про існування низки матеріально-технічних
труднощів, пов’язаних із відсутністю належного
забезпечення експерименту з впровадження елементів пробації в роботу кримінально-виконавчої інспекції.

2. Досвід співпраці з програмами
відновного правосуддя
Ідея налагодження механізмів співпраці між
кримінально-виконавчою інспекцією в межах її
експериментів щодо створення служби пробації
та програмам відновного правосуддя належить
благодійній організації “Український Центр
Порозуміння”. На думку експертів, суть взаємодії з програмами відновного правосуддя на етапі
підготовки досудового звіту може полягати у
такому:
• надання інспектором (у перспективі – офіцером служби пробації) обвинуваченому інформації про можливість участі в таких програмах;
• отримання інспектором додаткової інформації про особистість обвинуваченого на основі
угоди між обвинуваченим і правопорушником.
Протягом реалізації пілотного проекту в АРК
взаємодія між кримінально-виконавчою інспекцією та програмами відновного правосуддя була
досить обмеженою. Найбільш успішний досвід
співпраці в Бахчисараї, де інспектори погодилися інформувати медіаторів (в рамках діючого
законодавства) про випадки, де, на їх думку,
можливо застосувати програми відновного правосуддя (варто зауважити, що інспектори пройшли спеціальну підготовку і мають необхідні
знання для відбору відповідних справ).
Однак, існує протиріччя між баченням ролі
офіцера пробації представниками кримінальновиконавчої інспекції та представниками громадських організацій. Перші наполягають на
тому, що немає потреби залучати інспекторів до
участі в програмах відновного правосуддя навіть
у якості залученого експерта, оскільки це, поперше, не входить до функціональних обов’язків
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інспектора, а, по-друге, може вплинути на об’єктивність інспектора стосовно обвинуваченого.
Інспектори також вважають, що доцільно
долучати угоду про примирення сторін до матеріалів, які передаються з суду до кримінально-виконавчої інспекції або, навіть, включати
угоду до самого вироку. Це, по-перше, дозволить
інспектору ознайомитися з домовленостями,
досягнутими під час програми відновного правосуддя, і не витрачати час на присутність на самій
процедурі. Крім того, внесення домовленостей у
вирок зобов’яже інспектора кримінально-виконавчої інспекції контролювати виконання цих
домовленостей і на законній підставі вимагати
від правопорушника їх дотримання.
Натомість представники громадських організацій, зокрема, з Харкова, де теж відбувається
експеримент із впровадження елементів пробації у роботу кримінально-виконавчої інспекції,
зазначають, що участь офіцера пробації в програмах відновного правосуддя – бажана. Це твердження обґрунтовується тим, що інспектор матиме можливість отримати більше інформації про
правопорушника, у тому числі і стосовно його
готовності виправляти наслідки своїх дій, а це
дозволить підготувати більш об’єктивну інформацію для суду. Інспектор також може отримати
інформацію (угода між сторонами), яка допоможе йому скласти план реабілітації правопорушника, що є іще однією функцією офіцера
пробації, хоча під час реалізації даного проекту
ця функція не була включена в експеримент.
Варто зауважити, що інспектори кримінально-виконавчої інспекції, які брали участь у
фокус-групі, вважають, що найбільше користі
програми відновного правосуддя можуть мати
після винесення вироку судом, особливо це стосується випадків, де було прийняте рішення про
відшкодування потерпілому збитків. За словами
інспекторів, рівень виконання правопорушниками таких рішень суду (за умови отримання ними
покарань, не пов’язаних із позбавленням волі)
дуже низький, оскільки на сьогодні фактично
відсутній механізм впливу на правопорушників. Натомість потреби потерпілих залишаються
незадоволеними.
Представники громадських організацій констатували, що експеримент із розробки дієвого
механізму співпраці між програмами відновного правосуддя та кримінально-виконавчою
інспекцією на етапі підготовки досудового звіту
мав ряд проблемних моментів. Перша проблема полягає у тому, що інспектори через різні
обставини не бачать реального зв’язку (а часто
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і потреби в такому зв’язку) з програмами відновного правосуддя. Друга проблема полягає
у тому, що підрозділи кримінально-виконавчої
інспекції не мають достатньо підготовлених спеціалістів для реалізації цього експерименту, а
особливо це стосується виконання додаткових
функцій. До речі, про існування цієї проблеми
зазначали і самі інспектори.

3. Бачення моделі служби
пробації в Україні
Учасники дослідження бачать службу пробації
як інститут, що виконує певну діяльність, метою
якого є “... заохочення правопорушників ставати
законослухняними членами суспільства, ефективний контроль і нагляд за правопорушниками з
метою зменшення рівня повторної злочинності, а
також розвиток у правопорушників навичок, які
сприяють веденню позитивного способу життя
та соціальної інтеграції чи реінтеграції”.
Усі учасники дослідження зазначають важливість створення моделі служби пробації, яка
включатиме цілу низку послуг – соціальний
супровід, психологічне та юридичне консультування, послуги з працевлаштування та оформлення документів тощо, – які мають на меті
ресоціалізацію правопорушника та попередження скоєння ним повторного злочину. У той же
час не існує спільного бачення того, яка саме
служба і у який спосіб має надавати усі зазначені
вище послуги. Так, представники кримінальновиконавчої інспекції зазначають, що послуги із
супроводу правопорушника мають надавати інші
державні установи та громадські організації, а
служба пробації має тільки координувати цей
процес.
Натомість представники громадських організацій вважають, що повноваження і функції
служби пробації мають бути значно ширшими
і включати комплекс послуг з супроводу правопорушника. При цьому пропонуються різні
форми роботи з клієнтами, зокрема створення
денних центрів для правопорушників.
Діяльність служби пробації, на думку експертів, має відображати радше гуманний підхід і підтримку особи, яка “помилилася”, аніж
формальний нагляд за нею. Цей підхід стане
можливим у разі якщо служба пробації зможе не
тільки надавати деякі послуги своїм клієнтам, а
створити разом з ними позитивне соціальне оточення, яке підтримає правопорушника і допоможе йому ресоціалізуватися. Бажано, щоб таким
оточенням були і представники служби пробації
і безпосереднє соціальне оточення клієнтів.
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Дискусійним на сьогодні залишається питання концептуального визначення принципових
засад діяльності служби пробації. Йдеться, перш
за все, про співвідношення покарання та пробації. На думку частини експертів, пробація є
не що інше як альтернативне покарання. Тоді,
служба пробації має справу з усіма засудженими, яким призначені альтернативні види покарання. Натомість інша частина акцентує увагу
на тому, що наразі взагалі відсутня альтернатива
покаранню і цією альтернативою і могла б бути
пробація. У такому разі служба пробації виконує
супровід осіб, яким призначено випробувальний
термін, а не покарання, протягом якого вони
можуть у різний спосіб довести своє бажання
виправитися. Відповідно, протягом випробувального терміну особа, за підтримки офіцера
пробації, виконує індивідуальний план ресоціалізації, до якого може входити і діяльність спрямована на громаду та потерпілого (громадські
роботи, відшкодування завданих збитків тощо),
і діяльність спрямована на реабілітацію правопорушника (соціально-психологічні послуги,
пошук роботи).
Також експерти зазначали, що для створення
ефективної служби пробації необхідно виконати
декілька умов. Перш за все, це стосується внесення змін до законодавства з тим, щоб офіційно визначити статус та повноваження нового
інституту. Хоча, треба сказати, що через суперечності бачення пробації в Україні, наразі існує
декілька законопроектів стосовно пробації та
служби пробації. Наступна необхідна умова – це
підготовка спеціалістів для роботи в системі
пробації, встановлення стандартів їх роботи та
визначення навантаження. У питанні підготовки спеціалістів також стоїть потреба визначення
базових принципів роботи служби: йдеться про
пріоритетність каральної чи відновної парадигми у роботі служби.

4. Взаємозв’язок між службою
пробації та програмами відновного
правосуддя
Аналізуючи відповіді на дане питання, перш за
все, варто зауважити, що існує консенсус щодо
необхідності взаємодії між службою пробації та
програмами відновного правосуддя. Зокрема,
була висловлена ідея про об’єднання зусиль пробації та програм відновного правосуддя з тим,
щоб не тільки надати допомогу у реабілітації
правопорушника, а й впливати на більш глобальні процеси, такі як активізація громади для
формування безпечного середовища шляхом
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долучення до процесів формування суспільної
моралі.
Також було зазначено, що програми медіації
можуть допомогти офіцеру пробації у роботі
з правопорушником, особливо це стосується
наснаження останнього та прийняття ним відповідальності за власне життя. Крім того, рішення
прийняті під час програми відновного правосуддя можуть слугувати основою плану реабілітації
правопорушника.
Учасники дослідження говорили і про важливість пробації для підтримки прагнення правопорушника виконати свої зобов’язання перед
потерпілим. Адже людині досить складно змінитися, перебуваючи у тому самому середовищі,
не маючи нових позитивних зв’язків. Натомість
пробація може сприяти формуванню таких зв’язків і забезпечити підтримку правопорушнику.
Експерти також згадували про конкретні
функції, які може виконувати офіцер пробації з
тим, щоб сприяти проведенню програм відновного правосуддя. Зокрема, інформувати правопорушників з якими він працює про такі програми.
При цьому важливо, що офіцер маже надавати
інформацію і на етапі досудового збору інформації про особу обвинуваченого, і на етапі власне
пробації, тобто після винесення вироку. Такий
підхід, окрім усього іншого, сприяє формуванню
довіри до програм відновного правосуддя.
* * *
На основі викладеного вище матеріалу, можна
зробити деякі узагальнення. Перш за все, треба
сказати, що експеримент впровадження елементів пробації в діяльність кримінально-виконавчої інспекції мав низку позитивних моментів і
труднощів, з якими зіткнулися учасники проекту. До позитивних моментів можна віднести
те, що за час експерименту було підготовлено
більше п’ятдесяти досудових звітів і частина
з них була прийнята суддями до уваги під час
винесення рішень. Крім того, інспектори мали
можливість знайомитися зі своїми майбутніми підопічними іще до суду, що полегшувало
подальшу роботу з ними. Учасники експерименту також назвали такі труднощі: обмеження у
часі для підготовки досудових звітів, недостатнє
матеріально-технічне забезпечення діяльності
за проектом, деколи ігнорування суддями досудових звітів.
Аналіз досвіду також показав досить незначні досягнення щодо взаємодії між пробацією
та програмами відновного правосуддя. Тільки
один підрозділ кримінально-виконавчої інспекції тісно співпрацював з медіаторами, однак їхня
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співпраця не передбачала поєднання елементів пробації та програм відновного правосуддя
– інспектора надавали медіаторам інформацію
про справи, де можна провести медіацію. Також
з’ясувалося, що інспектори не бачать потреби
співпрацювати з медіаторами на етапі підготовки досудового звіту, хоча в Україні є позитивний
приклад такої співпраці в Харкові.
Усі учасники дослідження погодилися, що
метою служби пробації має стати реабілітація
правопорушників та попередження скоєння
ними повторних злочинів. Однак, наразі не існує
однозначної думки стосовно того, чи має служба
пробації надавати увесь спектр послуг самостійно, чи має тільки координувати процес реабілітації правопорушника, допомагаючи йому
отримати послуги в інших агенціях – кожна з
цих альтернатив має свої переваги та недоліки.
Також не існує консенсусу стосовного філософського підґрунтя функціонування служби
пробації: частина стверджує, що служба має
опікуватися усіма видами покарань, не пов’язаними із позбавленням волі; інші зазначають, що
пробація має стати альтернативою покарання.
Взаємодія між пробацією та програмами відновного правосуддя, на думку учасників дослідження, має великі перспективи і потребує
подальшого розвитку. Перш за все, такі програми є додатковим механізмом, який допомагає
офіцеру пробації більш якісно працювати з правопорушником – це стосується і розробки плану
реабілітації, і мотивування правопорушника до
прийняття відповідальності, і усвідомлення ним
потреби змінювати свою поведінку тощо. Окрім
того, медіатори, дуже зацікавлені у активізації
ролі інспекторів, а в майбутньому – офіцерів
пробації, у процесі надання інформації та мотивування правопорушників до участі в програмах
відновного правосуддя. Адже внаслідок такої
роботи довіра до програм відновного правосуддя зростатиме. Також важливим є те, що офіцер
пробації може мотивувати правопорушника до
участі в програмах відновного правосуддя, натомість медіатор, як особа нейтральна, цього робити не може. І ще один важливий момент: після
участі в програмі у правопорушника виникає
потреба мати підтримку для виконання зобов’язань, а потерпілий часто прагне, щоб за виконанням угоди слідкувала офіційна структура – ці
потреби може задовольнити служба пробації.
Таким чином, очевидною є потреба і надалі
розвивати службу пробації в Україні та розробляти дієвий механізм її взаємодії з програмами відновного правосуддя.
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розвитком відновного правосуддя на теренах України, все більше
фахівців говорять про необхідність врахування соціальних проблем
неповнолітніх правопорушників для
забезпечення їхньої реінтеграції у
громаду. Оскільки саме психологічні особливості та соціальні потреби
стають передумовою для скоєння злочину та його рецидиву. Найчастіше
неповнолітні правопорушники перебувають у соціально несприятливій
ситуації. Аналізуючи статистичні дані
Верховного Суду України, можна зробити такі висновки про соціальні проблеми неповнолітніх, що скоюють злочини:
– низький рівень матеріального забезпечення (80,9% неповнолітніх правопорушників було обвинувачено у
скоєнні злочинів проти власності);
– сімейні проблеми: “кризові”, “неблагополучні” сім’ї (53,1% із засуджених
неповнолітніх виховувались в неповнолітній сім’ї або поза родиною);
– психологічні проблеми, що часто
пов’язані з віковими особливостями;
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– труднощі у пошуку роботи, продовженню навчання (37,1% від числа
всіх засуджених неповнолітніх на
момент вчинення злочину не працювали і не навчалися);
– труднощі у встановленні нових соціально-особистісних контактів [1].
На думку Г. Зера причинами багатьох злочинів є відсутність взаєморозуміння та нездатність підлітка вирішити соціальні та особисті труднощі
[3].
Використання відновного підходу
дає можливість конструктивно обговорити проблему правопорушника, залучити соціальне оточення неповнолітнього, врахувати психологічні потреби
та особливості учасників кримінальної
ситуації. Адже програми відновного
правосуддя – це процес, при якому
потерпілий, правопорушник та інші
індивіди і члени суспільства, на яких
вплинуло правопорушення, спільно
беруть активну участь у вирішенні
проблем, які виникли внаслідок правопорушення, за допомогою справедливої і незацікавленої сторони [6].
Однак, враховуючи вищенаведену
статистику необхідна не лише робота із кримінальним конфліктом, а й
з соціальними проблемами правопорушника. Отже, практика соціальної
роботи (діяльність соціальних агенцій,
соціальних працівників щодо надання
соціальної допомоги особі, групі чи
громаді через визначення проблеми,
узгодження плану дій та надання конкретних соціальних послуг) є важливим елементом при роботі із неповнолітніми правопорушниками.
Поєднання програм відновного правосуддя та соціальної роботи є
досить поширеною практикою в Росії.

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
В ПРОГРАМАХ ВІДНОВНОГО
ПРАВОСУДДЯ ПРИ ВИРІШЕННІ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ
НЕПОВНОЛІТНІХ
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Зокрема, російські фахівці розробили низку
практичних рекомендацій щодо соціальної
роботи із неповнолітніми правопорушниками у
межах програм відновного правосуддя. Перш за
все вони стосуються певних принципів, якими
повинні керуватися соціальні працівники при
роботі із неповнолітніми правопорушниками.
Принцип 1. Працювати потрібно не з правопорушенням, а з його причиною.
Це необхідно для того, щоб зрозуміти, що саме
було порушено в житті підлітка, в результаті чого
було здійснено правопорушення. Важливо аналізувати сімейну взаємодію, стосунки в школі,
спосіб організації дозвілля, неформальне спілкування підлітка.
Принцип 2. Потрібно працювати не лише із
причиною правопорушення, а й з його наслідками. Правопорушення будь-якої важкості значно
погіршує стосунки підлітка із сім’єю, в школі чи
колективі, в суспільстві.
Принцип 3. Підліток – активний суб’єкт, а не
об’єкт зусиль спеціалістів. Соціальний працівник діє разом із клієнтом, а не замість нього [4].
Ці принципи є співзвучними із цінностями,
що були розроблені теоретиком соціальної роботи Шуламіт Рамон: насамперед люди, повага до
особистості, право на самовизначення, право на
залежність та наснаження [7].
Окрім цього, діяльність соціального працівника в межах програм відновного правосуддя
повинна ґрунтуватись на таких положеннях:
– всі відхилення в поведінці неповнолітніх
базуються на явищі дезадаптації, корені якого
лежать в сім’ї. Саме сім’я – це середовище,
в якому закладається здатність до адаптації; рішення проблеми можливе лише при
зміні ситуації в сім’ї. При цьому найкращим
середовищем є рідна сім’я. Саме тому значна
частина сил соціального працівника повинна
бути спрямована на роботу з сім’єю;
– соціально дезадаптований неповнолітній,
знаходячись у важкій життєвій ситуації є
жертвою, чиї права на повноцінний розвиток і самореалізацію в суспільстві порушені.
Вчинення злочину це спосіб, яким підліток
повідомляє громаді те, що його права порушені;
– лише комплексний підхід до реабілітації неповнолітніх може дати стабільний позитивний
результат і запобігти виникненню подібної
ситуації в майбутньому. Робота повинна вестись із всіма соціальними інститутами, в яких
задіяний неповнолітній (сім’я, школа, громада);
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– соціальний працівник повинен поєднувати
адресність, індивідуальність допомоги і комплексність в роботі, що допоможе підлітку
зберегти (відновити) відчуття своєї індивідуальності і особистої значимості [2].
На думку фахівців, працюючи із неповнолітніми правопорушниками та їхніми сім’ями, соціальний працівник направляє свої дії на встановлення соціальних зв’язків клієнта, відновлення
його соціального статусу, мобілізацію особистої
активності. Відповідно ціллю соціальної роботи
стає повернення неповнолітнього в громаду і
повернення громаді її повноцінного члена [2, 4].
Для реалізації цієї цілі особливо ефективним
є поєднання індивідуальної роботи із груповою
роботою та роботою в громаді.
Як вже було згадано вище, девіантна поведінка підлітка це часто реакція на несприятливу
соціальну ситуацію. Однак, у традиційній системі правосуддя не передбачено механізму, за
допомогою якого ці особливості були б враховані. Таким чином, соціальний працівник може
стати саме тим спеціалістом, який інформуватиме суддю про соціальний та психологічний
стан неповнолітнього, а також забезпечуватиме
можливість реабілітації, в тому числі під час
проведення програм відновного правосуддя.
Отже, у межах відновного правосуддя соціальний працівник може виконувати низку ролей,
найважливішими з яких є група посередницьких
ролей [7].
Як керівник (управляючий) випадку соціальний працівник може встановлювати контакт
із правопорушником, на основі довіри та взаєморозуміння, а також проводити первинне оцінювання, під час якого соціальний працівник
повинен отримати інформацію про соціальну
ситуацію підлітка, з’ясувати можливі причини
правопорушення та ставлення підлітка до ситуації. Виконуючи цю роль, соціальний працівник
може планувати подальші дії, спрямовані на реабілітацію. Обирати найбільш відповідну програму відновного правосуддя разом із медіатором.
Як керівник випадку соціальний працівник
може виконувати і роль ведучого програми відновного правосуддя. Однак, варто зазначити, що
багато фахівців вважають, що проведення медіації соціальним працівником для свого клієнта
може порушити принцип нейтральності.
Як брокер соціальних послуг, соціальний працівник може працювати на створення мережі
підтримки для неповнолітнього правопорушника. Дуже часто, супутніми проблемами цієї
групи клієнтів є залежності, проблеми з навчанВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ням, труднощі у налагодженні міжособистісних стосунків. Тому соціальний працівник може
сприяти у влаштуванні клієнта до інших соціальних агенцій, забезпечувати доступ до наявних у громаді ресурсів [2, 4].
Окрім групи посередницьких ролей, у межах
програм відновного правосуддя соціальний працівник може виконувати і групу практичних
ролей. Зокрема фасилітатора та заохочувача,
особливо на перших стадіях роботи із неповнолітнім правопорушником. У межах цієї ролі
соціальний працівник повинен підвищувати
рівень мотивації клієнта до змін, до участі у
програмі відновного правосуддя, до прийняття
відповідальності. Іншими словами, соціальний
працівник наснажує клієнта.
На подальших етапах роботи, соціальний
працівник може виконувати роль тренера соціальних навичок та всі терапевтичні ролі (консультант, терапевт групи, сім’ї) [7].
Схематично взаємодію соціального працівника та підлітка в межах програм відновного правосуддя можна зобразити (див.: Схему 1):
Узагальнюючи, можна виділити такі етапи
роботи соціального працівника в межах реалізації програм відновного правосуддя:
1. Підготовчий етап:
– отримання інформації про неповнолітнього
правопорушника від органів правосуддя (суд,
прокуратура, Служба у справах неповнолітніх);

– соціальний працівник отримує дозвіл від
законного представника неповнолітнього на
зустріч із останнім;
– соціальний працівник зустрічається із неповнолітнім та його сім’єю. Встановлює контакт. Проводить первинне оцінювання;
– при необхідності соціальний працівник збирає розширену інформацію про підлітка, бесідуючи із іншими родичами, друзями, вчителями і т. п.
2. Разом із правопорушником та його сім’єю
соціальний працівник розробляє план дій, спрямований на реінтеграцію підлітка у суспільство.
3. Приймається рішення про застосування
програми відновного правосуддя.
4. Соціальний працівник організовує умови
для проходження реабілітації та контролює її
виконання
5. Якщо прийнято рішення про проведення програми відновного правосуддя соціальний працівник передає справу медіатору, або
самостійно розпочинає підготовку до медіації.
Якщо програму проведено, соціальний працівник контролює виконання умов договору підлітком. При необхідності, допомагає підлітку
у виконанні цих умов (наприклад, сприяючи у
працевлаштуванні)
6. Соціальний працівник готує звіти для
суду.
7. Після винесення судового вироку, соціальний працівник не припиняє роботи із неповно-

Схема 1.
Взаємодія соціального працівника в межах реалізації програм відновного
правосуддя
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літнім, продовжуючи програму реабілітації, чи
здійснюючи соціальний супровід клієнта [4].
Отже, поєднання відновного підходу та соціальної роботи при вирішенні кримінальних справ
за участю неповнолітніх передбачає врахування
психологічних та соціальних потреб і проблем
учасників кримінальної ситуації, що позитивно
впливає на сторони і надає можливість відновлення та реінтеграції у громаду.
Працюючи із неповнолітніми правопорушниками у межах програм відновного правосуддя, соціальний працівник направляє свої дії на
встановлення соціальних зв’язків клієнта, відновлення його соціального статусу, мобілізацію
особистої активності.
Парадигма ролей, яку може виконувати соціальний працівник у межах програм відновного
правосуддя є досить широкою, зокрема це групи
посередницьких та практичних ролей.
Окрім цього, важливо зазначити, що втручання соціального працівника повинне здійснюватись не лише під час проведення програми
відновного правосуддя, а й на підготовчому та
заключному етапах роботи.
Таким чином, не зважаючи на деякі переваги, існують труднощі у залученні соціального
працівника до програм відновного правосуддя.
Перш за все це необхідність міжвідомчої співпраці органів системи правосуддя, закладів освіти, недержавних благодійних організацій і соціальних служб, що надають соціальні послуги.
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