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Говард Зер. Зміна об’єктива: 
новий погляд на злочин та 
правосуддя / Пер. з англ. 
М. Яковлєва. – К.: Унів. вид-во 
“Пульсари”, 2004. – 224 с. 

Книга Говарда Зера – виклад 
концепції і програми відновно-
го правосуддя та досвіду його 
практичної реалізації. Глибокі 
узагальнення і гуманістичний 
підхід до проблем карного пра-

восуддя приверне увагу не лише фахівців відповідної 
галузі, а й філософів, істориків, соціальних працівників, 
психологів, громадських діячів. 

Дізнайтеся більше про відновне правосуддя та медіацію з наших видань:

Усунення завданої зло-
чином шкоди: мож-
ливості програм прими-
рення. Інформаційний 
буклет про програми 
відновного правосуддя. 
(УЦП, редакція 2005 р.)

У виданні стисло пода-
но загальну інформацію 
про витоки відновного 

правосуддя та його принципи, про потреби сто-
рін, залучених у кримінальний конфлікт, про мож-
ливості та принципи, етапи та можливі наслідки 
проведення програм примирення між потерпілими 
та правопорушниками, а також розглянуто кон-
кретний випадок з практики. 

Замовте власний примірник у БО “Український Центр Порозуміння”: 
Тел.: 044 537 10 07. E-mail: uccg@uccg.org.ua
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Мартін Райт. Відновне 
правосуддя – шлях 
до справедливості. 
Сим по зіум (росій-
ською мо вою) – Пер. 
з англ. – К.: Видавець 
Захаренко В.А., 2007. 
– 304 с. 

Британський дослід-
ник Мартін Райт висвіт-
лює непрості  аспек-

ти злочину та покарання, вклавши їх у вуста різ-
них фахівців, що аргументують свою точку зору: 
судді, політика, психолога, інспектора служби 
пробації, філософа, працівника служби підтримки 
жертв злочину, медіатора. На сторінках книги 
точаться дискусії щодо ролі держави у боротьбі зі 
злочинністю, способів реагування на окреме пра-
вопорушення та про шляхи реформування системи 
кримінального судочинства.

Роберт Буш, Джозеф 
Фолджер. «Що може 
медіація. Трансформативний 
підхід до конфлікту» 
(російською мовою) – 
Пер. з англ. – К.: Видавець 
Захаренко В.А., 2007 – 261 с.

 Нові привабливі сторони меді-
ації відкриваються читачеві 
завдяки сформулюваному авто-
рами трансформативному під-

ходу до вирішення конфлікту. Їхні глибокі дослідження 
природи конфлікту, його ролі у житті людей, взаємо-
зв’язок з людською природою й суспільством призвело 
до розвитку цілого напрямку в теорії і практиці сучасної 
медіації.
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Це число бюлетеня допоможе вам отримати більше інформації про практику застосування від-

новного правосуддя як в Україні, так і за кордоном. Ми вже не раз зверталися до теми профілактики 
злочинності неповнолітніх і “Актуальна тема” цього числа також присвячена можливим шляхам 
подолання підліткових правопорушень. Як маємо на них реагувати? Хто має бути поряд з дити-
ною у критичну хвилину? Як розділити нашу провину й відповідальність за те, що відбулося, із під-
літком, чия особистість іще тільки формується? 

Важливою темою у наших публікаціях є захист прав потерпілих від злочинів. Власне, чинна зако-
нодавча база дозволяє робити вже чимало у цьому напрямку, зокрема й шляхом укладання договору 
про примирення. 

Відновне правосуддя є практичним втіленням певного філософського погляду сучасного суспіль-
ства на злочин, злочинця, потерпілого та ситуацію у громаді, де сталося правопорушення. У різні 
часи й у різних країнах ці погляди відповідно змінювались, а отже, й формувалися особливості 
систем кримінального права. У цьому числі ми подаємо погляди фахівців на традиції покарання як 
у Центральній, Північній та Східній Європі, так і в Китаї. 

Окремою нашою увагою традиційно користується тема створення і функціонування служби про-
бації, адже саме вона має засвідчити поступ України у напрямку гуманізації кримінальної сфери та 
стати базою для застосування програм відновного правосуддя та ювенальної юстиції. Досвід транс-
формації системи альтеративних покарань в Англії та Уельсі стане в нагоді фахівцям, що займають-
ся цією проблематикою.

У цьому числі ми починаємо друкувати переклад книги експертів Європейського Форуму з від-
новного правосуддя Іво Ертсена, Роберта Маккей, Крісти Пелікан Джоліен Віллемсенс та Мартіна 
Райта, що вже добре відомий нашим читачам завдяки численним дослідженням, надрукованим 
у бюлетені, – “Реконструкція зв’язків у громаді – медіація та відновне правосуддя в Європі”. Ця 
книга є чи не найповнішим узагальненням досвіду впровадження програм відновного правосуддя 
у європейських країнах і має виконувати роль практичного керівництва для будь-якої громади та 
фахівців, що опікуються питаннями безпеки та попередження насильства. Інструменти, що викла-
дені у публікації, було визнано важливими для всіх жителів Європи, адже будь-хто і будь-якої миті 
може потрапити у кризову ситуацію – про це свідчить статистика та численні дослідження, зро-
блені в рамках проекту “Відповіді на насилля у повсякденному житті демократичного суспільства”. 
Як зазначив у передмові до книги Вальтер Швіммер, Генеральний секретар Ради Європи, що іні-
ціював проект задля мобілізації ресурсів Ради Європи, “Демократичне суспільство повинно давати 
відповідь загальній стурбованості рівнем щоденного насильства і відсутністю безпеки. Щоб забез-
печити адекватну відповідь на такий непростий виклик із дотриманням верховенства права і повної 
поваги до прав особистості, необхідно розробити відповідні інструменти. Протягом останніх років 
медіація зарекомендувала себе як інструмент, якому надають перевагу у питаннях попередження 
насильства й врегулювання конфліктів. Таким чином, вона стала важливою частиною профілактики 
різних форм насильства – у сім’ї, школі, під час спортивних заходів та просто у житлових районах. 
Надаючи центральне місце потерпілому, відновне правосуддя і медіація у кримінальних справах 
здатні зіграти важливу роль в урегулюванні наслідків актів насильства”. 

До кінця цього року ми плануємо опублікувати у нашому бюлетені всі розділи книги 
“Реконструкція зв’язків у громаді – медіація та відновне правосуддя в Європі”.

Редакційна рада та редакційна колегія 
бюлетеня “Відновне правосуддя в Україні”
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Д
ва роки тому в приміщенні одного 
з районних судів Київської області 
було оголошено вирок 14-річному 

хлопчику – вихованцю школи-інтер-
нату, який здійснив з приватного сараю 
крадіжку 2 алюмінієвих каструль та 
використаної коробки переміни пере-
дач від автомобіля “Москвич-412”, яку 
прийняв за електродвигун. Хлопець 
здав до пункту прийому металобрухту 
вкрадені каструлі, за які отримав 7 грн. 
Але ці гроші у хлопця забрала рідна 
матуся, у свій час позбавлена бать-
ківських прав, і витратила на горілку. 
Хлопець визнав свою вину і повідомив 
суд, що єдиною метою викрадення було 
бажання мати якісь гроші, щоб купи-
ти їсти, бо мати, до якої він приїхав з 
інтернату на канікули, його не году-
вала. Вирок суду був однозначний – 3 
роки позбавлення волі, від відбування 
покарання звільнити з іспитовим стро-
ком 2 роки. Необхідно зазначити, що 
коробку переміни передач повернули 
господарю, і реальний збиток остан-
нього склав 44 грн, враховуючи оці-
ночну вартість каструль. 

Цей приклад наочно показує невід-
повідність системи покарання вчине-

ному правопорушенню та відсутність 
будь-якого виховного характеру призна-
ченого покарання. І суддя, який вино-
сив вирок, не міг вчинити інакше, бо 
чинний кримінальний закон не перед-
бачив саме в цьому випадку іншої міри 
покарання. Відповідно до вимог ст. 98 
Кримінального кодексу України (далі 
– КК України), лише позбавлення волі, 
як покарання, можливо застосувати до 
підлітка, який скоїв тяжкий злочин (ч. 3 
ст. 185 КК) не досягши 16-річного віку.

Один мій знайомий дотримуєть-
ся думки, що найкраща профілакти-
ка скоєння злочинів тоді, коли злодій 
відбуває покарання в місцях позбав-
лення волі. Він навіть вислів кіноге-
роя Глєба Жиглова в кабінеті повісив 
на стіні “Вор должен сидеть в тюрь-
ме”. Та хіба у випадку, який я при-
вів, ця концепція правосуддя акту-
альна? Вона зосереджена більше на 
абстракціях, ніж на заподіяному болю 
чи шкоді. Згідно з нею, те, що потрібне 
для зрівняння рахунку в кожній спра-
ві, можна вирахувати, воно доступ-
ніше. Тобто призначити певну міру 
покарання, направити у в’язницю і все 
– обов’язок правосуддя виконано, борг 
сплачено. Правопорушникам навіюють 
віру, що через прийняття призначеного 
покарання вони сплачують свій борг 
суспільству. 

У багатьох країнах світу вже понад 
20 років існує новий підхід до реа-
гування на злочини, які вчинюються 
дітьми – відновне правосуддя. Цей під-
хід базується на принципах усунення 
завданої потерпілому емоційної, мате-
ріальної та фізичної шкоди, прийняття 
правопорушником відповідальності за 
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Олексій ЛАЗАРЕНКО 
начальник відділу профілактики право-
порушень серед дітей та організації робо-
ти приймальників-розподільників для 
дітей  Департаменту кримінальної міліції 
у справах дітей МВС України

У статті розглядається питання нового підходу до покарання неповнолітніх за 
вчинені ними правопорушення, профілактичної роботи з дітьми, що перебувають 
у конфлікті із законом, наведені можливі шляхи застосування відновного право-
суддя і права на примирення в діяльності органів внутрішніх справ

Те, що зроблено проти дітей,
вони зроблять потім із суспільством.

д-р Карл Менінгер
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скоєне, що особливо актуально для неповноліт-
ніх. Сприйняття своїх вчинків як відхилення 
від норми, можливість самому виправити те, 
що сталося, щире бажання більше не повторити 
ситуацію, в якій опинився – головний урок і 
життєвий досвід, що повинен винести підліток 
після застосування правосуддям мір покарання. 
Наслідком такого покарання стає дієве каят-
тя, розуміння нанесеної потерпілому шкоди та 
її відшкодування. Головна мета – надання мож-
ливості суспільству зберегти одного зі своїх чле-
нів, запобігти його соціальній деградації. 

В Україні процес становлення відновного 
правосуддя як цілісного комплексу заходів роз-
почався з 2003 р. Враховуючи, що раніше вже 
існували окремі елементи, такі, як кримінальна 
міліція у справах неповнолітніх, служба у спра-
вах неповнолітніх, спеціальні заклади соціаль-
ної реабілітації для неповнолітніх (загальноос-
вітні школи та ПТУ), центри медико-соціальної 
реабілітації неповнолітніх, приймальники-роз-
подільники для неповнолітніх, виправно-тру-
дові колонії для неповнолітніх [1], покарання, 
що призначалося неповнолітнім правопоруш-
никам, переважно не досягало основної мети 
– адекватності скоєному, усвідомлення непо-
внолітнім злочинцем своєї вини, його подаль-
шого виправлення. Як показує досвід, право-
порушникам важко відчути, що вони справді у 
такий спосіб “сплачують свій борг”. Адже “від-
плата” – неймовірно абстрактна, а суспільного 
рішення про те, що борг сплачено, не існує [2]. 
Існуюча система покарання за скоєння неповно-
літнім злочину направлена швидше на завдан-
ня болю, ніж на усвідомлення останнім своєї 
провини перед жертвою. Концепція відновного 
правосуддя базується на тому, що злочин роз-
глядається як явище, яке спричиняє шкоду кон-
кретним особам, яких він стосується. Це потер-
пілі, злочинці, а також їх близькі. Такий підхід 
дає можливість тим, кого торкнувся злочин, від-
крито розповісти про свої почуття, про те, що 
вони пережили, і має задовольнити їх потреби. 
Жертви мають право отримати репарацію, від-
чути безпеку і забути про те, що з ними трапи-
лось, а злочинці повинні зрозуміти причини та 
наслідки своєї протиправної поведінки і свідомо 
взяти на себе відповідальність. Відповідальність 
означає розуміння та визнання того, що було 
заподіяно шкоду, і вжиття певних заходів з її від-
шкодування [3]. У свою чергу спільнота вино-
сить урок щодо необхідності усунення базо-
вих причин злочинності, що і є профілактикою 
цього суспільно небезпечного явища.

Один із постулатів відновного правосуддя 
полягає в тому, що важливо відновлювати само-
повагу і відчуття відповідальності злочинця. 
Людину не просто розглядають як злочинця, але 
апелюють до її “кращої половини душі”. Таким 
чином, можна уникнути стигматизації і ганьби, 
які зазвичай є наслідками традиційних заходів 
контролю злочинності [4]. 

Стигматизація (таврування) – це обміркова-
ний ритуал виділення, який передбачає засуд-
ження особистості та навішування ярликів. Це 
саме те, що скоріше і частіше викликає у пра-
вопорушника прагнення звільнитися від над-
мірного почуття провини, знайти собі виправ-
дання та уникнути відповідальності.

Уникнення стигматизації особливо важливе 
для підлітків, які вчинили злочин. На сьогодні 
у більшості випадків молоді особи, які пройш-
ли через всю процедуру карного правосуддя, 
розглядаються суспільством через призму сте-
реотипів як щось абстрактне. Більшість з людей 
не знають обставин скоєння правопорушення, 
причин, що підштовхнули підлітка до такого 
вчинку. 

Подія вже стала злочином, а злочин у свою 
чергу описується та розглядається мовою сим-
волів в юридичних термінах, які не завжди 
зрозумілі оточуючим, що іноді стає вигідним 
інструментом на службі ЗМІ. Із власного досві-
ду знаю, що журналістів, які спеціалізуються 
на кримінальних хроніках, більше цікавить сам 
факт скоєння злочину, спосіб вчинення та яким 
чином він був розкритий. Враховуючи офіційні 
джерела, інформація та повідомлення про зло-
чини подаються з погляду юридичної процедури 
і компетенції відповідних фахівців. За межами 
інформаційного поля залишаються проблеми 
жертви, злочинця. Дослідження показують, що 
це частково через те, що такий товар продається. 
Людей притягують сенсації. 

Таким чином, формується позиція, яку зай-
має щодо злочину та злочинця людина і вреш-
ті-решт суспільство. Саме тому молода люди-
на, яка скоїла злочин, розглядається з певною 
упередженістю, в рамках сталого сприйняття 
абстрактного образу злочинця, що передбачає 
обов’язкове таврування, як, наприклад, штамп у 
паспорті про судимість. 

Такий підхід не сприяє переформатуванню 
свідомості підлітка, зміні його погляду на свою 
протиправну поведінку. У дитини формуєть-
ся комплекс правопорушника, особи, якій не 
довіряють, намагаються примусити виконувати 
якісь незрозумілі підлітку норми. Обмеження 
волі, “профілактичні бесіди” на тему недопусти-

Профілактика злочинності неповнолітніх: шляхи вирішення
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мості тих чи інших дій, намагання утримати від 
протиправних вчинків тільки залякуванням та 
погрозами відповідальності (кримінальної, адмі-
ністративної) лише шкодить формуванню пози-
тивного сприйняття підлітком власного “Я”. Він 
усвідомлює, що нічого не змінюється, навпаки, 
світ навколо нього стає злим, жорстоким, без-
жалісним, і з урахуванням підліткового нігі-
лізму останній не сприймає дорослих. Навпаки, 
він усвідомлює, що ця однобічна увага фокусує 
на ньому інтерес його однолітків, тобто він уже 
чимось відрізняється від інших, нехай і з пога-
ного боку. Щоб підтримувати зацікавленість у 
своїй особі, йому необхідно “тримати імідж”, що 
зрештою йому лише шкодить. 

Застосування відновного підходу до кримі-
нальної ситуації, комплексний підхід до вирі-
шення завдань ресоціалізації правопорушника 
та реабілітації потерпілого, залучення ресур-
сів громади до процесу реагування на злочин 
та підтримки потерпілих і правопорушників 
– це основні засади відновного правосуддя. 
Вирішення проблем підлітків, які перебувають 
у конфлікті із законом, особливо тих, хто скоїв 
вперше злочин невеликої тяжкості, – основне 
завдання відновного правосуддя. Застосування 
процедури відновного правосуддя – це альтер-
натива сучасному покаранню. Сучасна судова 
практика доказала, що альтернативні покаран-
ня, які були запропоновані як нові форми пока-
рання для неповнолітніх, себе не виправдали. 
На практиці судді не можуть призначити штраф, 
який неможливо застосувати до непрацюючо-
го неповнолітнього. Не маючи дієвої системи 
контролю за виконанням альтернативних видів 
покарання, не призначаються як покарання гро-
мадські та виправні роботи. Наочно можна бачи-
ти кризу каральної моделі реагування на зло-
чинну поведінку неповнолітніх. Пропонуючи 
нові способи покарання, дешевші та привабли-
віші, ніж тюрми, прибічники традиційної систе-
ми правосуддя просто “підпирають” її, аби вона 
втрималася [5]. Подолати кризу можна завдя-
ки створенню моделі відновного правосуддя, 
оновлення традиційних підходів до подолання 
наслідків кримінальних ситуацій з обов’язковим 
розумінням важливості участі громади у контро-
лі злочинності. За визначенням Тоні Маршалла, 
відновне правосуддя – це процес, за допомогою 
якого всі особи, причетні до злочину, спільно 
вирішують, як можна виправити наслідки цього 
злочину і що треба робити для запобігання його 
повторення у майбутньому [6]. Також не можна 
залишати без уваги той факт, що загальносвітові 
та європейські принципи захисту прав людини 

акцентують увагу на обов’язковому відновлен-
ні прав жертви злочину. На жаль, нині у нашо-
му законодавстві більше уваги приділено захи-
сту прав підозрюваного, обвинуваченого, під-
судного, однак майже не змінилося відношення 
до прав потерпілого, жертви злочину. За харак-
тером розгляду справи сучасний кримінальний 
процес мало сприяє відновленню прав потер-
пілого, не створює умов для осмислення пра-
вопорушником свого вчинку та його наслідків і 
головне – не несе виховного характеру, що осо-
бливо важливо при розгляді справ неповноліт-
ніх правопорушників. Використання відновних 
програм при здійсненні правосуддя дасть змогу 
створити умови, в яких процес каяття право-
порушника та поновлення справедливості для 
жертви злочину буде направлений на досяг-
нення рівноваги та порозуміння між потерпілим 
і правопорушником, забезпечення компенсації 
як засобу виправлення шкоди, заподіяної зло-
чином.

У 2003 р., за статистикою ФБР, у США було 
відмічено найнижчий рівень злочинності за 
останні два десятиліття. Дослідження корпора-
ції REND засвідчило, що тюрма є не найкращим 
методом боротьби із злочинністю. Вкладення 
$1млн в освітянські програми для проблемних 
підлітків здатне попередити вчинення 258 зло-
чинів у рік. Психотерапія “важких підлітків” та 
програми навчання для їх батьків здатні попе-
редити вчинення 160 злочинів у рік. В той же час 
вкладення $1 млн у пенітенціарну систему здат-
не попередити лише 60 злочинів у рік [7].

Ще один важливий аргумент на користь від-
новних програм. Ці програми можна використо-
вувати як профілактичні для підлітків, які ско-
їли злочини невеликої тяжкості, а також діян-
ня, які донедавна кваліфікувались як злочини, 
але у зв’язку із зміною законодавства в частині 
нанесення мінімального збитку вже такими не 
є. Наразі факт порушення закону в таких випад-
ках мав місце. На жаль, нині до неповнолітніх 
не застосовується широкий спектр трансакцій 
у формі сплати матеріальної шкоди або вико-
нання певного призначеного завдання. Після 
прийняття рішення про відмову в порушенні 
кримінальної справи, як правило, більшість під-
літків не притягується до адміністративної від-
повідальності. І підліток не відчуває своєї про-
вини за вчинене, тому що залишається непо-
караним.

Беручи до уваги те, що покарання – це ще й 
педагогічні заходи впливу на поведінку, уник-
нення покарання може вступити у конфлікт з 
інтересами розвитку дитини. Іноді ми зустрі-
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чаємося з молодим злочинцем, який вважає, що, 
озираючись поглядом в минуле, було б краще, 
якби його покарали за більш раннє правопору-
шення. Припинення справи заохотило його про-
довжувати свою кримінальну поведінку, і нині 
він розплачується за це.

Водночас потерпілий так само не відчуває 
справедливості: по-перше, ним втрачено від-
чуття безпеки та контролю, по-друге, нанесені 
діями правопорушника збитки не відшкодовані, 
і, по-третє, кривдник не поніс ніякого покаран-
ня. У таких випадках будь-які пояснення пра-
воохоронців щодо можливостей застосування 
законодавства потерпілим не сприймаються. 
Реакція суспільства на такі факти вкрай нега-
тивна, що врешті-решт впливає на загальну гро-
мадську думку щодо можливості держави захи-
стити своїх громадян. Крім того, деякі непо-
внолітні, вважаючи себе безкарними, вчиняють 
у подальшому тяжчі злочини.

Зважаючи на значні недоліки, що виявляють-
ся у процесі здійснення традиційного криміналь-
ного судочинства, було прийнято низку міжна-
родних документів, які в тій чи іншій мірі наго-
лошують на застосуванні “неофіційних меха-
нізмів врегулювання спорів, включаючи посе-
редництво, арбітраж і суди звичаєвого права чи 
місцеву практику” [8]. Зокрема, це Європейська 
конвенція про здійснення прав дітей (08.09.1995), 
Рекомендації Ради Європи № R(85) 11 щодо 
статусу жертви у межах системи кримінального 
права, № R(87) 20 щодо реакції громадськості 
на підліткову злочинність, № R(87) 21 щодо 
зменшення ступеня віктимізації і надання допо-
моги постраждалим, № R(92) 17 щодо вине-
сення вироків, № R(92) 16 щодо європейських 
стандартів застосування громадських санкцій 
та заходів, винесення вироків. Відповідно до 
Рамкового рішення Ради Європейського Союзу 
“Про положення жертв у кримінальному судо-
чинстві” від 15 березня 2001 р., медіація в кри-
мінальних справах – це процес пошуку до або 
під час кримінального процесу взаємоприйнят-
ного рішення між потерпілим та правопоруш-
ником за посередництва компетентної особи 
– медіатора. На підставі цього рішення всі кра-
їни Європейського Союзу зобов’язані поширю-
вати посередництво в кримінальних справах та 
забезпечувати прийняття до розгляду будь-якої 
угоди між жертвою та правопорушником, досяг-
нутої в процесі посередництва. Причому до 22 
березня 2006 р. всі країни ЄС в обов’язковому 
порядку повинні були ухвалити закони, які б 
забезпечували проведення посередництва в кри-
мінальних справах. Протягом останніх років в 

Україні все більше уваги приділяється питанню 
захисту прав людини, зокрема, їх дотриманню 
у кримінальному процесі. І вже є певні резуль-
тати. Однак переважно увага сфокусована на 
проблемах відміни смертної кари, пом’якшення 
покарань та безпідставного позбавлення волі. 
Поряд з цим постійно ставиться питання щодо 
реформування тюрем, оскільки вони не виправ-
довують висунутих перед ними завдань, зокре-
ма, перевиховання злочинців та запобігання зло-
чинності. Статистика свідчить: вжиті заходи 
щодо гуманізації покарань ніяк не впливають на 
зниження рівня злочинності у країні. Можливо, 
це пов’язано з тим, що підходи до злочину та 
становища злочинця у суспільстві до цього часу 
залишаються незмінними: злочинець вчинив 
злочин і його слід покарати. А, можливо, випли-
ває з того, що вжиті правосуддям заходи не 
сприяють виправленню вчиненого зла, не мають 
виховного характеру і не приділяють уваги усві-
домленню злочинцем наслідків скоєного ним.

Звісно, слід зауважити, що відновне право-
суддя не є стратегією боротьби зі злочинністю 
у тому значенні, в якому ми розуміємо злочин-
ність. Але, на щастя, злочинність не складається 
лише з тероризму, організованої злочинності, 
патологічного насилля. Однак, оскільки зло-
чинність складається й з іншого блоку, зокрема 
злочинності неповнолітніх, відновне правосуд-
дя певним чином може перекрити канал для її 
відтворення. І, напевно, дуже важливо, щоб при 
відправленні правосуддя у країні було якомога 
менше озлоблених, мстивих людей, у котрих 
саме в цьому напрямі відбуваються особистісні 
зміни, завдяки проходженню всіх кіл системи. 
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О
дним із важливих елементів про-
цесу медіації є укладення договору 
між потерпілим та (підозрюваним, 

підсудним) за результатами досягну-
тих домовленостей під час цієї віднов-
ної процедури. Проте правова природа 
такого договору не вивчена. Виникає 
запитання, чи договір про примирення 
у кримінальному процесі слід розгля-
дати як формалізацію певного рішення 
у межах кримінального судочинства, 
чи як спосіб цивільно-правового регу-
лювання конфлікту, що зумовлений 
вчиненням злочину?

Історія української юриспруденції, 
в тому числі радянського періоду, не 
знає можливості договірних відносин у 
межах кримінального процесу. Навіть 
існувала думка, що такого роду дого-
вори повинні визнаватися недійсними, 
оскільки спрямовані на обхід закону.

Стаття 11 Цивільного кодексу 
України передбачає, що підставами 
виникнення цивільних прав та обо-
в’язків, зокрема, є договори та інші 
правочини, а також завдання майно-
вої (матеріальної) та моральної шкоди 
іншій особі. Тобто завдання майно-
вої (матеріальної) та моральної шкоди 
внаслідок вчинення делікту (напри-
клад, злочину) є підставою для виник-
нення цивільних прав у потерпілого 

та обов’язків у підозрюваного (обви-
нуваченого, підсудного). Важливо, що 
ст. ст. 6 та 627 Цивільного кодексу 
України закріплено свободу догово-
ру. Отже, особливості правового регу-
лювання відшкодування шкоди, що 
спричинена злочином, можуть визна-
чатися на підставі окремого договору. 
Не є перешкодою до укладення дого-
вору про примирення у кримінально-
му процесі те, що Цивільний кодекс 
не передбачає такої конструкції дого-
вору. Навпаки, принцип диспозитив-
ності цивільних правовідносин, у тому 
числі тих, які виникли внаслідок делік-
ту, не забороняє укладення договорів, 
що безпосередньо не передбачені зако-
нодавством. 

Укладення договору між потерпі-
лим та підозрюваним (обвинуваченим, 
підсудним), що стосується залагод-
ження шкоди, може розглядатися як 
спосіб визначення порядку виконання 
деліктного зобов’язання [4, 2]. 

Таким чином, українське законо-
давство допускає можливість укла-
дення договору в кримінальному про-
цесі. Проте для чіткості та повно-
ти ролі договору про примирення у 
кримінальному процесі цей інститут 
слід закріпити у джерелах криміналь-
но-процесуального права, зокрема в 
Кримінально-процесуальному кодек-
сі. У проекті Закону України “Про 
внесення змін до Кримінального та 
Кримінально-процесуального кодек-
сів України щодо процедури медіації 
(посередництва)” передбачено, що за 
результатами проведення процедури 
медіації медіатор подає звіт особі або 
органу, в провадженні якого знаходить-
ся справа, а договір про примирення є 
додатком до звіту. Детальніше сутність 
договору про примирення можна про-
стежити у визначенні, яке відображено 
у проекті Закону України “Про меді-
ацію (посередництво) у кримінальних 
справах”: договір про примирення – це 

ДОГОВІР ПРО ПРИМИРЕННЯ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Юрій МИКИТИН 
аспірант юридичного інституту 
Прикарпатського національного 
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договір, який укладається сторонами з метою 
врегулювання конфлікту на основі взаємних 
поступок і може стосуватися лише прав та обо-
в’язків сторін та предмета конфлікту. 

Як і будь-який договір, договір про примирен-
ня повинен містити загальнообов’язкові елемен-
ти. Проте такий договір є специфічним, оскіль-
ки він пов’язаний з регулюванням особливих 
відносин, які виникли внаслідок вчинення зло-
чину та існують у межах кримінального процесу. 
Зміст договору становлять його умови. Можна 
виділити дві групи умов договору: 1) загаль-
ні; 2) особливі. До загальної групи умов дого-
вору належать ті, які властиві всім або більшості 
цивільно-правових договорів. Сюди можна від-
нести, наприклад, умови про строк та порядок 
виконання договору. До особливих умов дого-
вору належать такі, що безпосередньо пов’язані з 
вчиненим злочином та нормами кримінального 
та кримінально-процесуального законодавства. 
До таких умов, наприклад, належить фіксування 
факту примирення між потерпілим та підозрю-
ваним (обвинуваченим, підсудним), його виба-
чення перед потерпілим тощо.

Особливість договору про примирення у кри-
мінальному процесі полягає в тому, що його 
укладення залежить не тільки від вирішення 
питань щодо порядку та умов відновлення май-
нової сфери потерпілого, а й від задоволення 
його моральних потреб (набуття відчуття безпе-
ки, розкаяння підозрюваного (обвинуваченого, 
підсудного), зникнення міжособистісного кон-
флікту та інше). Хоча, як зазначає Л. В. Головко, 
поняття “мирової угоди” в рамках інституту 
примирення в кримінальному процесі відобра-
жає “компроміс в майновій сфері” [2, 484].

Для реального та ефективного використання 
договору про примирення слід чітко визначити 
його істотні умови. Наприклад, Р. Р. Максудов і 
М. Г. Флямер пропонують у “примирювальному 
договорі”, що стосується неповнолітнього підоз-
рюваного (обвинуваченого, підсудного), перед-
бачити п’ять розділів: 1) про відшкодування 
матеріальної шкоди; 2) про особливі вимоги до 
поведінки правопорушника; 3) про проходжен-
ня правопорушником лікування (якщо потріб-
но); 4) про порядок виконання даного дого-
вору; 5) про обов’язки потерпілого (наприклад, 
виступ з ініціативою закриття кримінально-про-
цесуального провадження у зв’язку з примирен-
ням) [3, 236].

Л. М. Карнозова вважає, що у договорі про 
примирення слід зафіксувати моральні резуль-
тати примирної зустрічі; умови досягнення 

примирення (дії, спрямовані на відшкодуван-
ня шкоди, яка завдана злочином); необхідність 
проходження правопорушником соціально-реа-
білітаційної програми [1, 29].

Стаття 17 проекту Закону України “Про меді-
ацію (посередництво) у кримінальних справах” 
передбачає, що договір про примирення укла-
дається у письмовій формі і повинен містити 
дату, дані про сторони, інформацію про предмет 
спору, умови договору та строк його виконання. 
Оскільки договір про примирення у криміналь-
ному процесі безпосередньо пов’язаний з пев-
ною кримінальною справою, то доцільно було 
б вказати в ньому дані про таку справу (напри-
клад, її номер, кваліфікація діянь відповідно до 
статей Кримінального кодексу України, на осно-
ві яких вона була порушена). 

З метою полегшення роботи медіаторів на 
практиці у процесі здійснення відновних про-
цедур, а також створення умов для врахування 
усіх необхідних вимог законодавства щодо під-
готовки договору про примирення, варто розро-
бити типовий договір про примирення у кримі-
нальному процесі. Такий типовий договір може 
бути розроблений та затверджений, наприклад, 
Асоціацією практиків відновного правосуддя 
(створення якої передбачається в майбутньому) 
та/або наказом Міністерства юстиції України.

Важливою проблемою є визначення юридич-
ного впливу підписання та виконання договору 
про примирення на подальший хід криміналь-
ного процесу. Видається, що виконаний договір 
може бути: 1) підставою для звільнення від кри-
мінальної відповідальності; 2) пом’якшуючою 
обставиною при призначенні покарання; 3) вра-
хований при звільненні від відбування покаран-
ня з випробуванням. Відповідно за даних обста-
вин договір про примирення може бути взятий 
до постановлення вироку. 

Проектом Закону України “Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінально-про-
цесуального кодексів України щодо процедури 
медіації (посередництва)” передбачено внести 
зміни та доповнення до чинного КПК шляхом 
необхідності з’ясування судом, чи були виконані 
підсудним зобов’язання, які випливають з дого-
вору про примирення, і в якому обсязі (якщо 
такий договір укладався). За певних обставин 
договір про примирення може бути взятий до 
уваги при застосуванні умовно-дострокового 
звільнення. 

Обов’язковість врахування виконання дого-
вору про примирення до постановлення виро-
ку буде забезпечувати кримінально-процесу-

Договір про примирення у кримінальному процесі
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альний, а не цивільно-процесуальний механізм 
дотримання договірних домовленостей потерпі-
лого та підозрюваного (обвинуваченого, підсуд-
ного). Це зробить реальнішим відшкодування 
шкоди, що завдана потерпілому, а також змен-
шить загрозу невиконання взятих зобов’язань та 
переведення питання про відшкодування май-
нової чи немайнової шкоди у площину цивіль-
ного судочинства чи відновлення кримінального 
судочинства у разі невиконання договору про 
примирення.

Кримінально-процесуальна та цивільно-пра-
вова природа договору про примирення створює 
подвійність його сутності. Поєднання імпера-
тивних та диспозитивних начал у кримінально-
правовому інституті примирення сприяє демо-
кратизації та гуманізації кримінального судо-
чинства, його наближенню до законних інте-
ресів сторін кримінального конфлікту, зокрема 
потерпілого. 
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1. Звернути увагу судів на необ-
хідність додержання вимог законодав-
ства, що регулює застосування при-
мусових заходів виховного характеру 
до неповнолітніх, котрі вчинили зло-
чини у віці до 18 років або суспільно 
небезпечні діяння до досягнення віку, з 
якого може наставати кримінальна від-
повідальність. 

Метою застосування таких заходів 
має бути забезпечення інтересів непо-
внолітнього, які полягають в одержан-
ні не тільки належного виховання, а й 
освіти, лікування, соціальної, психоло-
гічної допомоги, захисту від жорстоко-
го поводження, насильства та експлу-
атації, а також у наявності можливості 
адаптуватися до реалій суспільного 
життя, підвищити загальноосвітній і 
культурний рівень, набути професії та 
працевлаштуватися. 

2. Роз’яснити судам, що в кожному 
випадку вирішення питання про відпо-
відальність неповнолітнього за злочин 
невеликої або середньої тяжкості необ-
хідно обговорити можливість засто-
сування до нього примусових захо-
дів виховного характеру замість кри-
мінального покарання. 

Відповідно до чинного законо-
давства примусові заходи виховного 
характеру можна застосовувати до 
особи, яка у віці від 14 до 18 років учи-

нила злочин невеликої або середньої 
тяжкості, а також до особи, котра у 
період від 11 років до досягнення віку, 
з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, учинила суспіль-
но небезпечне діяння, що має озна-
ки дії чи бездіяльності, передбачених 
Особливою частиною Кримінального 
кодексу України (далі – КК). 

Примусові заходи виховного харак-
теру, зокрема, застосовують: 
– у разі постановлення судом рішен-

ня про звільнення неповнолітнього 
від кримінальної відповідальності 
на підставі ч. 1 ст. 97 КК; 

–  до особи, котра до досягнення віку, з 
якого може наставати кримінальна 
відповідальність, вчинила суспіль-
но небезпечне діяння (ч. 2 ст. 97 
КК); 

– при звільненні неповнолітнього від 
покарання відповідно до ч. 1 ст. 105 
КК. 
Якщо в матеріалах справи крім 

зазначених наявні й інші підстави для 
звільнення неповнолітнього від кримі-
нальної відповідальності (наприклад, 
передбачені статтями 45-49 КК), які за 
правовими наслідками є більш спри-
ятливими для забезпечення його інте-
ресів, мають бути обрані саме ці під-
стави. 

Пленум Верховного Суду України 

ПОСТАНОВА 
від 15 травня 2006 року №2 

ПРО ПРАКТИКУ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ 
СПРАВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 
ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ 

Обговоривши практику застосування до неповнолітніх примусових захо-
дів виховного характеру, Пленум Верховного Суду України зазначає, що суди 
в основному додержують відповідних вимог законодавства. Проте при роз-
гляді ними справ зазначеної категорії мають місце й істотні недоліки. 

З метою усунення помилок у судовій практиці та однакового розуміння і 
додержання судами норм законодавства про застосування примусових заходів 
виховного характеру Пленум Верховного Суду України постановляє: 
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3. Представники органу у справах неповно-
літніх, на який покладено виконання судового 
рішення про застосування до неповнолітнього 
примусових заходів виховного характеру, зобо-
в’язані здійснювати ефективний контроль за 
його поведінкою і в разі ухилення від застосу-
вання призначеного судом заходу постійно ана-
лізувати й усувати причини ухилення та запо-
бігати йому в подальшому. 

Ухиленням від застосування примусових 
заходів виховного характеру слід вважати таку 
поведінку неповнолітнього, коли він без поваж-
них причин протягом установленого строку 
систематично порушує або не виконує умови 
застосування визначеного судом заходу (захо-
дів) – не дотримує встановлених судом обме-
жень свободи дій або вимог щодо його пове-
дінки; не піддається виховному впливу та ухи-
ляється від контролю батьків чи осіб, які їх замі-
няють, педагогічного або трудового колективу; 
відмовляється відшкодувати майнові збитки; 
не виконує умов угоди про примирення; само-
вільно залишає школу чи училище соціальної 
реабілітації або систематично порушує порядок 
перебування в цих установах; тощо. 

4. Судам слід мати на увазі, що передбаче-
ний ч. 2 ст. 105 КК перелік примусових захо-
дів виховного характеру є вичерпним. Поряд із 
застосуванням одного чи декількох із них суд 
може в передбаченому законом порядку при-
значити неповнолітньому вихователя з ураху-
ванням позитивних даних про певну особу та 
її здатності благотворно впливати на поведінку 
неповнолітнього. Ця особа має підтвердити у 
судовому засіданні свою згоду бути виховате-
лем. 

Додатковим виховним чинником при вирішен-
ні судами зазначених питань має бути залучення 
до цього громадських організацій та осіб, які 
займаються примиренням потерпілих із непо-
внолітніми, котрі вчинили злочин чи суспільно 
небезпечне діяння. Результати примирення (у 
разі досягнення такого і виконання всіх його умов 
у повному обсязі – відшкодування потерпілому 
завданих злочином майнових збитків та/або усу-
нення заподіяної шкоди, укладення відповідної 
угоди тощо) дають змогу обрати щодо таких 
неповнолітніх найбільш ефективний захід вихов-
ного характеру, а також мають ураховуватись 
як істотні обставини при вирішенні питання 
про звільнення неповнолітнього, який вчинив зло-
чин, від кримінальної відповідальності (закрит-
тя справи) у зв’язку із застосуванням зазначених 

заходів чи примиренням із потерпілим (курсив 
наш. – Ред.).

5. Застереження (п. 1 ч. 2 ст. 105 КК), яке є 
одним із найм’якших заходів виховного харак-
теру, може бути зроблено шляхом роз’яснен-
ня судом неповнолітньому наслідків його дій 
– шкоди, завданої охоронюваним законом пра-
вам особи (осіб), інтересам суспільства або дер-
жави, – та оголошення неповнолітньому осуду 
за ці дії, а також попередження про більш суворі 
правові наслідки, які можуть настати в разі про-
довження ним протиправної поведінки чи вчи-
нення нового злочину. 

6. Обмеження дозвілля і встановлення осо-
бливих вимог щодо поведінки неповнолітнього 
(п. 2 ч. 2 ст. 105 КК) слід розуміти як: обмеження 
перебування поза домівкою в певний час доби; 
заборону відвідувати певні місця, змінювати 
без згоди органу, який здійснює за ним нагляд, 
місце проживання, навчання чи роботи, виїж-
джати в іншу місцевість; покладення обов’язку 
продовжити навчання, пройти курс лікування 
(за наявності хворобливого потягу до спиртного 
або в разі вживання наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів); тощо. 

Відповідно до ч. 3 ст. 105 КК, суд у кожному 
випадку встановлює конкретний строк, про-
тягом якого органи, що здійснюють контроль та 
нагляд за поведінкою неповнолітнього, повинні 
пред’являти особливі вимоги щодо неї, а непо-
внолітній зобов’язаний їх дотримувати. З ура-
хуванням даних про особу неповнолітнього та 
характеру вчиненого ним злочину чи суспіль-
но небезпечного діяння суд визначає, які види 
дозвілля слід обмежити, а які – заборонити, або 
які обов’язки покласти на неповнолітнього і на 
який саме строк. Тривалість останнього має бути 
достатньою для виправлення неповнолітнього. 
На практиці обмеження дозвілля чи інші осо-
бливі вимоги щодо поведінки неповнолітнього 
можуть установлюватися на декілька місяців, 
що пов’язано, наприклад, із необхідністю прой-
ти курс лікування від алкоголізму, наркоманії, 
токсикоманії, позбутися інших шкідливих для 
здоров’я звичок або закінчити навчання в школі, 
одержати професійні навики та працевлаштува-
тися (іноді – і на певний період після цього). 

7. Передача неповнолітнього під нагляд бать-
ків або осіб, які їх заміняють (п. 3 ч. 2 ст. 105 КК), 
допускається лише за наявності даних про те, що 
вони здатні забезпечити позитивний виховний 
вплив на нього та постійний контроль за його 
поведінкою. Особами, які заміняють батьків, є, 
зокрема, усиновителі, опікуни і піклувальники. 
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Питання про передачу неповнолітнього під 
нагляд батьків або осіб, які їх заміняють, суд 
повинен вирішувати з урахуванням даних, що 
їх характеризують. Неприпустимо передавати 
неповнолітнього під нагляд батька чи матері, які 
позбавлені батьківських прав, а також батьків чи 
інших осіб, котрі через свою поведінку не здат-
ні позитивно впливати на нього. Хоча в зако-
ні не передбачено обов’язкове отримання згоди 
батьків або осіб, які їх заміняють, на передачу їм 
неповнолітнього під нагляд, суд має отримати 
таку згоду. 

Неповнолітнього можна передати під нагляд 
педагогічного (за місцем навчання) чи трудо-
вого (за місцем роботи) колективу – за згодою 
цього колективу, а також під нагляд окремих 
громадян - на їхнє прохання. При цьому як педа-
гогічний чи трудовий колектив, так і окремий 
громадянин мають бути спроможні здійснювати 
виховний вплив на неповнолітнього, постійно й 
належним чином контролювати його поведінку 
та зобов’язані це робити. 

Строк нагляду, передбаченого п. 3 ч. 2 ст. 105 
КК, суд встановлює з урахуванням конкретних 
обставин справи та мети виправлення непо-
внолітнього. Як свідчить практика, цей нагляд 
має здійснюватись, як правило, не менше одно-
го року, оскільки за коротшого строку він буде 
малоефективним (але не довше, ніж до досяг-
нення особою повноліття). 

8. Покладення обов’язку відшкодувати запо-
діяні майнові збитки як примусовий захід вихов-
ного характеру (п. 4 ч. 2 ст. 105 КК) можна засто-
совувати лише до неповнолітнього, який досяг 
15 років, має майно чи кошти, що є його влас-
ністю, або самостійно одержує заробіток (заро-
бітну плату, стипендію тощо). У постанові (ухва-
лі) суд повинен зазначити розмір збитків, що 
підлягають відшкодуванню, та строки виконан-
ня цього рішення. 

9. Роз’яснити судам, що до спеціальних 
навчально-виховних установ відповідно до п. 5 
ч. 2 ст. 105 КК направляють неповнолітніх, котрі 
вийшли з-під контролю батьків чи осіб, які їх 
заміняють, не піддаються виховному впливу та 
не можуть бути виправлені шляхом застосуван-
ня інших примусових заходів виховного харак-
теру. До таких установ не можна направляти 
осіб, визнаних інвалідами, а також тих, кому згід-
но з висновком відповідних спеціалістів пере-
бування там протипоказане за станом здоров’я 
через наявність певних захворювань. Докладний 
перелік останніх наведено у п. 11 Інструкції про 
медичне обстеження дітей і підлітків, які направ-

ляються до загальноосвітніх шкіл та професій-
них училищ соціальної реабілітації для дітей і 
підлітків, які потребують особливих умов вихо-
вання (затверджена наказом Міністерства охо-
рони здоров’я та Міністерства освіти України 
від 5 травня 1997 р. № 137/131, зареєстрована 
в Міністерстві юстиції України 20 серпня 1997 
р. за № 328/2132; далі – Інструкція). Необхідно 
також ураховувати застереження щодо протипо-
казань для направлення неповнолітніх до зазна-
чених установ, які містяться у пунктах 12, 14 
Інструкції. 

До спеціальних навчально-виховних установ 
належать загальноосвітні школи соціальної реа-
білітації та професійні училища соціальної реа-
білітації. Їх статус визначений Законом України 
від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР “Про орга-
ни і служби у справах неповнолітніх та спе-
ціальні установи для неповнолітніх” (з наступ-
ними змінами; далі – Закон). Мережа цих уста-
нов і положення про них затверджені поста-
новою Кабінету Міністрів України від 13 жов-
тня 1993 р. № 859 “Про організацію діяльності 
загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та 
професійних училищ соціальної реабілітації” (зі 
змінами, внесеними постановою від 11 серпня 
1995 р. № 646). 

10. Неповнолітній, якого направлено до 
загальноосвітньої школи соціальної реабілітації 
або професійного училища соціальної реабілі-
тації, за своїм правовим статусом є учнем, щодо 
якого положеннями про ці навчально-виховні 
установи встановлено певні обмеження. 

11. Слід мати на увазі, що згідно зі ст. 8 
Закону до загальноосвітніх шкіл соціальної реа-
білітації направляють неповнолітніх віком від 
11 до 14 років, а до професійних училищ соці-
альної реабілітації – віком від 14 років. 

Учнів тримають у зазначених установах у 
межах установленого судом строку, але не біль-
ше трьох років: у загальноосвітніх школах соці-
альної реабілітації – до досягнення ними 14, 
у професійних училищах соціальної реабілітації 
– 18 років, а у виняткових випадках (якщо це 
необхідно для завершення навчального року або 
професійної підготовки) за рішенням суду – від-
повідно 15 і 19 років. 

Учні загальноосвітніх шкіл соціальної реа-
білітації, яким виповнилося 15 років, але які 
не стали на шлях виправлення, за рішенням 
суду за місцем знаходження зазначеної уста-
нови, постановленим у порядку, передбаченому 
стаття ми 409, 411 Кримінально-процесуального 
кодексу України (далі – КПК), можуть бути 

Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру 



ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

16   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

переведені до професійного училища соціальної 
реабілітації. 

Дострокове звільнення зі спеціальної 
навчально-виховної установи учня, який довів 
своє виправлення, провадиться за клопотанням 
ради школи чи училища на підставі постанови 
судді районного (міського) суду за місцем їх 
знаходження. До клопотання необхідно долу-
чити особову справу учня, яка має містити дані, 
що характеризують його ставлення до навчання 
і праці, а також поведінку протягом усього часу 
перебування у відповідній установі. 

12. У постанові судді чи ухвалі суду про 
направлення неповнолітнього до спеціальної 
навчально-виховної установи мають бути зазна-
чені тип цієї установи (загальноосвітня школа 
соціальної реабілітації чи професійне учили-
ще соціальної реабілітації – залежно від віку 
неповнолітнього та його загальноосвітньої під-
готовки) і строк його тримання там, який суд 
визначає відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 105 КК, вра-
ховуючи при цьому необхідність завершення 
учнем навчального року в школі чи професійної 
підготовки в училищі. 

Зазначати конкретну школу або училище 
та місце їх знаходження не потрібно, оскільки 
це питання вирішує відповідний орган освіти. 
Виняток можливий у випадку, коли необхід-
но убезпечити неповнолітнього від негативного 
впливу з боку батьків або осіб, які можуть схи-
лити його до вчинення нових злочинів, і тому 
його доцільно направити до навчально-виховної 
установи, що знаходиться в іншій області (регі-
оні). 

13. Відповідно до ст. 111 КПК досудове слід-
ство у справах про застосування до неповноліт-
ніх примусових заходів виховного характеру є 
обов’язковим і провадиться за загальними пра-
вилами, встановленими названим Кодексом, з 
урахуванням особливостей провадження у спра-
вах про злочини неповнолітніх, передбачених у 
розд. VIII цього Кодексу. 

Справу, що надійшла від прокурора в поряд-
ку, передбаченому ст. 73 або ст. 9 КПК, для вирі-
шення питання про застосування до неповноліт-
нього примусових заходів виховного характеру, 
суддя за наявності згоди з цим рішенням слід-
чого або прокурора у десятиденний строк при-
значає своєю постановою до судового розгляду 
із зазначенням часу й місця, а також осіб, яких 
необхідно викликати в судове засідання. 

У разі незгоди з таким рішенням слідчого чи 
прокурора суд мотивованою постановою (ухва-
лою) повертає справу прокурору. Слідчий та 

прокурор вправі знову ініціювати звільнення 
особи, яка не досягла 18 років, від кримінальної 
відповідальності за вчинений злочин лише в разі 
встановлення під час досудового слідства нових 
підстав чи обставин, що свідчать про можливість 
виправлення цього неповнолітнього без засто-
сування покарання. 

Якщо ж виявлено порушення вимог КПК, без 
усунення яких справу не можна призначати до 
судового розгляду, або порушення права непо-
внолітнього на захист, або неповноту чи непра-
вильність досудового слідства, які не можуть 
бути усунені в судовому засіданні, суддя має 
мотивованою постановою (суд – ухвалою) з 
додержанням вимог, передбачених стаття ми 246 
і 281 КПК, повернути справу прокуророві для 
усунення цих порушень чи для проведення 
додаткового розслідування, обов’язково зазна-
чивши підстави свого рішення. 

14. Рекомендувати головам місцевих судів на 
виконання вимог ч. 2 ст. 6 Закону уповноважу-
вати своїм наказом розглядати справи про засто-
сування примусових заходів виховного характе-
ру найбільш кваліфікованих суддів (переважно 
тих, які відповідно до внутрішньої спеціалізації 
розглядають справи про злочини неповноліт-
ніх), а також забезпечувати цих суддів необхід-
ною методичною літературою, регулярно про-
водити з ними заняття з метою вдосконалення 
професійного рівня і набуття знань у галузі 
дитячої та юнацької психології. 

15. Розгляд справи, яка надійшла до суду в 
порядку, передбаченому ст. 73 чи ст. 9 КПК, про-
вадиться за обов’язковою участю прокурора і 
захисника. 

У судове засідання слід викликати закон-
ного представника неповнолітнього, але його 
неявка не є перешкодою для розгляду справи. У 
виняткових випадках, коли участь такого пред-
ставника може зашкодити інтересам неповно-
літнього, суд повинен своїм рішенням обмежити 
її відповідною частиною судового засідання або 
зо всім усунути певну особу від участі у розгляді 
справи і допустити замість неї іншого законного 
представника. 

Закритий розгляд справ зазначеної категорії 
допустимий за мотивованою постановою (ухва-
лою) суду у випадках, передбачених ст. 20 КПК. 

16. Про час і місце розгляду справи про засто-
сування до неповнолітнього примусового захо-
ду виховного характеру суд відповідно до ч. 1 
ст. 442 КПК повідомляє службу у справах непо-
внолітніх та міліцію у справах неповнолітніх. 
У судовому засіданні представники цих органів, 
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зокрема, висловлюють думку про те, який саме 
примусовий захід виховного характеру буде в 
конкретному випадку найбільш ефективним. 

При розгляді справи суд з’ясовує дані про 
особу неповнолітнього та повноваження закон-
ного представника; роз’яснює їм процесуальні 
права, передбачені ст. 263 КПК; приймає рішен-
ня щодо заяв і клопотань осіб, які беруть участь 
у розгляді справи; заслуховує пояснення непо-
внолітнього, його законного представника; пере-
віряє докази, що доводять або спростовують 
вчинення неповнолітнім злочину чи суспіль-
но небезпечного діяння, та інші обставини, які 
мають істотне значення для вирішення питання 
про застосування примусового заходу виховного 
характеру. Після того як суд закінчить перевірку 
матеріалів справи, свою думку з цього питан-
ня висловлюють прокурор, захисник, законний 
представник та неповнолітній. 

17. Суди зобов’язані додержувати норм кри-
мінально-процесуального закону, які гарантують 
неповнолітньому право на захист. Невиконання 
вимог ст. 447 КПК про розгляд справи за 
участю захисника неповнолітнього є істотним 
порушенням цього права і підставою для скасу-
вання судового рішення про застосування при-
мусового заходу виховного характеру. У разі, 
коли неповнолітній або його законний представ-
ник не запросили захисника, суддя призначає 
останнього і забезпечує його участь у справі від-
повідно до п. 1 ч. 4 ст. 47 КПК. При цьому близь-
ких родичів, опікунів або піклувальників непо-
внолітнього можна допускати до участі у справі 
як захисників лише за наявності адвоката. 

18. Під час досудового слідства та розгляду в 
суді справи про застосування примусових захо-
дів виховного характеру крім обставин, зазна-
чених у ст. 64 КПК, необхідно повно й усебічно 
з’ясувати: 

1) дані про особу неповнолітнього - вік 
(число, місяць, рік народження, які мають бути 
підтверджені долученими до справи копіями 
свідоцтва чи актового запису про народження), 
інші біографічні дані; вікові і психологічні осо-
бливості (темперамент, рівень загального роз-
витку, інтереси, ціннісні орієнтації та ін.); стан 
здоров’я; соціальну (суспільну) характеристику 
(взаємовідносини в сім’ї та колективі, ставлення 
до праці, навчання, участь у суспільному житті 
тощо). За наявності даних про розумову відста-
лість неповнолітнього, не пов’язану із психічним 
захворюванням, має бути також з’ясовано, чи 
здатний він повністю усвідомлювати значення 
своїх дій і якою мірою може керувати ними, для 

чого в разі потреби призначають експертизу за 
участю спеціалістів у галузі дитячої чи юнацької 
психології або ж експертів-психіатрів; 

2) ставлення неповнолітнього до наслідків 
діяння, яке він учинив; 

3) дані про батьків неповнолітнього (наяв-
ність у них судимостей, позбавлення їх бать-
ківських прав, їхній спосіб життя, здатність 
забезпечити виховний вплив на неповнолітньо-
го та постійний контроль за його поведінкою); 

4) обставини, що негативно впливали на вихо-
вання неповнолітнього; 

5) наявність дорослих підбурювачів та інших 
осіб, які втягнули неповнолітнього у злочинну 
діяльність. 

Відповідно до положень гл. 36 КПК (зокре-
ма ст. 433) та згідно з п. 2 Інструкції медичний 
огляд кожного неповнолітнього має бути про-
ведений до розгляду справи судом, а тому він 
повинен звертати увагу на повноту дослідження 
цих обставин під час досудового слідства у спра-
вах, які йому направив прокурор у порядку, 
передбаченому ст. 73 або ст. 9 КПК, та відповід-
но реагувати у разі недотримання органом досу-
дового слідства цих вимог закону. За відсутності 
даних щодо проведення медичного огляду непо-
внолітнього суд має право своєю постановою 
призначити його. 

Якщо є підстави вважати, що неповнолітній 
за своїм інтелектуальним розвитком не досяг 
віку (14, 16 або 18 років), який відповідає даним 
свідоцтва про народження чи іншого документа, 
необхідно призначити психолого-психіатрично-
педагогічну експертизу, за допомогою якої це 
можна підтвердити або спростувати. У разі під-
твердження висновком експертизи наявності 
у неповнолітнього розумової чи психічної від-
сталості (не пов’язаної із психічним розладом) 
такого ступеня, за якого він за розвитком не 
відповідає віку, про який свідчать документи 
про народження, суд має поставити на розгляд 
питання щодо визнання неповнолітнього таким, 
що не досяг віку, з якого може наставати кримі-
нальна відповідальність та можливе застосуван-
ня примусових заходів виховного характеру. 

19. За результатами розгляду справи суддя 
виносить постанову, а суд – ухвалу. 

З метою здійснення контролю за виконанням 
рішення про застосування примусового захо-
ду виховного характеру суд своєчасно інфор-
мує про це рішення уповноважених осіб служби 
у справах неповнолітніх та кримінальної міліції 
у справах неповнолітніх. 

Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру 
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20. Якщо при розгляді кримінальної справи, 
яка надійшла в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 9 
КПК, суд дійде висновку, що неповнолітній не 
потребує покарання, він закриває справу і засто-
совує до цієї особи примусові заходи виховного 
характеру, передбачені ч. 2 ст. 105 КК. 

У разі необхідності застосування таких захо-
дів до особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння у період від 11 років до досягнення віку, з 
якого настає кримінальна відповідальність, слід-
чий відповідно до ст. 73 КПК виносить поста-
нову про закриття кримінальної справи та про 
застосування до неповнолітнього зазначених 
заходів, після чого направляє справу разом із 
постановою прокурору, а прокурор – до суду, 
який і постановляє рішення про застосування 
цих заходів. 

21. Роз’яснити судам, що справа про засто-
сування примусових заходів виховного харак-
теру щодо неповнолітнього (ст. 9 КПК) і спра-
ва з обвинувальним висновком про притягнення 
до кримінальної відповідальності особи, разом 
із якою він вчинив суспільно небезпечне діяння, 
можуть бути вирішені в одному судовому засі-
данні з додержанням вимог, передбачених гла-
вами 25-28 і 36 КПК. 

Після закінчення судового слідства в об’-
єднаній справі суд, заслухавши думку проку-
рора і захисника із зазначених у ст. 448 КПК 
питань, виконує дії, передбачені статтями 318 
і 319 цього Кодексу, та постановляє в нарадчій 
кімнаті щодо підсудного вирок, а щодо неповно-
літнього – ухвалу (постанову) про застосування 
(чи незастосування) примусового заходу вихов-
ного характеру. 

22. У випадках, коли кримінальна справа 
щодо неповнолітнього надходить до суду з обви-
нувальним висновком, але в процесі судового 
слідства прокурор своєю постановою у поряд-
ку, визначеному ст. 277 КПК, змінює обвину-
вачення з перекваліфікацією вчинених дій за 
іншим законом (за яким неповнолітній через 
недосягнення віку, передбаченого ст. 22 КК, не 
може бути притягнутий до кримінальної від-
повідальності) та одночасно відповідно до ст. 73 
КПК порушує питання про закриття справи із 
застосуванням до неповнолітнього примусових 
заходів виховного характеру, а потерпілий (його 
представник) заперечує проти цього і підтримує 
в повному обсязі раніше пред’явлене обвинува-
чення, суд повинен продовжити розгляд спра-
ви у загальному порядку і провести судові деба-
ти. У нарадчій кімнаті за умови недоведеності 
пред’яв леного обвинувачення у повному обся-

зі, але наявності в діях неповнолітнього ознак 
іншого передбаченого Особливою частиною КК 
злочину, суб’єктом якого він за віком бути не 
може (тобто в разі вчинення суспільно небез-
печного діяння), суд згідно зі ст. 73 КПК ухва-
лює рішення (постанову, ухвалу) про закриття 
справи та застосовує до неповнолітнього при-
мусовий захід (заходи) виховного характеру на 
підставі ч. 2 ст. 97 КК. 

23. У тому разі, коли в провадженні суду 
одночасно перебувають справа щодо неповно-
літнього, яка надійшла в порядку, передбаче-
ному ст. 73 КПК, із постановою прокурора про 
її закриття і застосування примусових захо-
дів виховного характеру, а також кримінальна 
справа з обвинувальним висновком про вчи-
нення цим же неповнолітнім тяжкого чи осо-
бливо тяжкого злочину, суд вправі з дотри-
манням положень процесуального закону (ст. 26 
КПК) об’єднати зазначені справи в одне про-
вадження, але за результатами їх розгляду ухва-
лити два процесуальних документи: постанову 
(ухвалу) про застосування до неповнолітнього 
примусових заходів за вчинене ним суспільно 
небезпечне діяння, що має ознаки злочину, суб’-
єктом якого він згідно зі ст. 22 КК не може бути 
за віком, та вирок із призначенням цьому непо-
внолітньому покарання за вчинений тяжкий чи 
особливо тяжкий злочин (за умови доведено-
сті пред’явленого обвинувачення та відсутності 
будь-яких підстав для звільнення цієї особи від 
кримінальної відповідальності). Постановлені 
таким чином судові рішення не можуть супе-
речити одне одному, і їх необхідно виконувати 
окремо. 

Суд також може об’єднати в одне прова-
дження кілька кримінальних справ щодо одного 
неповнолітнього: ті, які надійшли від прокурора 
в порядку, передбаченому ст. 9 КПК, з поста-
новами про застосування примусових заходів 
виховного характеру, і/або справи з обвинуваль-
ними висновками про вчинення злочинів неве-
ликої чи середньої тяжкості та ухвалити або 
один процесуальний документ – постанову про 
закриття справи і звільнення неповнолітнього 
від кримінальної відповідальності за всі вчи-
нені ним злочини із застосуванням до нього при-
мусових заходів виховного характеру (за наяв-
ності до того підстав), або ж два процесуальних 
документи – постанову про застосування таких 
заходів і вирок (у разі неможливості звільнення 
неповнолітнього від кримінальної відповідаль-
ності за злочини, зазначені в обвинувальних 
висновках). 
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24. Цивільний позов про відшкодування 
шкоди, заподіяної внаслідок учинення злочи-
ну чи суспільно небезпечного діяння, у спра-
ві про застосування примусового заходу вихов-
ного характеру суд не вирішує (він має бути роз-
глянутий у порядку цивільного судочинства). 

25. Особу, яка відповідно до ч. 3 ст. 73 КПК 
поміщена до приймальника-розподільника для 
неповнолітніх, доставляє до суду орган внутріш-
ніх справ. У випадках, передбачених ч. 4 ст. 447 
КПК, суд вправі тимчасово, строком до 30 діб, 
помістити у приймальник-розподільник і непо-
внолітнього, який підлягає направленню до спе-
ціальної навчально-виховної установи. Час пере-
бування у приймальнику-розподільнику (пра-
цівники якого і доставляють неповнолітнього до 
загальноосвітньої школи чи професійного учи-
лища соціальної реабілітації) зараховується до 
визначеного судом строку тримання в цій уста-
нові. 

26. Суди повинні приділяти більше уваги 
підвищенню виховного значення та посиленню 
профілактичного впливу судових процесів у 
справах про злочини неповнолітніх. У кожній 
справі необхідно встановлювати причини вчи-
нення злочинів неповнолітніми та умови, що 
цьому сприяли; не залишати без реагування 
виявлені у судовому засіданні недоліки в роботі 
навчальних закладів і громадських організацій 
та органів, які зобов’язані запобігати правопору-
шенням неповнолітніх; виносити відповідно до 

статей 23, 232 КПК окремі ухвали (постанови) із 
зазначенням конкретних обставин, за яких стало 
можливим учинення неповнолітнім злочину, та 
осіб, із чиєї вини це сталося. 

Щоб підвищити ефективність цих процесу-
альних документів, суди (судді) мають вислов-
лювати в них конкретні пропозиції щодо заходів, 
спрямованих на усунення недоліків і прогалин у 
вихованні неповнолітніх та недопущення нена-
лежного виконання обов’язків представниками 
органів, служб і кримінальної міліції у справах 
неповнолітніх, адміністрацією шкіл, училищ чи 
дитячих будинків, а також реагувати на факти 
порушення законодавства органами досудового 
слідства у ході провадження у справах непо-
внолітніх та судами першої інстанції під час роз-
гляду цих справ. 

Для запобігання протиправній поведінці 
неповнолітніх, забезпечення вчасного втручан-
ня з метою її коригування та виправлення таких 
осіб органи та служби у справах неповнолітніх 
повинні здійснювати соціальний патронаж не 
тільки тих сімей, у яких є неповнолітні, схиль-
ні до такої поведінки, а й сімей, що належать до 
групи ризику. 

27. Визнати такою, що втратила чинність, 
постанову Пленуму Верховного Суду України 
від 31 травня 2002 р. № 6 “Про практику розгля-
ду судами справ про застосування примусових 
заходів виховного характеру”. 

Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру 
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1. Звернути увагу судів на те, що послідовне 
і неухильне додержання на всіх стадіях кримі-
нального судочинства норм кримінально-проце-
суального законодавства України, якими перед-
бачені права потерпілих від злочинів, є однією з 
важливих умов здійснення закріпленого ст. 55 
Конституції України права громадян на судовий 
захист від протиправних посягань. 

2. Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кримінально-
процесуального кодексу України (далі – КПК) 
особа, якій злочином заподіяно моральну, фізич-
ну або майнову шкоду, набуває передбачених 
законом прав учасника процесу лише після виз-
нання її потерпілим. Визнання особи потер-
пілим у справі або відмова в цьому мають бути 
процесуально оформлені постановою органу діз-
нання, слідчого, прокурора, судді або ухвалою 
суду. 

Вирішуючи питання про визнання особи 
потерпілим, суддя або суд має з’ясувати, яку кон-
кретно шкоду заподіяно їй злочином (моральну, 
фізичну чи майнову), і зазначити це в постанові 
або ухвалі. 

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

3. Не можуть бути визнані потерпілими особи, 
які постраждали від злочину, вчиненого ними ж; 
водночас, оскільки закон не пов’язує позбавлен-
ня особи статусу потерпілого з неправомірністю 
її поведінки, суди мають визнавати особу потер-
пілим й у випадках, коли вчинення щодо неї зло-
чину спровоковано її діями. При цьому неправо-
мірність поведінки потерпілого може бути вра-

хована при кваліфікації дій підсудного або при-
значенні йому покарання. 

4. При попередньому розгляді справи суддя 
відповідно до ст. 237 КПК повинен з’ясувати, чи 
всі особи, яким злочином заподіяно моральну, 
фізичну або майнову шкоду, визнані потерпіли-
ми. Якщо хтось із цих осіб не визнаний потер-
пілим на стадії дізнання і досудового слідства, за 
наявності відповідного клопотання суддя своєю 
постановою має визнати таку особу потерпілим, 
повідомити її про це та надати можливість озна-
йомитися з матеріалами справи. Таке ж рішення 
він постановлює і тоді, коли є необхідність замі-
нити особу, яка необґрунтовано була визнана 
потерпілим, представником потерпілого, цивіль-
ним позивачем, на належну. 

У випадках, коли визнання особи потерпілим 
може призвести до збільшення обсягу обвину-
вачення підсудного або зміни кримінально-пра-
вової кваліфікації діяння, суддя чи суд із дотри-
манням вимог ст. 246 або ст. 281 КПК має повер-
нути справу на додаткове розслідування. 

Таке ж рішення суддя чи суд повинен при-
йняти і в тому разі, коли органи дізнання чи 
досудового слідства істотно обмежили закон-
ні права потерпілого (наприклад, обирати пред-
ставника, порушувати клопотання, заявляти від-
води, подавати докази, знайомитися з усіма мате-
ріалами справи тощо) і поновити ці права на ста-
дії судового розгляду справи неможливо. 

5. Відповідно до ч. 2 ст. 232 КПК суди зобов’я-
зані реагувати на виявлені факти необґрунтова-
ного зволікання з визнанням особи потерпілим 
(при очевидності заподіяння злочином шкоди), 

Пленум Верховного Суду України 

ПОСТАНОВА 
від 2 липня 2004 року №13 

ПРО ПРАКТИКУ ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ 
ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКИМ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРАВА 

ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЗЛОЧИНІВ 

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

З метою забезпечення конституційних і процесуальних гарантій прав потерпілих у криміналь-
ному судочинстві та у зв’язку з питаннями, які виникли у судовій практиці, Пленум Верховного 
Суду України постановляє: 
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допущені органами дізнання чи досудового слід-
ства, окремими ухвалами (постановами). 

6. У справах про злочини, внаслідок яких 
сталася смерть потерпілого, права, передбачені 
частинами 3 і 4 ст. 49 КПК, мають його близь-
кі родичі. Оскільки п. 11 ст. 32 КПК містить 
вичерпний перелік таких родичів (ними є бать-
ки, один із подружжя, діти, рідні брати і сестри, 
дід, баба, внуки), суди не вправі визнавати потер-
пілими у цих справах інших осіб. 

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

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

8. У разі, коли потерпілим визнано непо-
внолітню або недієздатну особу, суд забезпечує 
участь у справі законного представника цієї 
особи, який має захищати її права й охоронювані 
законом інтереси; при цьому згода такого потер-
пілого на участь у справі законного представ-
ника не потрібна. Після досягнення потерпілим 
18-річного віку функції законного представника 
припиняються, але останній може брати участь 
у справі як представник потерпілого (ст. 52 
КПК). 

Відповідно до п. 10 ст. 32 КПК законними 
представниками неповнолітніх чи недієздат-
них потерпілих можуть бути лише батьки (уси-
новлювачі), опікуни, піклувальники або пред-
ставники установ та організацій, під опікою чи 
піклуванням яких перебувають ці потерпілі. Суд 
не вправі допускати інших осіб до участі у справі 
як законних представників таких потерпілих. 

За відсутності у неповнолітнього потерпілого 
батьків або інших законних представників суд 
зобов’язаний забезпечити участь у справі пред-
ставника потерпілого із числа осіб, зазначених у 
ст. 52 КПК. 

9. Представником потерпілого при прова-
дженні у кримінальній справі може бути адво-
кат, законний представник, близький родич або 
інша особа, допущена до участі у справі за поста-
новою дізнавача, слідчого, судді чи за ухвалою 
суду. Представник, повноваження якого засвід-
чуються відповідним дорученням, користується 
тими ж правами, що й потерпілий, і може діяти 
як поряд з останнім, так і замість нього. 

Повнолітній дієздатний потерпілий вправі у 
будь-який момент відмовитись від представни-

ка і продовжити захищати свої інтереси само-
стійно. 

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

10. Відповідно до ст. 63 КПК особа, яка допи-
тана або підлягає допиту як свідок у справі, не 
може бути представником потерпілого. В тако-
му випадку суд зобов’язаний повнолітньому діє-
здатному потерпілому роз’яснити право обрати 
іншого представника з числа осіб, перелічених у 
ст. 52 КПК, а неповнолітньому чи недієздатному 
– забезпечити участь представника. 

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

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

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

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

У виняткових випадках, наприклад з метою 
забезпечення безпеки потерпілого, суд може 
звільнити його від участі в судовому процесі, 
попередньо отримавши письмове підтверджен-
ня показань, даних ним під час дізнання чи досу-
дового слідства. 

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

13. Суд повинен не тільки роз’яснити у судо-
вому засіданні потерпілому та його представни-

Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів
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кові права, передбачені статтями 49, 52, 521, 87, 
871, 88, 267, 348, 384 КПК, а й забезпечити мож-
ливість їх реального здійснення. Потерпілому, 
який одночасно є і цивільним позивачем, роз’-
яснюються також права останнього, передбачені 
статтями 50 і 268 КПК. 

Якщо під час досудового слідства потерпілий 
не заявив цивільного позову, суд повинен роз’-
яснити йому право зробити це в судовому засі-
данні, але до початку судового слідства. 

14. Відповідно до вимог ст. 295 КПК права 
й обов’язки потерпілому, цивільному позиваче-
ві (їх представникам) роз’яснює головуючий у 
судовому засіданні. 

За наявності у справі кількох потерпілих 
права й обов’язки можна роз’яснювати їм одно-
часно, але пересвідчитися в тому, що вони їх зро-
зуміли, необхідно шляхом опитування кожного 
потерпілого окремо. 

15. Після роз’яснення потерпілому права 
давати показання чи відмовитися від цього суд 
має з’ясувати у нього, чи бажає він скористатися 
зазначеним правом. У разі, коли потерпілий вис-
ловив бажання давати показання, суд попере-
джає його про кримінальну відповідальність за 
ст. 384 КК за завідомо неправдиве показання. 

16. Потерпілий, що не володіє мовою, якою 
провадиться судочинство, вправі виступати в 
суді рідною мовою, а за необхідності – користу-
ватися безкоштовною допомогою перекладача. 

17. 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 справи. 

18. Потерпілий або його представник за наяв-
ності реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу 
чи майну мають право на забезпечення безпеки. 
Члени сімей та близькі родичі зазначених осіб 
набувають такого права, якщо шляхом вислов-
лювання погроз або вчинення інших протиправ-
них дій щодо них робляться спроби вплинути на 
потерпілого чи його представника. Підставою 
для застосування заходів безпеки щодо пере-
лічених осіб є тільки фактичні дані про наяв-
ність небезпеки. 

Підстави для застосування зазначених захо-
дів щодо потерпілого або його представника 
і щодо членів їхніх сімей та близьких роди-
чів можуть відрізнятися. Зокрема, ці заходи не 
застосовуються в разі існування реальної загро-
зи честі й гідності потерпілого (його представ-

ника), на відміну від членів їхніх сімей та близь-
ких родичів. 

Забезпечення безпеки перелічених осіб здійс-
нюється відповідно до вимог Закону України від 
23 грудня 1993 р. № 3782-XII “Про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві”. 

19. З урахуванням того, що в судовому засі-
данні потерпілий допитується за правилами 
допиту свідка (ст. 308 КПК), неповнолітнього 
потерпілого віком до 14 років (за розсудом суду 
– до 16) потрібно допитувати в присутності 
педагога, а за необхідності – лікаря, батьків 
або інших законних представників (ч. 1 ст. 307, 
ст. 168 КПК). Неповнолітнім потерпілим віком 
до 16 років суд роз’яснює обов’язок говорити 
правду, а про кримінальну відповідальність за 
завідомо неправдиві показання вони не попе-
реджаються. 

У випадках, коли присутність підсудного в 
залі судового засідання може негативно впли-
нути на повноту і достовірність показань непо-
внолітнього потерпілого, допит останнього за 
ухвалою суду може бути проведений за від-
сутності підсудного. Суд також повинен обго-
ворити доцільність залишення неповнолітнього 
потерпілого в залі судового засідання після його 
допиту, якщо у справі бере участь законний 
представник потерпілого. 

20. Звернути увагу судів на необхідність з’я-
сувати у потерпілого, чи не застосовувались до 
нього погрози, насильство, підкуп та чи не вчи-
нялись інші протиправні дії підсудним, його 
родичами, іншими особами з метою примусити 
відмовитись від давання показань або дати заві-
домо неправдиві показання. Встановивши такі 
факти, суд має обговорити питання про направ-
лення матеріалів прокурору для перевірки та 
про застосування щодо потерпілого заходів без-
пеки. У такий же спосіб він повинен реагувати у 
разі встановлення факту примушування потер-
пілого давати показання (за допомогою вчи-
нення незаконних дій особою, яка провадила 
дізнання або досудове слідство). 

21. Відповідно до частин 3 і 5 ст. 161 та ст. 261 
КПК потерпілий бере участь у судовому засі-
данні як сторона обвинувачення і користується 
рівними з іншими учасниками судочинства пра-
вами та свободою в наданні й дослідженні дока-
зів, доведенні їх переконливості перед судом. 

22. При призначенні і проведенні експертизи 
суду належить з’ясувати думку потерпілого та 
його представника щодо її необхідності і доціль-
ності, а також забезпечити їх активну участь у 
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підготовці питань, що виносяться на розгляд 
експерта. 

Призначення судово-психіатричної експер-
тизи щодо потерпілого з поміщенням до ста-
ціонарного медичного закладу можливе лише за 
його згодою, а щодо неповнолітнього віком до 14 
років – за згодою його законних представників. 

23. Відповідно до ст. 277 КПК у разі зміни 
прокурором у суді пред’явленого особі обвину-
вачення копії постанови, в якій формулюється 
нове обвинувачення і наводяться мотиви при-
йнятого рішення, мають бути вручені прокуро-
ром потерпілому, його законному представнику 
та представнику. Якщо в цій постанові порушу-
ється питання про застосування кримінального 
закону, яким передбачено відповідальність за 
менш тяжкий злочин, чи про зменшення обсягу 
обвинувачення, суд роз’яснює потерпілому, його 
законному представнику та представнику їхнє 
право підтримувати обвинувачення у раніше 
пред’явленому обсязі. Думка потерпілого (його 
законного представника та представника) щодо 
нового обвинувачення має бути зафіксована у 
протоколі судового засідання. 

У разі відмови прокурора від обвинувачення 
(ч. 3 ст. 264 КПК) суд роз’яснює потерпілому, 
його законному представнику та представни-
ку їхнє право вимагати продовження розгляду 
справи і підтримувати обвинувачення, про що 
робиться відповідний запис у протоколі судо-
вого засідання. За таких обставин думка потер-
пілого є пріоритетною для суду, оскільки: при 
незгоді з прокурором потерпілий бере функцію 
обвинувачення на себе і розгляд справи продо-
вжується; при згоді потерпілого з прокурором 
суд повинен справу закрити. 

Якщо прокурор змінив обвинувачення чи від-
мовився від нього у справі, котра розглядається 
за відсутності потерпілого, суд повинен від-
класти розгляд справи, надіслати потерпілому 
копію постанови прокурора та роз’яснити право 
відповідно підтримувати обвинувачення у рані-
ше пред’явленому обсязі чи вимагати продо-
вження розгляду справи і самому підтримувати 
обвинувачення. 

24. Обов’язок доказування та вжиття заходів 
щодо забезпечення цивільного позову лежить 
на стороні обвинувачення. Якщо під час дізнан-
ня або досудового слідства такі заходи не були 
вжиті, суддя вирішує це питання на підставі п. 7 
ч. 1 ст. 253 КПК. 

Маючи на увазі, що головним завданням кри-
мінального судочинства є охорона прав та закон-
них інтересів осіб, які беруть у ньому участь, 

суди повинні гостро реагувати на виявлені під 
час судового розгляду факти незабезпечення 
або несвоєчасного забезпечення відповідними 
органами реального відшкодування шкоди, запо-
діяної потерпілому злочином, і самі використо-
вувати надані їм законом повноваження з метою 
такого відшкодування. 

Не підлягають розгляду в кримінальній спра-
ві позови про відшкодування шкоди, що не 
випливають із пред’явленого обвинувачення. 
При виникненні такої ситуації суд повинен роз’-
яснити потерпілому можливість вирішення спір-
них питань у порядку цивільного судочинства. 

Цивільний позов може бути залишений судом 
без розгляду лише у двох випадках: якщо не з’я-
вився в судове засідання цивільний позивач 
або його представник (ст. 291 КПК), за винят-
ком випадків, застережених у ч. 2 ст. 291 КПК, 
а також коли підсудного виправдано за відсут-
ністю в його діях складу злочину (ст. 328 КПК). 

25. Суди зобов’язані забезпечити належний 
розгляд заяв громадян про злочини, справи про 
які порушуються не інакше як за скаргою потер-
пілого, і не допускати фактів необґрунтованої 
відмови у порушенні цих справ. Водночас необ-
хідно суворо додержувати вимог ч. 1 ст. 27 КПК 
про те, що кримінальні справи про перелічені 
в ній злочини можуть бути порушені тільки за 
наявності скарги потерпілого або його законного 
представника. У скарзі мають бути чітко викла-
дені підстави для порушення справи, зокре-
ма обставини, час, місце, мотиви, наслідки вчи-
нення злочину, його кримінально-правова ква-
ліфікація та відповідні докази; дані про особу, 
яка підозрюється в його вчиненні; прохання про 
притягнення її до кримінальної відповідальності 
тощо. 

Рекомендувати судам якомога ширше викори-
стовувати у справах зазначеної категорії інсти-
тут примирення потерпілого з обвинуваченим, 
підсудним (яке може мати місце як на ста-
дії попереднього розгляду справи суддею, так 
і в судовому засіданні, але до закінчення судо-
вого слідства) і підтримувати діяльність тих 
громадських організацій, які ставлять за мету 
досягнення такого примирення до судового роз-
гляду справи, повідомляти осіб, що вчинили зло-
чин, про наявність у районі (місті) таких органі-
зацій, надавати останнім відповідну інформацію. 
За клопотанням зацікавлених учасників судо-
чинства (особи, що вчинила злочин, потерпілого, 
їх представників) суд може оголосити перерву в 
судовому розгляді справи і надати їм можливість 
звернутися до зазначених посередників для вирі-

Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів
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шення конфлікту і досягнення примирення (кур-
сив наш. – Ред.). 

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 поста-
нову про порушення кримінальної справи і при-
значення її до розгляду. 

У разі вчинення злочину зазначеної категорії 
неповнолітнім або особою, яка через свої фізич-
ні чи психічні вади або з інших причин не може 
сама захистити свої інтереси, суддя направляє 
порушену кримінальну справу прокурору для 
провадження досудового слідства. 

26. Звернути увагу судів на обов’язковість 
одержання від потерпілого письмової або усної 
заяви (скарги) про притягнення до криміналь-
ної відповідальності підсудного у справі публіч-
ного обвинувачення, коли результати судового 
слідства свідчитимуть про необхідність змінити 
кваліфікацію злочину на статтю кримінального 
закону, якою передбачено відповідальність за 
якийсь зі злочинів, перелічених у ч. 1 ст. 27 КПК 
(справи приватного обвинувачення). У разі від-
мови потерпілого подати таку скаргу (заяву) і 
за наявності до того відповідних підстав підсуд-
ний має бути виправданий за відсутністю скла-
ду злочину, що не позбавляє потерпілого права 
звернутися до суду із заявою про порушення 
кримінальної справи у межах строків давності, 
передбачених ст. 49 КК. 

27. Суддя не вправі відмовити у прийнятті 
скарги потерпілого про притягнення особи до 
кримінальної відповідальності за ст. 125, ч. 1 
ст. 126, ст. 356 КК, якщо скарга надійшла до суду 
з прокуратури чи з інших компетентних органів 
у порядку, встановленому п. 3 ч. 2 ст. 97 КПК. 
При розгляді такої скарги суддя повинен викли-
кати потерпілого і з’ясувати його думку, а також 
інші обставини, необхідні для прийняття пра-
вильного рішення. 

За скаргами про вчинення зазначених зло-
чинів суддя зобов’язаний у передбачені ст. 97 
КПК строки порушити кримінальну справу чи 
відмовити в цьому. 

Порушена кримінальна справа має бути при-
значена до розгляду у строки, зазначені у ст. 256 
КПК. 

28. У разі надходження до суду поряд зі скар-
гою потерпілого зустрічної скарги суддя за наяв-
ності підстав виносить постанову про пору-
шення кримінальної справи за зустрічним обви-
нуваченням і призначення справи до судового 
розгляду. Відповідно до ч. 4 ст. 251 КПК суддя 

вправі об’єднати зустрічні обвинувачення в одне 
провадження. У таких випадках обом заявникам 
надаються процесуальні права як потерпіло-
го, так і підсудного, у зв’язку з чим кожному з 
них слід забезпечити дотримання і тих, і інших 
прав. 

29. При проведенні судових дебатів необ-
хідно додержувати вимог ст. 318 КПК. Оскільки 
в цих дебатах можуть брати участь особи, які не 
мають юридичної освіти (підсудний, потерпілий, 
цивільні відповідачі тощо), головуючий у судо-
вому засіданні перед початком дебатів повинен 
роз’яснити їх учасникам суть і призначення цієї 
процесуальної дії. 

Якщо у справі беруть участь і потерпілий, і 
його представник, право на виголошення про-
мови в судових дебатах надається їм обом. 

Ненадання слова в судових дебатах потер-
пілому, цивільному позивачу, їх представникам 
є підставою для скасування вироку. 

Відсутність під час судових дебатів пред-
ставника цивільного позивача не дає підстав для 
залишення судом цивільного позову без роз-
гляду. 

30. У справах приватного обвинувачення при 
об’єднанні в одному провадженні зустрічних 
обвинувачень слово для виголошення промови 
під час судових дебатів надається учасникам 
судового розгляду один раз, причому спочатку 
особі, яка першою подала скаргу про порушення 
кримінальної справи. Це не позбавляє їх права 
обмінятися репліками. 

31. При вирішенні питання про відшкоду-
вання моральної шкоди за позовом потерпілого 
суди повинні керуватися відповідними поло-
женнями Цивільного кодексу України та роз’-
ясненнями, що містяться у постанові Пленуму 
Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. 
№ 4 “Про судову практику в справах про від-
шкодування моральної (немайнової) шкоди” (зі 
змінами, внесеними постановою від 25 травня 
2001 р. № 5). 

32. Згідно з ч. 3 ст. 341 КПК головуючий зобо-
в’язаний роз’яснити потерпілому та його пред-
ставнику зміст вироку, строки і порядок його 
оскарження. 

Визнати правильною практику тих судів, які 
у випадках, коли справу розглянуто без участі 
потерпілого, направляють йому копію вироку. 

33. Суди повинні суворо додержувати вимог 
кримінального та кримінально-процесуального 
законодавства України щодо забезпечення прав 
потерпілого при закритті кримінальної справи. 
При вирішенні питання про звільнення особи 
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від кримінальної відповідальності за статтями 7, 
71, 72, 73, 8, 9, 10, 111 КПК потрібно з’ясувати 
думку потерпілого з цього приводу. 

Суд зобов’язаний повідомити про закриття 
справи потерпілого або його представника шля-
хом вручення чи направлення їм копії відпо-
відної постанови, яка згідно зі ст. 12 КПК може 
бути оскаржена ними в апеляційному порядку. 

У разі закриття справи потерпілому необ-
хідно роз’яснити право звернутися з позовними 
вимогами в порядку цивільного судочинства без 
сплати державного мита. 

34. Визнати такими, що втратили чинність, 
постанови Пленуму Верховного Суду України 

від 22 грудня 1978 р. № 8 “Про деякі питан-
ня, що виникли в практиці застосування суда-
ми України норм кримінально-процесуального 
законодавства, якими передбачені права потер-
пілих від злочинів” (зі змінами, внесеними поста-
новами від 29 червня 1984 р. № 6, від 4 черв-
ня 1993 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12) та 
від 25 січня 1974 р. № 2 “Про судову практику в 
кримінальних справах, які порушуються не інак-
ше як за скаргою потерпілого” (зі змінами, вне-
сеними постановами від 30 грудня 1977 р. № 7, 
від 27 лютого 1981 р. № 2, від 4 червня 1993 р. 
№ 3, від 13 січня 1995 р. № 3 та від 3 грудня 
1997 р. № 12). 

Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів
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П
ерше дослідження та проект з меді-
ації між потерпілим та правопо-
рушником у Фінляндії було впро-

ваджено в 1983 р. у м. Вантаа, що 
знаходиться неподалік від Гельсінкі. 
Причиною швидкого поширення меді-
ації у Фінляндії є стан кримінальної 
політики цієї країни та рівень соціаль-
них послуг, які на той час вважалися 
безальтернативними, особливо в сфері 
роботи з дітьми та молоддю. Різні пар-
тії вважали медіацію новим ресурсом, 
яким можна скористатися для вирі-
шення складних проблем, пов’язаних з 
неповнолітніми (молодими) правопо-
рушниками. 

Насправді характерною рисою успі-
ху медіації між потерпілими і пра-
вопорушниками у Фінляндії стало її 
успішне впровадження на рівні гро-
мадян. Керівна та контролююча роль 
державних органів була мінімальною. 
Більше того, слід зазначити, що сам 
процес медіації здійснюють волонтери. 
Вони проходять спеціальну підготовку 
для проведення медіації і, за винят-
ком символічного відшкодування за 
здійснені витрати, не отримують жод-
ної платні. 

На відміну від багатьох інших країн, 
медіація у Фінляндії тісно пов’язана 
з соціальною роботою та роботою з 
молоддю. Під час медіації правопо-
рушник та потерпілий можуть обгово-
рити конфлікт та виявити свої почут-
тя, що, власне, і становить один з най-
цінніших результатів процесу медіації. 
Завдяки медіації жертви отримують 
можливість зустрітися з правопоруш-
никами та пояснити їм результати ско-
єного ними злочину. Водночас пра-

вопорушник отримує нагоду навчи-
тися відповідати за свої вчинки, попро-
сити вибачення та спробувати зала-
годити заподіяну шкоду. Крім того, 
медіація допомагає подбати про тих 
правопорушників, які самі потерпають 
від різноманітних проблем, і надати їм 
допомогу на соціальне забезпечення 
або отримання необхідних медичних 
послуг. З огляду на високий рівень 
значення функції медіації, як процесу, 
спрямованого на забезпечення соці-
альної реінтеграції правопорушника 
та надання допомоги жертві, з точки 
зору правової системи процедури меді-
ації, не слід розглядати її лише як аль-
тернативний спосіб для розгляду кри-
мінальних справ. 

Ще до прийняття та набуття чин-
ності в 2006 р. законодавства про меді-
ацію місцеві органи влади організову-
вали проведення медіації, виходячи 
з особливостей місцевих потреб та 
фінансових міркувань. Місцеві органи 
або самостійно забезпечили надання 
послуг з медіації, або ж замовили у неу-
рядових спеціалізованих організацій. 
Практично половина органів місце-
вого самоврядування Фінляндії рані-
ше не надавала жодних медіаційних 
послуг. Організовувати такі послуги 
спочатку було дуже важко, особливо 
в малозаселеній сільській місцевості. 
Досить цікаво, але медіацію між потер-
пілими та правопорушниками почали 
піддавати глибокій критиці виключно 
через її доступність лише для незнач-
ної кількості жителів Фінляндії, адже 
така обмеженість доступу суперечила 
принципу рівності надання соціаль-
них та державних послуг. Крім того, 
занепокоєння викликало те, чи змо-
жуть волонтери забезпечити дотри-
мання правових гарантій у процесі 
медіації. 

ФІНЛЯНДІЯ: 
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ТА МЕДІАЦІЯ 
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Аарне КІННУНЕН 
радник Департаменту з кримінальної 
політики Міністерства юстиції Фінляндії
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Нове законодавство та державне 
фінансування 

Прагнення сприяти більш систематичній органі-
зації та прийняттю закону щодо процедур меді-
ації було озвучене ще в 90-ті роки. Цю роботу 
виконували кілька робочих груп, які працювали 
при Міністерстві у соціальних справах та здо-
ров’я. До складу цих груп входили представники 
різних міністерств, органів кримінального пра-
восуддя, дослідники та надавачі послуг. 

У Фінляндії Закон “Про медіацію у криміналь-
них та окремих цивільних справах” (1015/2005) 
набрав чинності 1 січня 2006 р. Закон перед-
бачає забезпечення належного фінансування з 
Державного бюджету на організацію медіацій-
них послуг, організацію державного керівництва 
та контролю над такими послугами та ство-
рення умов, необхідних для майбутнього роз-
витку, освіти та моніторингу надання послуг з 
медіації. Згідно з законом, починаючи з 1 черв-
ня 2006 р., послуги з медіації надаються на всій 
території Фінляндії. Що стосується рівності 
доступу та правового захисту громадян, усі гро-
мадяни Фінляндії, незалежно від місця їхнього 
проживання, мають право на отримання висо-
коякісних послуг з медіації. Більше того, новий 
закон приймали для того, щоб забезпечити уні-
фікованість практики медіації та надати наді-
йніші гарантії захисту прав як правопорушника, 
так і потерпілого. 

Закон містить положення щодо адміністра-
тивної організації послуг з медіації, компенса-
цію урядом оперативних витрат та проведен-
ня медіації. Парламентом уже було прийнято 
рішення про організацію Дорадчого правління з 
питань медіації у кримінальних справах, що буде 
здійснювати національне керівництво, моніто-
ринг та сприяти подальшому розвиткові роботи, 
по в’язаної з медіацією. Саме Дорадче правління 
і виконувало основну роботу на остаточній стадії 
підготовки нового закону. Положення щодо обо-
в’язків та складу Дорадчого правління з питань 
медіації у кримінальних справах викладено в 
Резолюції Уряду (12.04 2006/267).

Процес медіації між потерпілим та право-
порушником відбувається з метою укладення 
письмової угоди, у якій правопорушник визнає 
факт скоєння злочину та погоджується компен-
сувати заподіну ним/нею шкоду матеріально або 
ж шляхом надання певних послуг чи виконання 
робіт. Одним із результатів медіації також може 
бути вибачення правопорушника або згода пра-
вопорушника щодо змін його/її поведінки в май-

бутньому. Прокурора інформують про результат 
медіації. Контроль за виконанням умов домов-
леності здійснюють медіатори. Зрештою, жертва 
може використати закон для того, щоб змусити 
правопорушника укласти або виконувати умови 
домовленості. 

Дуже важливо, аби рішення щодо питання 
участі у процесі медіації, або ж добровільний 
вихід із цього процесу, у будь-який момент часу 
приймалися виключно сторонами – учасника-
ми конфлікту. Загалом медіацію можна засто-
совувати для вирішення питання про розгляд 
будь-якого злочину, незалежно від його кате-
горії. Відповідно до Закону, медіацію можна 
застосовувати у тих випадках, коли йдеться про 
злочин, який за своєю суттю є придатним для 
вирішення шляхом медіації, з огляду на харак-
тер злочину, метод скоєння злочину та стосунки 
між підозрюваним та жертвою та на інші аспек-
ти, що по в’язані зі злочином. Рішення щодо того, 
чи направляти справу на медіацію, спочатку 
приймається поліцією та прокурором, а потім 
службою медіації. Послуги з медіації між потер-
пілим та правопорушником у Фінляндії зде-
більшого надаються у кримінальних справах, де 
злочин було скоєно неповнолітніми або моло-
дими людьми. У новому законодавстві не перед-
бачено вікових обмежень для потерпілих та пра-
вопорушників.

Водночас на медіацію не повинні відправ-
ляти ті справи, коли жертвою є неповнолітня 
особа з особливою потребою захисту, обумовле-
ною характером злочину або її/його віком. Це, 
наприклад, справи, пов’язані зі статевими право-
порушеннями стосовно дітей. Напади на жертв 
дуже молодого віку також не слід відправляти 
для примирення. 

Структура медіації між потерпілими 
та правопорушниками 

Впровадження та розвиток послуг з медіації 
на національному рівні, загальний контроль, 
управління та моніторинг послуг з медіації вхо-
дять у сферу відповідальності Міністерства у 
соціальних справах та здоров’я.

Кожен державний провінційний офіс (усього 
5 таких офісів) відповідає за організацію послуг 
з медіації та забезпечення належного доступу до 
таких послуг в усіх частинах та населених пун-
ктах провінції. Надання послуг забезпечуєть-
ся договорами. Державний провінційний офіс 
укладає договір з місцевим органом самовряду-
вання або з іншими державними чи приватними 
надавачами послуг. 

Фінляндія: відновне правосуддя та медіація у кримінальних справах
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На сьогодні у Фінляндії існує 25 медіаційних 
центрів, де на постійній основі працюють 90-
100 медіаційних координаторів або радників. 
Кількість волонтерів-медіаторів нині становить 
900. Із запровадженням нової структури очіку-
вана річна кількість справ, що будуть вирішені 
шляхом медіації, становить 10 000. 

За даними досліджень, що були проведені у 
2003 р., кримінальні справи становлять переваж-
ну частину (95 відсотків) справ, що вирішували-
ся шляхом медіації; більшість із них – це спра-
ви, що підлягають розгляду у державних органах 
прокуратури. Велику кількість із справ, що були 
вирішені шляхом медіації, становлять випад-
ки нападу (45 відсотків), крадіжки (одна деся-
та) та навмисне нанесення ушкоджень (одна 
п’ята). Інші злочини, що вирішувалися шляхом 
медіації, становлять недозволене використання 
транспортного засобу, наклеп та шахрайство. 
Цивільні справи склали лише п’ять відсотків. 
П’ятнадцять відсотків, направлених на меді-
ацію правопорушників, – це діти до 15 років. 
Правопорушники до 21 року склали 56 від-
сотків. Медіацію було проведено у 90 відсотків 
усіх справ, направлених на медіацію. У 96 від-
сотків із цього числа справ було укладено угоду. 
Більше 80 % угод було виконано.

Окрім кримінальних справ, медіацію також 
застосовують для вирішення цивільних справ, де 
принаймні одна зі сторін є фізичною особою. Це 
означає, що судові тяжби між двома підприєм-
ствами не підпадають під категорію справ, при-
датних для вирішення шляхом медіації. Служба 
медіації приймає рішення про доцільність роз-
гляду конкретної цивільної справи шляхом 
медіації, яка застосовується для вирішення кри-
мінальних справ.

Відповідно до фінського законодавства, спра-
ви домашнього насильства не виключаються з 
переліку справ, придатних для вирішення шля-
хом медіації. Тим не менш, у процесі підготовки 
нового закону велися серйозні дискусії (зде-
більшого у Комітеті з питань правової політики 
Парламенту Фінляндії) щодо того, чи слід взага-
лі такі справи направляти на медіацію. Критичні 
зауваження ґрунтувалися на побоюваннях щодо 
того, чи навички волонтерів-медіаторів є достат-
ньо високими для того, щоб дозволити їм про-
водити медіацію у випадках домашнього насиль-
ства, а також щодо можливості уникнення пра-
вопорушниками судового процесу у разі направ-
лення справи на медіацію. Як результат, Закон 
“Про медіацію” містить певні обмеження щодо 

направлення на медіацію справ, які стосуються 
випадків домашнього насильства. 

Мета проведення медіації між 
потерпілими та правопорушниками

У Фінляндії медіація розглядається як найефек-
тивніший метод запобігання скоєння повторних 
правопорушень молодими та неповнолітніми 
особами. Однак досвід Фінляндії також свідчить 
про те, що медіацію можна використовувати не 
лише у тих справах, де правопорушення було 
скоєно неповнолітніми, а й у справах за участю 
повнолітніх дорослих осіб і навіть для правопо-
рушень середньої тяжкості. 

Особливість проведення медіації у Фінляндії 
полягає в тому, що в ній не вбачають продовжен-
ня або побічний продукт системи кримінально-
го судочинства. Адже докладають всіх зусиль 
для того, щоб медіація залишалася по-справж-
ньому добровільним способом вирішення кон-
фліктів між людьми. Тим не менш, нині меді-
ація досить потужно впливає на рішення полі-
цейських, прокурорів, а також на судові рішен-
ня, адже, починаючи з 1997 р., такий спосіб уре-
гулювання конфліктів можна використовувати 
як підставу для непідтримання обвинувачення 
та непередачі справи до суду. Відповідно до 
принципів загальних положень Кримінального 
кодексу Фінляндії, з початку 2004 р. позасудову 
медіацію також розглядають як підставу для 
по м’якшення покарання. Водночас не передбаче-
но жодних формальних умов щодо припинення 
переслідування або пом’якшення вироку, вихо-
дячи з результатів процесу медіації. Слід зазна-
чити, що ні прокурор, ні суд не повинні у сво-
єму рішенні зважати на медіацію. Процес меді-
ації анулює (заміщає) право прийняття рішення 
прокурором або судом. Сама медіація не озна-
чає жодних “обіцянок” правопорушникові щодо 
можливості припинення справи або пом’якшен-
ня вироку у разі її успішного завершення. 

Фінський законодавець вирішив уникну-
ти надмірного регулювання медіації. Зокрема, 
законодавство не визначає, які категорії зло-
чинів можна направляти на медіацію. Право 
рішення надається поліції та прокуророві, коли 
вони приймають рішення щодо того, які справи 
слід направляти на медіацію. Далі рішення при-
ймається службою медіації, адже там визнача-
ють, які саме справи пройдуть процес медіації. 
Відділ поліції Міністерства внутрішніх справ 
Фінляндії надіслав поліції та Генеральній про-
куратурі роз’яснення положень Закону “Про 
медіацію”, що стосуються діяльності прокурорів. 
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І найважливіше, що фінське законодавство виз-
начає медіацію як “державну послугу”, а це озна-
чає, що будь-яка особа може звернутися та отри-
мати послугу з медіації навіть без направлення 
з поліції чи прокуратури. Єдиним винятком з 
цього загального правила є випадки домашнього 
насильства, адже у таких справах право направ-
лення на медіацію належить виключно поліції та 
прокуророві. 

Практика відновного правосуддя у Фінляндії 
уже вийшла за рамки медіації між потерпілими 
та правопорушниками. З метою упередження 
та вирішення конфліктів між етнічними гру-
пами та меншинами в рамках пілотного проекту 
застосовується концепція “соціальної медіації”. 
Її результати досить обнадійливі. Починаючи 
з 2000 р., також швидко розвивається медіація 
однолітків, яку вже використовують більш ніж 
100 фінських шкіл. Крім того, активно впро-
ваджуються заходи, спрямовані на поширен-
ня практики медіації однолітків по всій країні. 
Законодавство щодо медіації у цивільних спорах 
та врегулювання спорів у судах загальної юрис-
дикції, що були досягнуті в процесі медіації, 
набрав чинності у 2006 р. Нині медіація скла-

дає альтернативу цивільному судочинству. Крім 
того, процедура медіації була запропонована 
Фінською асоціацією адвокатів для вирішення 
цивільних спорів, що стосуються підприємниць-
кої діяльності або відносин між працівником та 
працедавцем. Власне, така медіація відбувається 
у формі проведення добровільних конфіденцій-
них переговорів між сторонами учасниками кон-
флікту з метою їх примирення третьою неза-
лежною стороною. 

У Фінляндії вважають, що використання від-
новного правосуддя та медіації має чимало пере-
ваг, адже за їх допомогою можна досить швид-
ко та у невитратний спосіб досягати укладення 
угоди між сторонами конфлікту. Це дозволяє 
вмотивовувати правопорушників компенсувати 
завдані ними збитки, обстоюючи при цьому усі 
права жертви. У більшості випадків сторони 
залишалися задоволеними результатами медіа-
ції. Загалом можна стверджувати, що у Фінляндії 
започатковано “суспільну ініціативу” щодо впро-
вадження медіації між потерпілими та правопо-
рушниками, де медіацію розглядають як метод 
вирішення проблем зі злочинністю і водночас 
спосіб підвищення рівня соціального спокою. 

Фінляндія: відновне правосуддя та медіація у кримінальних справах
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1. Відомості про мій 
професійний шлях та 

становлення як медіатора
Щоб ви отримали певне уявлення про 
обставини та причини того, чому я сьо-
годні працюю прокурором, спочатку 
коротко розповім про свій професій-
ний шлях. Після закінчення гімназії та 
одержання диплому з правознавства у 
Цюрихському університеті для мене 
прийшов час зробити перші практич-
ні кроки, як-то кажуть, втілити тео-
ретичні знання у повсякденне життя. 
Після різноманітної практики у судах 
та карних установах (слідчому відділі 
для неповнолітніх у Бьолаху, а також 
в окружній прокуратурі м. Цюриха) 
у середині серпня 1985 р. я отримала 
посаду окружного прокурора в тодіш-
ній окружній прокуратурі м. Цюриха. 
На цій посаді працюю й нині.

Щоб уникнути непорозумінь щодо 
назв посад і установ, слід зазначити, 
що після реструктуризації, яка стала-
ся майже шість років тому, зокрема в 
кантоні Цюрих, назву посади “окруж-
ний прокурор” було замінено на “дер-
жавний прокурор”, а нашу керівну уста-
нову, якій ми звітували, було пере-
йменовано з “Державної прокуратури” 

на “Генеральну державну прокуратуру”. 
Наголошую на цьому, щоб пояснити різ-
номанітні назви посад і установ у доку-
ментах, які додаються до цієї доповіді. 

Всі ці роки під час роботи у карно-
му відділі я залишалася відданою саме 
кримінальному праву.

З часом я почала більше цікавитися 
найрізноманітнішими методами вирі-
шення конфліктів, що нарешті призвело 
до того, що з 2001 р. протягом двох років 
я відвідувала курси медіаторів, також 
для подальшого розвитку спрямувала 
свою увагу на медіацію між потерпіли-
ми та правопорушниками. Вважаю цей 
вид усунення та вирішення конфлікту 
дуже важливим. На мою думку, потріб-
но докласти всіх зусиль, щоб посприяти 
остаточному визнанню медіації як засо-
бу дискреційного провадження.

2. “Щоденна робота” 
державного прокурора в 

неспеціалізованій державній 
прокуратурі кантону Цюрих

Мій колега Улі Ведер уже розповів про 
те, як у кантоні Цюрих організовані 
карні установи, що займаються кри-
мінальними справами повнолітніх.

У чому ж полягає робота, яку щоден-
но виконують мої колеги та я як дер-
жавні прокурори в неспеціалізованій 
державній прокуратурі?

Слід зауважити, що маємо справу 
виключно зі злочинцями, яким уже 
виповнилося 18 років. Загалом ми про-
вадимо розслідування всіх злочинів, 
які підлягають покаранню згідно із 
швейцарським Кримінальним кодек-
сом (але з певними обмеженнями 
щодо т. зв. тяжких злочинів, які є сфе-
рою виключної відповідальності спе-
ціалізованої прокуратури IV). Також 

МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 
ЩОДО ДОРОСЛИХ* 
Детальний опис законів і практики у кантоні Цюрих

Клаудія ЛЬОФФЛЕР-КОНРАД
прокурор, доктор юридичних наук, 
м. Цюрих 

* Доповідь підготовлена для делегації українських 
прокурорів під час їх поїздки до Швейцарії, тра-
вень 2007 р.
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ми маємо справу зі злочинами, які стосуються 
найрізноманітніших спеціальних кримінальних 
законів, наприклад, Закону про порушення пра-
вил дорожнього руху, Закону про наркотики, 
Закону про статус іноземців, Закону про бороть-
бу з нечесною конкуренцією тощо.

Я отримую кримінальну справу після прове-
дення слідства поліцією (іноді державна прокура-
тура відразу забирає справу). На основі наявних 
документів виконую подальші слідчі дії, які вва-
жаю потрібними (так, поміж іншим, допитуються 
обвинувачені, потерпілі та можливі треті особи, 
експерти проводять експертизи, видаються вказів-
ки для прослуховування телефонів тощо). Після 
збирання доказів справа завершується, і резуль-
татом цього може стати висунення обвинувачення 
державним прокурором та спрямування спра-
ви до звичайного або колегіального суду. Проте 
існує можливість звільнення від обвинувачення 
державним прокурором; але для цього необхідно, 
щоб обвинувачуваний визнав свою провину, а тер-
мін ув’язнення становив не більше трьох місяців, 
щоб грошовий штраф становив не більше 90 ден-
них ставок (тобто мова йде про покарання не біль-
ше 360 годин суспільно корисних робіт або про 
стягнення простого штрафу; § 317 Кримінально-
процесуального кодексу). Нарешті, може статися 
так, що слідство припиняється, наприклад, у разі 
успішного вирішення конфлікту.

Питання про можливість медіації між потер-
пілим та правопорушником у кожному конкрет-
ному випадку розглядається (переважно) на 
початку слідства. При цьому слід враховувати 
відповідні законодавчі норми, а також відповід-
ні службові інструкції нашої керівної установи 
(яка раніше називалася – як було зазначено на 
початку цієї доповіді – “Державною прокурату-
рою”, а сьогодні вона називається “Генеральною 
державною прокуратурою”).

Те, що я надалі починаю зі службових інструк-
цій тощо, мотивується тим, що в кантоні Цюрих 
– як ви вже почули від моїх попередників – 
медіація в кримінальних справах застосовува-
лася, хоча і в межах пілотного проекту, але ще 
до появи та набуття чинності відповідних зако-
нодавчих постанов.

3. У яких випадках дійсно можлива 
медіація у кримінальних справах?
3.1. Посилання на службову інструкцію 

STAZ / OSTA та інструкції державної ради
Циркуляр прокуратури кантону Цюрих від 

28 січня 2003 р. для окружних прокуратур у кан-

тоні Цюрих (який я додала до цієї доповіді) виз-
начає порядок застосування під час пілотного 
проекту.

Таким чином, для всіх справ, які стосують-
ся правопорушення, пов’язаного з конфліктом 
між обвинуваченим і потерпілим, розглядаєть-
ся принципова можливість проведення меді-
ації, але правопорушення має бути таким, що не 
виключає відразу можливість такого вирішення. 
Як виняток, інститут медіації у кримінальних 
справах також має залучатися за клопотанням 
установи у зв’язку із процесом, який має поча-
тися, і передусім тоді, коли незацікавленість 
потерпілого у кримінальному розслідуванні 
справи може суттєво вплинути на рішення щодо 
обвинувачення або закриття справи.

Якщо окружний прокурор, якому доручено 
справу, вважає цю кримінальну справу при-
йнятною для медіації, він запитує у сторін, чи 
бажають вони взяти участь у медіації та чи згідні 
вони, щоб відділ з медіації у кримінальних спра-
вах (з яким ви познайомилися протягом мину-
лих днів завдяки пані Бертольд-Ремунд) ознайо-
мився зі справою.

Відповідні бланки та супровідні листи додано 
до моєї доповіді.

Коли сторони готові співпрацювати з медіа-
торами, матеріали кримінальної справи переда-
ються до цього відділу. При цьому слідство при-
зупиняється до завершення процесу медіації.

Відділ намагається зробити так, щоб про-
тягом шести місяців сторони уклали письмову 
угоду, після чого подана заява відкликається, 
а кримінальна справа закривається у зв’язку з 
тим, що “сторони досягли примирення в інший 
спосіб”. При цьому бажано, щоб угода також 
містила вимогу про відшкодування витрат та 
моральних і матеріальних збитків.

Коли угода підписується, вона відразу над-
силається разом із матеріалами справи назад 
до окружної прокуратури для продовження або 
завершення кримінального провадження.

Якщо відділ одразу вважає неможливим про-
ведення медіації або якщо між сторонами не 
укладається угода, документи справи поверта-
ються до окружної прокуратури разом із корот-
кою доповіддю відділу, після чого розслідування 
справи продовжується.

Це всі вказівки, якими користувалися під час 
першого етапу прокурори, що займалися спра-
вою (на жаль, зі значним ваганням).

Майже півтора роки потому сфера засто-
сування медіації у кримінальних справах була 

Медіація в кримінальних справах щодо дорослих 
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звужена, оскільки покарання в разі домашнього 
насильства стало значно серйознішим. Це роз-
тлумачено в Інструкціях, які було видано 24 
червня 2004 р. відповідною урядовою радою. 
Передусім пояснюється: мова йде про “домаш-
нє насильство”, якщо люди, які мають або мали 
інтимні, шлюбні або партнерські відносини, 
скою ють або погрожують скоїти фізичне, пси-
хічне або сексуальне насильство.

З червня 2004 р. у таких випадках використо-
вується принцип “Провадити слідство без меді-
ації”.

Я буду говорити лише про основний зміст 
цих інструкцій, оскільки це не є головною 
темою. Повний текст цих інструкцій наводиться 
в додатку до моєї доповіді.

Якщо коротко, то найважливіше таке твер-
дження: у разі домашнього насильства рекомен-
дується використовувати триетапну модель під 
час визначення можливості проведення меді-
ації, коли попередня робота виконується слід-
чою установою, а потім почергово проводяться 
окремі зустрічі з обвинуваченим і потерпілим 
(при цьому за встановлення складу злочину 
обвинуваченого відповідає слідчий відділ уста-
нови, а за роботу з потерпілою людиною від-
повідає відділ допомоги потерпілим або відділ 
посередництва медіації у кримінальних спра-
вах). Після цього процесу застосовується меді-
ація між потерпілим та правопорушником.

Нарешті ще можна послатися на дуже важ-
ливий Параграф 31.9 Інструкцій OSTA, який 
в основному повторює зміст циркуляра від 28 
січня 2003 р. Він містить важливу зміну: допо-
внення про те, що нині позасудове вирішення 
конфлікту більше не відбувається безкоштовно 
для всіх учасників, оскільки обвинувачений має 
сплатити до державної казни кантону Цюрих 
загальну суму в 400 швейцарських франків.

Я також додала до цієї доповіді по одному 
екземпляру параграфа 31.9 Інструкції, важливих 
документів і бланків, які ми використовуємо 
відповідно під час роботи з обвинуваченим і 
потерпілим, а також супровідні листи до спе-
ціалізованого відділу.

3.2. Посилання на §§34c і 39a 5 Кримінально-
процесуального кодексу

Про це основне законодавче підґрунтя медіа-
ції, яке використовується у кримінальному про-
цесі, уже розповідав мій колега Юлі Ведер. 
Я згадала про них ще раз, щоб доповідь не зда-
валася незавершеною.

3.3. Посилання на ст. 53 Кримінально-про-
цесуального кодексу

Цей федеральний закон, який набрав чин-
ності 1 січня 2007 р. та має назву “Компенсація”, 
є першою законодавчою основою (принаймні в 
кантоні Цюрих) для залучення інституту “меді-
ації” у кримінальному судочинстві щодо повно-
літніх.

Точний зміст ст. 53 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу є у додатку до цієї доповіді.

4. Хто або що стає причиною 
перевірки можливості проведення 

медіації у кримінальному судочинстві? 
Хто докладає необхідні зусилля?

На основі моєї практики та знань можна сказа-
ти, що загалом це залежить від прокурора, який 
працює над справою.

Наприклад, коли я отримую кримінальну 
справу, вирішую, чи можна взагалі у ній прово-
дити медіацію.

5. Можливі перешкоди та труднощі 
під час медіації в конкретному 
кримінальному провадженні 

5.1. Потерпілий або правопорушник відмов-
ляються співпрацювати

Для потерпілих основна проблема полягає в 
тому, що через “образу” вони не готові прими-
ритися з правопорушником. Іноді їх гідність не 
дозволяє мати справу з правопорушником.

Коли правопорушник відмовляється від уча-
сті у медіації, це відбувається загалом (принай-
мні так здається) тому, що він не готовий спла-
тити суму в 400 швейцарських франків.

5.2. Прокурор, який отримав проблемну 
кримінальну справу, вирішує не застосовувати 
медіацію тощо

У багатьох випадках не можна говорити про 
свідоме рішення прокурора, якому доручено 
справу. Я схильна вважати, що людина просто 
не подумала про цю можливість. До того ж серед 
колег можна почути, що, коли людина сама пере-
буває в ситуації, в якій за потреби можна вирі-
шити конфлікт сторін і примирити їх, людина 
не звертається за допомогою до медіаторів. На 
основі цього, враховуючи те, про що вам роз-
повідала пані Сильвія Берхтольд-Ремунд ви 
погодитеся зі мною, що ці (інколи цілком дореч-
ні) примирення багато в чому не можна порів-
нювати з медіацією.
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5.3. “Бездушність” через різноманітні зако-
нодавчі правила, занадто велика кількість різ-
номанітних можливостей для втручання

“Перемозі” медіації у кримінальних справах у 
певному сенсі заважає те, що від кримінальних 
слідчих останніми роками (щонайменше порів-
няно з попередніми десятиліттями) не в остан-
ню чергу вимагається, частково навіть занад-
то наполегливо, уживання різноманітних аль-
тернативних заходів (наприклад, можна згадати 
про різні учбові програми, що стосуються пев-
них правопорушень), для чого обов’язково необ-
хідно відвідувати відповідні курси та вивчати 
нові службові інструкції.

Медіації у кримінальних справах перешкоджає 
навіть те, що цей метод (як, наприклад, у вище-
згаданому параграфі §39а 5 Кримінально-процесу-
ального кодексу) розглядається так само, як і посе-
редництво під час переговорів, тобто обидва методи 
втручання (за певних обставин) можуть призвести 
до закриття кримінальної справи. Через це від-
повідний прокурор (особливо, якщо цей слідчий не 
знайомий із процесом медіації) намагається швид-
ко перейти до переговорів за участю посередника. 

5.4. Проблемність справ про домашнє 
насильство / Закон про захист від насильства

Обмеження, які існують для справ про домаш-
нє насильство, я вже згадувала під час розповіді 
про відповідні інструкції урядової ради від 24 
червня 2004 р., але про це слід сказати ще кіль-
ка слів.

Необхідно ще раз нагадати це визначення: 
домашнім насильством вважається ушкодження 
або погроза ушкодження фізичної, сексуаль-
ної або психічної цілісності в наявних колиш-
ніх інтимних або партнерських стосунках. При 
цьому не враховується, чи є спільне житло або 
спільне життя.

1 квітня 2007 р. у кантоні Цюрих набув чин-
ності т. зв. Закон про захист від насильства, 
який має захищати людей, що постраждали від 
домашнього насильства.

Якщо перечитати відповідні інструкції 
Генеральної державної прокуратури від 28 берез-
ня 2007 р., власне кажучи, у цих випадках не зали-
шається можливості для застосування медіації.

6. Пропозиції щодо кращого плану 
втілення медіації у кримінальних 

справах серед “загального 
населення”, а також слідчих

Що стосується сторін, які є безпосередніми учас-
никами конфлікту, я неодноразово переконува-

лася, що вони, з одного боку, надають мало уваги 
документам, які ми їм надсилаємо, або взагалі 
не мають чіткого уявлення про медіацію. Тому 
вони або зовсім не реагують на нашого листа 
або цілком утримуються від співробітництва 
під час медіації. До того ж, буває, що потерпілий 
стає більш поступливим і невдовзі після події 
та відповідних наслідків (через які ця людина 
хотіла, щоб винного було притягнуто до відпо-
відальності), так би мовити, готовий знову при-
миритися.

Тому, на мою думку, було б краще, якби уже 
під час перших поліційних допитів досвідчений 
консультант під час розмови міг указати на мож-
ливість проведення медіації та пояснити від-
повідний процес.

Також слід провести роз’яснювальну роботу з 
прокурорами, які займаються справами, оскіль-
ки фактично саме вони відповідають за поча-
ток процесу конфлікту медіації у кримінальній 
справі. Щоб роз’яснити їм саме функціонування, 
ефективність та необхідність медіації, бажано 
було б проводити короткі учбові курси для про-
курорів у рамках обов’язкового або подальшого 
навчання.

7. Хід кримінального слідства з точки 
зору прокурора, який займається 

справою, якщо ця справа допускає 
можливість проведення медіації; 

співробітництво за згодою та 
прокуратура; завершення 

кримінального слідства в разі вдалого 
проведення медіації

Як правило, це відбувається так: коли на почат-
ку слідства кримінального розслідування після 
аналізу документів справи бачу, що можна засто-
сувати медіацію, я надсилаю сторонам бланки 
та листи, про які вже було згадано. Після того 
як потерпіла та обвинувачена сторони сповісти-
ли про те, що вони готові до медіації, всі мате-
ріали кримінальної справи передаються до від-
ділу “примирення”, звідки ми отримуємо під-
твердження електронною поштою. Не більше 
ніж через півроку матеріали кримінальної спра-
ви повертаються разом з угодою, яку уклали та 
підписали сторони. Після цього слідство при-
пиняється, оскільки заяву було відкликано та 
виявлено незацікавленість.

Мені здається, що тут варто згадати, що в уго-
дах, які сторони вкладають у рамках процесу 
медіації, зазвичай указується, що вноситься про-

Медіація в кримінальних справах щодо дорослих 
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позиція компенсувати витрати на припинене 
слідство до державної каси. При цьому я вико-
ную умови сторін лише частково, оскільки для 
цього пункту є закон, згідно з яким обвинува-
чені мають компенсувати витрати, якщо справу 
було порушено через зловмисну або легковажну 
поведінку (§42 Абзац 1 Карно-процесуального 
кодексу).

8. Кілька прикладів успішної медіації
Після такого теоретичного викладу доцільно  
навести кілька практичних прикладів.

Як ви, напевне, дізналися з попередніх 
доповідей, у кантоні Цюрих відсоток невдалої 
медіації дуже малий. У справах, які насправ-
ді відбувалися, та про які я знаю особисто, 
до невдалого процесу медіації призводила не 
лише відсутність бажання учасників конфлік-
ту. Набагато частіше це відбувалося, напри-
клад, через політичні рішення, які призвели 
до того, що в разі домашнього насильства 
застосовується чіткий принцип “провадити 
слідство без медіації”.

Зараз я опишу кілька справ, у яких медіація 
була успішною:

а) погроза тощо
Після того, як 14 листопада 2004 р. було 

нарешті встановлено місцезнаходження дочок 
родин С. і К., їх батьки розшукали помеш-
кання родини У., увійшли до помешкання всу-
переч бажанню родини У. і перебували там, 
незважаючи на вимоги залишити помешкання. 
Дорослі почали з’ясовувати стосунки, і бать-
ко У. накинувся на батьків С. і К. з невідомим 
предметом чорного кольору, приблизно 20 сан-
тиметрів довжиною, який він тримав у правій 
руці. Після цього батько К. подав позов на бать-
ка У. через погрози та застосування фізичної 
сили, а батько У. подав заяву на батьків С. і бать-
ка К. через порушення недоторканності помеш-
кання та погрози.

На основі свідчень присутніх у помешканні 
осіб на той час картина подій була дуже незро-
зумілою.

Під час процесу медіації різноманітні заяви 
було відкликано та підписано таку логічну угоду: 
батько У. пообіцяв, що в майбутньому не при-
йматиме до себе неповнолітніх без згоди їхніх 
батьків. Батько К. вибачився за свою поведінку в 
помешканні родини У. Учасники визнали, що все 
це сталося через непорозуміння між дорослими 
та їх дітьми, кожен взяв на себе відповідальність 
і попросив вибачення в іншої сторони. Нарешті, 

учасники взаємно відмовилися від матеріальних 
компенсацій.

Після цього я мала змогу завершити цю спра-
ву без тривалого процесу збирання доказів (між 
іншим, було б необхідно проводити різноманітні 
ретельні опитування людей, присутніх у помеш-
канні родини У. під час скоєння злочину).

б) погроза тощо
5 квітня 2006 р. в будинку, де мешкають кіль-

ка родин, між двома сусідками почалося спо-
чатку словесне з’ясування відносин, яке вреш-
ті-решт призвело до того, що пані М. вдарила по 
шиї свою сусідку пані А., притиснула її до стіни 
та погрожували побити. Під час поліцейських 
допитів пані М. визнала, що події розвивались 
саме так.

Разом із відкликанням позовної заяви пані 
А. в угоді щодо медіації було письмово зафік-
совано, що пані М. просить вибачення у пані А. 
і розуміє, що її поведінка була помилковою та 
протиправною. На майбутнє було домовлено, що 
пані М. використовуватиме ліфт (який викли-
кає багато шуму) лише за умови дозволу та буде 
намагатися після 22.00 і під час обіду якомога 
менше гримати дверима та не розмовляти голос-
но на сходах. Пані М. так само пообіцяла ретель-
но підтримувати порядок на кухні. Обидві сто-
рони відмовилися від матеріальної компенсації. 
У цьому випадку слід особливо відзначити, що 
було зроблено спробу уникнути майбутніх кон-
фліктів між сусідками за допомогою чітких пра-
вил.

Оскільки обвинувачена сторона в цьому 
випадку визнала загальний хід подій, її було 
зобов’язано компенсувати витрати на слідство 
для оформлення припинення справи.

в) насильство та погрози щодо установ і 
службовців

У цьому складі злочину (на відміну від обох 
вищеописаних справ) мова йде про т. зв. публіч-
не порушення.

Щоб пояснити, слід описати такий випа-
док. Відповідно до свідчень потерпілої, пра-
цівниці KRV В. обвинувачена Б. 15 березня 
2005р. підійшла до працівниці зі штрафною 
квитанцією в руці (її завданням було керувати 
рухом) і запитала, чи це вона заповнила штраф-
ну квитанцію; після цього, напевне, обвинуваче-
на почала її сварити та фактично напала на неї.

Згідно з поліцейськими записами, обвинува-
чена Б. заперечувала, зокрема, той факт, що вона 
турбувала працівницю KRV, не говорячи вже 
про боксерські удари.
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Тут також процес медіації призвів до того, що 
потерпіла відкликала свою заяву. Після цього 
пані Б. письмово попросила вибачення за свою 
поведінку, пообіцяла в майбутньому гідно пово-
дитися з працівниками поліції у формі та ста-
витися до них з відповідною повагою. Також 
пані Б. визнала, що вона розуміє їх роботу і виз-
нає, що працівники поліції не в уніформі заслу-
говують на розуміння та повагу.

г) просте тілесне ушкодження тощо
Опис наступної справи є багато в чому завер-

шальним, оскільки він переконливо показує, 
чого можна досягти за допомогою медіації.

16 грудня 2003 р. пан Ш. (разом із супут-
ником паном Й.) і пані К. їхали на своїх авто-
мобілях один за одним на трасі через тунель 
Мільхбук з м. Цюрих. Під час подальшої подо-
рожі пан Ш. кілька разів поміняв смугу (оче-
видно, не вмикаючи сигнал), через що пані К. 
кожен раз була змушена тиснути на гальма. 
Коли вона виказала своє роздратування через 
таку їзду чоловіка, який їхав попереду, набли-
зившись і посигналивши, пан Ш. кілька разів 
ще підступніше натискав на гальма, після цього 
пані К. була змушена різко гальмувати. Коли 
нарешті обидва автомобілі зупинилися через 
сигнал світлофора, усі три пасажири вийшли з 
машин, після чого почалося словесне з’ясування 
стосунків, яке врешті-решт призвело до бійки. 
При цьому пані К. використовувала як зна-
ряддя нападу туфлі на високих підборах, а пан 
Й. використав газовий балончик, через що пан 
Ш. і пані К. отримали легкі ушкодження. Пані 
К. подала позов проти панів Ш. і Й. через засто-
сування фізичної сили, а також тілесні ушкод-
ження, а пан К. став вимагати покарання пані 
К. через застосування фізичної сили та тілесні 
ушкодження.

Під час допитів у поліції пані К. і пан Ш. 
наполягали на тому, що вони їхали правильно. 
Крім того, усі троє обвинувачуваних – коли 
нарешті справа дійшла до з’ясування стосунків 
– говорили про те, що вони не нападали, а лише 
захищалися.

Дійсно “заплутана” ситуація! Хоча навіть у 
цьому випадку медіація досягла своєї мети.

Сторони підтвердили, що вони вдалися до 
медіації, щоб висловити свою думку, а також 
викласти свою точку зору на події, які призвели 
до порушень. Таким чином, позовні заяви було 

відкликано. Обидві сторони відмовилися від 
матеріальної компенсації. Також сторони вза-
ємно попросили вибачення, зокрема, пан Ш. і 
пан Й. підтвердили, що вони не мали гадки про 
те, що пані К. злякалася.

Тут слід також відзначити, що пані К. на діслала 
окремий лист з подякою за допомогу двом меді-
аторам, коли було знайдено прийнятне рішення. 
Медіатори серйозно поставилися до її ситуації, 
в якій вона почувалася жертвою, і допомогли їй 
обміркувати цей випадок. Нарешті, пані К. обґ-
рунтовано висловила сподівання, що за допомо-
гою медіації вирішуватимуться подальші непо-
трібні конфлікти.

Залишається лише додати, що це криміналь-
не провадження було закрито без будь-яких 
слідчих дій з мого боку.

9. Підсумок
Навіть якщо в порівнянні з усіма криміналь-
ними справами, що направляються до суду, цей 
метод застосовується дуже рідко, зокрема, на 
основі законів або інших постанов, його можна 
використовувати лише з обмеженнями, інсти-
тут медіації у кримінальних справах заслуговує 
на те, щоб його просували більш ефективно. 
Безумовно, цей альтернативний метод є дуже 
важливим засобом вирішення конфліктів. Не 
слід також забувати про те, що під час процесу 
медіації потерпілому (особливо його становищу 
та точці зору) приділяється набагато більше 
уваги, ніж можуть надати підлеглі прокурори у 
процесі слідства, які мають велике робоче наван-
таження та зазнають значного тиску щодо необ-
хідності завершення справи. Також слід ука-
зати на те, що цей метод має особливий про-
філактичний вплив, оскільки правопорушника 
під час процесу медіації “змушують”, зокрема, 
зрозуміти, що його правопорушення “вплинуло” 
на потерпілого; одне це могло б суттєво поспри-
яти зміні поведінки правопорушника, що змен-
шує ймовірність подальших правопорушень і 
навантаження на карні установи.

Потрібно ще багато терпіння та проведення 
роз’яснювальної роботи, доки цей метод отримає 
своє належне місце, буде сприйнятий громадя-
нами та державою, хоча, як показують закордон-
ні приклади, ці старання того варті. Наприклад, 
в Австрії позасудові компенсації широко вико-
ристовуються вже протягом двох десятиліть.

Медіація в кримінальних справах щодо дорослих 
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Додаток
ПРОКУРАТУРА
МІСТА ЦЮРИХ

KS-03-01

ЦИРКУЛЯР
від 3 січня 2003 року

для окружних прокуратур у кантоні Цюрих

МЕДІАЦІЯ
I. З 1 жовтня 2002 року в кантоні Цюрих існує відділ медіації у кримінальних справах 

Цюриху, який було створено Асоціацією з медіації у кримінальних справах Цюриху. Цей 
відділ у рамках дворічного випробувального проекту пропонує карним установам мож-
ливість вирішити конфлікт у позасудовому порядку. Цей проект фінансується урядовою 
радою Цюриху з фондів загального призначення для розвитку проектів. Допомога про-
понується сторонам, які виявляють бажання взяти в цьому участь, безкоштовно. Для 
ефективної роботи інституту медіації – зокрема зважаючи на відповідні законопроекти 
– потрібно розглянути перспективи та оцінити сферу застосування.

II. Фактично інститут медіації можна залучати до всіх справ, які порушуються лише у 
зв’язку із заявами, де виник конфлікт між обвинуваченим і потерпілим та де вирішенню 
конфлікту не заважає насильство або поведінка сторін після правопорушення.

Інститут медіації можна також залучати до справ, які порушуються установами, що 
мають розслідувати справу, у випадку, коли потерпіла сторона зі свого боку засвідчила 
незацікавленість у кримінальному провадженні, і це рішення може суттєво вплинути на 
обвинувачення чи припинення або міру покарання.

Через брак законодавчої основи відповідні витрати, наприклад на перекладачів, які 
пов’язані з діяльністю відділу, не можуть додаватися до витрат на розслідування.

Якщо прокурор вважає кримінальну справу прийнятною для медіації, він надсилає сто-
ронам письмовий запит або фіксує це в протоколі, чи згодні вони на проведення меді-
ації.

 Телефон: (01) 265 77 11, 
 Факс: (01) 252 40 95 
 Адреса для листів: Florhofgasse 2, Postfach, 8023 Zürich 
 Адреса для пакетів: Florhofgasse 2, 8001 Zürich
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Ваша назва установи
Наша назва установи  Бюро 1/2002/166
Контактна особа  доктор юр. наук У. Арбенц, BA
Телефон 052 268 54 11
Факс 052 268 54 28
Ел. пошта  ulrich.arbenz@ji.zh.ch
Дата 22 січня 2003 року

ПРОПОЗИЦІЯ МЕДІАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ
Шановний пан/Шановна пані хх!

У кримінальній справі, яку було порушено нами щодо <порушення недоторканності 
помешкання>, матеріали, зібрані поліцією, перевірено. Оскільки результати слідства 
можуть бути двозначними, вважаємо, що таку проблему, можливо, краще вирішити в 
інший спосіб, а не за допомогою кримінальної справи. Кримінальна справа має обме-
жуватися з’ясуванням складу злочину. Проте основні питання залишаються без відповіді. Я 
маю сміливість указати Вам на можливість т. зв. медіації, яка пропонується відділом меді-
ації у кримінальних справах Цюриху.

Медіація спрямована на вирішення конфлікту за допомогою врахування інтересів сто-
рін кримінального процесу. Мета медіації – це не лише пошук найкращого рішення в кон-
флікті, але також уникнення кримінального процесу. Подальшу інформацію Ви можете 
отримати з записки, що додається.

Медіація є для вас безкоштовною. Проведення медіації можливе лише тоді, якщо на це 
згодні всі учасники, а в окружної прокуратури є повноваження передати до вказаного від-
ділу матеріали кримінальної справи. Ви маєте бути готовими провести 3-5 розмов.

Тому прошу повідомити нам про Ваше рішення за допомогою доданого бланка про-
тягом наступних 14 днів. Якщо одна сторона відмовляється від медіації або не відповідає, 
провадження по кримінальній справі продовжується. В іншому випадку слідство призупи-
няється до завершення процесу медіації.

З найкращими побажаннями
Окружна прокуратура Бюро Вінтертур 1

доктор юр. наук У. Арбенц, ВА

Розсилка:
• Додатки для сторін і представників сторін (для ознайомлення):
• Додаток: Що таке медіація в кримінальних справах?
• Лист-відповідь з конвертом

 Адреса: Hermann Götz-Strasse 24, Postfach, 8401 Winterthur 
 Адреса для пакетів: Hermann Götz-Strasse 24, 8400 Winterthur 
 Телефон: 052 / 268 54 24,
 Факс: 052 / 268 54 28

Потерпілий
Представник потерпілого
Обвинувачений
Захисник
(можна об’єднати в один бланк)

Медіація в кримінальних справах щодо дорослих 
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В
ідновне правосуддя є, безпереч-
но, привабливою концепцією. Так 
звані відновні практики запровад-

жуються далеко поза межами сфери 
кримінального судочинства, напри-
клад, у шкільному середовищі, при роз-
в’язанні конфліктів, що виникають між 
сусідами, в процесі встановлення миру 
і т. д. Проте необхідні зовсім інші дії та 
різна підготовка для того, щоб, напри-
клад, організовувати зустріч потерпі-
лого та правопорушника, який здійс-
нив майновий злочин, або зустрічі між 
представниками різних верств насе-
лення з метою їхнього примирення 
після періоду систематичного взаєм-
ного насильства та грубого порушення 
прав людини, або ж для того, щоб від-
шукати шляхи мирного співіснування 
на “конфліктній території”, необхідно 
докласти певних зусиль та володіти 
спеціальними знаннями. Всі ці необ-
хідні спеціальні знання та практичні 
методики і називають “відновним пра-
восуддям”. А звідси питання, що між 
ним є спільного? 

Саме система цінностей і переко-
нань є їх рушійною силою. Відновне 
правосуддя – це щось більше, ніж про-
сто набір практичних методик. Це філо-
софія, яка певною мірою може відобра-
жатися в різних діях. “Відновне пра-
восуддя – це компас, а не карта”1. Без 
філософії це лише методики в чистому 
вигляді. Наприклад, медіація без філо-
софського аспекту відновного право-
суддя є лише простою методикою та 
легким засобом примушування, якою, 
за різних обставин, можна скориста-
тися задля досягнення абсолютно різ-
них цілей. 

Система цінностей 
та переконань 

Спробуємо визначити, що ж становить 
сутність системи цінностей та пере-
конань, якими керується відновне пра-
восуддя. 
• Поборники відновного правосуддя 

наголошують на якості соціально-
го середовища як найважливішо-
му аспекті соціальної поведінки. 
Вважається, що така якість є неза-
лежною, однак, не обов’язково запе-
речує правопорядок або існуючий 
суспільний лад. 

• Вважається, що якість суспільно-
го життя залежить головним чином 
від мотивації та зобов’язань всіх, 
хто бере в ньому участь. За вис-
ловом Путнама, це соціальний капі-
тал, який виконує роль каталізатора 
у функціонуванні демократії2. 

• Вважається також, що за наявності 
відповідних умов більшість людей 
залюбки готові і здатні до обгово-
рення шляхів пошуку конструктив-
них рішень стосовно будь-яких кон-
фліктних ситуацій, які між ними 
виникають. 

• Правопорушення, конфлікт або 
несправедливість, у першу чергу, 
розглядаються як загрози або пося-
гання на якість суспільного життя, а 
не просто як порушення закону.

• Відповідь на такі загрози або пося-
гання спрямована на збереження 
або відновлення якості суспільно-
го життя на рівні окремої жертви, 
міжособистісних стосунків, громади 
та суспільного порядку (тою мірою, 
якою він визначає якість суспіль-
ного життя).

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ – 
ВІД ЕТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
ДО ПРАКТИЧНОЇ ОЦІНКИ 

Лоуд ВОЛГРЕЙВ
професор Католицького університету 
Льовену (Бельгія)

1 Zehr H. (2002), The Little Book of Restorative Justice, 
Intercourse (PA): Good Books, p. 10.

2 Putnam R. (1993), Making Democracy Work. Civic 
Traditions in Modern Italy, Princeton (NJ): Princeton 
University Press.
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• Реагування на правопорушення, конфлікти 
або несправедливість насамперед визначаєть-
ся шляхом переговорів, до яких залучаються 
всі сторони-учасники зазначених вище типів 
правопорушень, конфліктів чи несправедли-
вості.
Не всі із викладених вище положень нале-

жать до монополії відновного правосуддя. Перші 
три положення використовуються також багать-
ма іншими течіями та методиками. Вони нади-
хаються та керуються окремими соціальними 
філософіями і теоріями, такими, наприклад, як 
комунітаріанізм або республіканська теорія. 
Ширше розповсюдження є результатом соці-
ально-етичного руху, який керується тим, що ми 
називаємо різновидом комунітарної соціальної 
етики, яка у свою чергу базується на повазі, солі-
дарності та визначенні обов’язків сторін3. 

Суперечності щодо відновного 
правосуддя

Очевидна привабливість риторик відновного 
правосуддя призвела до необдуманої експансії 
та неправильного використання цього понят-
тя. “Література ресторативізму потребує біль-
ше вдумливості, а не ентузіазму”4. Уряди відо-
кремлюють деякі методики із відновної філо-
софії, проте продовжують називати їх “від-
новним правосуддям” лише тому, що це нині 
модно. Пропагандисти ресторативізму вжи-
вають термін “відновне правосуддя” у якості 
спеціального слова, здатного справити вра-
ження, щоб добитися фінансування своїх про-
грам. Термін “відновне правосуддя” інколи 
вживають для означення проактивних педа-
гогічних методик, превентивних ініціатив або 
навіть “розумового стану”, а все це доволі 
невтішно. 

Парадоксально, що наповнення поняття такою 
великою кількістю різних значень призводить 
до спустошення його змісту. Сила та привабли-
вість новизни концепції найкраще зберігаються 
завдяки її ясності та чіткості визначення. Деякі 
з ґрунтовних та конструктивних методик заслу-
говують на інтенсивну підтримку, оскільки вони 
допомагають у створенні соціального клімату, 
який сприятливо впливає на якість суспільного 
життя. Дуже цінним, наприклад, є те, що школи 
навчають дітей вирішувати конфліктні ситуації 
шляхом їх обговорення, що базується на вза-
ємній повазі одна до одної сторін-учасників кон-
флікту. Але ці методики не обов’язково є від-
новним правосуддям. Застосування зазначеного 
вище більш широкого філософського підходу 

вимагає чіткого визначення того, що ж насправ-
ді є відновним правосуддям, а що таким не явля-
ється? 

За своєю суттю відновне правосуддя покли-
кано відкликатися. Це – відповідь на подію5. 
Вона спрямована на відновлення справедливо-
сті (в широкому значенні цього слова) після ско-
єння несправедливості. 

Розпливчастість поняття відновного право-
суддя стала результатом не досить вдалих спо-
собів його визначення. Література, що відо-
бражає основний напрям поглядів у дослідженні 
відновного правосуддя, здебільшого характери-
зує його як процес обговорення: “Сутність від-
новного правосуддя полягає не у кінцевому 
результаті, а у способах, завдяки яким досягнуто 
вирішення проблеми”6. Поборники відновного 
правосуддя сприяють розвитку неформального 
добровільного обговорення з метою врегулю-
вання як найважливішого фактора, що сприяє 
максимальному відновному ефекту. Наприклад, 
комунікативний потенціал медіації та конферен-
цій сімейних груп насправді сприятливо впли-
ває на автентичність оцінки заподіяної шкоди та 
може у більш легкий спосіб привести до щирої 
домовленості щодо розумних шляхів компенса-
ції шкоди, завданої жертві. 

Відновне правосуддя – концепція, 
орієнтована на результат 

Незважаючи на зазначене вище, існують дві при-
чини, що унеможливлюють зведення відновного 
правосуддя лише до описаного вище процесу. 
По-перше, процес не може бути визначеним та 
оціненим без урахування цілей, заради яких він 
здійснюється. Цінність процесу полягає не лише 
в обговоренні, а, власне, у результатах, задля 
досягнення яких цей процес і організовують. 
Відновний характер процесу такого обговорен-
ня (за участі жертви та правопорушника) обу-
мовлюється тим, що виявлення розкаяння, спів-
чуття, вибачення та прощення, яким він спри-
яє, може легко викликати відчуття самоповаги, 
примирення та морального задоволення. Слід 
3 Walgrave L. (2003), Imposing Restoration instead of Inflicting 

Pain: Reflections on the Judicial Reaction to Crime. In A. von 
Hirsch,  J. Roberts, A. Bottoms, K. Roach and M. Schiff (eds.), 
Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable 
Paradigms, Oxford: Hart, 61–78.

4 A. von Hirsch (1998), Penal Theories. In M. Tonry (ed.) The 
Handbook of Crime and Punishment, New York/Oxford: Oxford 
University Press: 659-82. – P. 676.

5 Johnstone G. (2002), Restorative Justice. Ideas, Values, Debates, 
Cullompton (UK): Willan Publishing.

6 McCold P. (2004), Paradigm muddle: the threat to restorative jus-
tice posed by its merger with community justice. Contemporary 
Justice Review 7 (1): 13-35. – P. 15.
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зазначити, що такі почуття уже є результатом, 
навіть якщо вони безпосередньо не відображені 
в остаточній угоді. 

По-друге, зведення відновного правосуддя 
лише до добровільного обговорення радикально 
обмежувало б його можливості7 і прирікало його 
на перебування практично на межі рамок систе-
ми, як альтернатив. За таких обставин, основ-
на форма реагування на злочин і надалі б носи-
ла виключно примусовий та каральний харак-
тер. Очевидно, що представники системи кри-
мінального правосуддя направляли б лише най-
менш серйозні справи на проходження через від-
новні процеси. І в такому випадку потерпілі від 
серйозних злочинів, які найбільше потребують 
відновлення, були б виключеними із цього про-
цесу. Окрім того, відмова від пріоритетності від-
новного правосуддя призвела б до того, що певна 
категорія громадян потерпала б від карального 
упередженого ставлення та всіх, пов’язаних з 
цим проблем. 

І саме таке надто виключне зосередження на 
процесі обговорення привело до неоднозначного 
використання поняття відновного правосуддя 
щодо інших форм обговорення, які не приводять 
до ситуації виправлення заподіяної шкоди. 

Ось чому відновне правосуддя слід у першу 
чергу розуміти через усвідомлення його віднов-
ної мети як відшкодування шкоди. Я ви значаю 
його як “можливість здійснення правосуддя після 
скоєння злочину, яка головним чином спрямована 
на відшкодування) шкоди, завданої окремій особі, 
стосункам чи громаді в результаті такого злочи-
ну”8. Процеси є лише інструментами для досяг-
нення репарації відшкодування шкоди, хоча і 
досить важливими. Слід зазначити, що процеси 
обговорення мають найвищий відновний потен-
ціал, але у випадку, коли неможливо досяг-
ти добровільних угод, примусові зобов’язання 
в пошуках (часткової) репарації мають бути 
включеними до моделі відновного правосуддя. 
Можливими прикладами таких зобов’язань є 
формальна реституція або компенсація, штраф 
або виконання робіт, спрямованих на користь 
жертви, або ж виконання громадських робіт. 
Певна річ, за допомогою таких санкцій немож-
ливо досягти повного потенціалу відновного 
правосуддя та й власне відновне правосуддя не 
можна схарактеризувати як “чорне” або “біле”. 
Ступені його досягнення можуть бути різни-
ми9. 

Вибір здійснення відшкодування шкоди або 
навіть більш повної компенсації після скоєн-
ня злочину спирається на соціально-мораль-

не бачення. Я вірю у відновне правосуддя пере-
дусім тому, що вважаю його більш справедливим 
та більш соціально конструктивним, спрямо-
ваним, у першу чергу, на залагодження шкоди, 
заподіяної жертві, та на вирішення соціальних 
проблем, спричинених злочином, а не лише на 
бажання покарати злочинця. 

Питання щодо можливості 
запровадження відновного

правосуддя
Чи можливо взагалі запроваджувати відновне 
правосуддя?

Тут необхідні не лише запальні промови. 
Чудові ідеї можуть виявитися лише наївними 
мріями, або можуть призвести до негативної 
практики. Чи досягається насправді завдяки 
практичним методикам, в основі яких лежать 
принципи відновного правосуддя, виконання 
тих цілей, які вони обіцяють? Правильну відпо-
відь на це запитання можна знайти лише завдя-
ки ретельним та систематичним дослідженням 
практичних методик, які спираються на від-
повідну наукову методологію. Соціально-етич-
ний вибір відновного правосуддя має доповню-
ватися систематичною самокритичною оцінкою 
реально досягнутого. 

“Практичне дослідження методик відновно-
го правосуддя є дуже широким, але не гли-
боким, – зазначав Макколд”10. Численні наяв-
ні дослідження загалом не відповідають достат-
ньою мірою науковим стандартам, отже, досто-
вірність результатів викликає сумніви. На даний 
момент можемо документально засвідчити, що 
відновне правосуддя справді може ефективно 
працювати на практиці для переважної біль-
шості учасників. Проте ми не володіємо достат-
німи знаннями щодо нюансів та умов, зокрема, в 
яких ситуаціях принцип відновного правосуддя 
дійсно спрацьовує, а в яких ні, для кого він спра-
цює, для яких конкретних цілей, від яких скла-
дових він залежить?

7 Dignan J. (2002), Restorative justice and the law: the case for an 
integrated, systemic approach. In L. Walgrave (ed.), Restorative 
Justice and the Law, Cullompton (UK): Willan Publishing, 168–
190.

8 Walgrave L. (2004), Restoration in youth justice. In M. Tonry and 
A. Doob (eds.), Youth Crime and Youth Justice. Comparative and 
Cross-national Perspectives, Chicago: University of Chicago Press, 
Crime and Justice Vol. 31, 543-597. – P. 552.

9 Van Ness D. (2002), The shape of things to come: a framework for 
thinking about a restorative justice system. In E. Weitekamp and 
H.J. Kerner (eds.), Restorative Justice: Theoretical Foundations, 
Cullompton (UK): Willan Publishing, 1-20.

10 McCold P. (2003), A Survey of Assessment Research on Mediation 
and Conferencing. In L. Walgrave (ed.), Repositioning Restorative 
Justice, Cullompton (UK): Willan Publishing: 67-117. – P. 106.
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Яка саме практика?
Першим є питання про те, яку практику ми 
ви вчаємо емпіричним методом? Багато проектів 
з оцінки зосереджуються лише на дослідженні 
практики, яка використовується у специфічно-
му контексті для вирішення певного типу про-
блем, але водночас зовсім не обмежуються у 
своїх висновках. Якщо ви досліджуєте лише 
метод проведення конференцій працівниками 
поліції, то не зможете одержати висновків щодо 
відновного правосуддя загалом і навіть щодо 
проведення конференцій. Практика проведення 
конференцій згідно з новозеландською версією 
конференцій сімейних груп значно відрізняєть-
ся від проведення конференцій згідно з моделлю 
Real Justice11. Ця модель використовується пере-
важно для розгляду не дуже серйозних злочи-
нів, скоєних правопорушниками вперше, і мож-
ливість її застосування для небезпечних реци-
дивістів ще не була практично підтверджена, 
так як це було зроблено при впровадженні прак-
тики проведення конференцій згідно із новозе-
ландською версією конференцій сімейних груп. 
Як і в будь-яких інших практиках, ви можете 
зустріти серед медіаторів та організаторів кон-
ференцій як блискучих, так і досить неком-
петентних виконавців. Такі розбіжності у здіб-
ностях і професійній компетенції можуть впли-
нути на результати навіть більшою мірою, аніж 
власне конференція або медіація. Застосування 
практики відновного правосуддя у поєднанні 
із тісною підтримкою поліції та представників 
правової системи можуть привести до резуль-
татів, які значно відрізняються від результатів, 
отриманих внаслідок практики за несприятли-
вих обставин. 

Ось чому всі емпіричні дослідження повин-
ні докладно описувати тип методики відновної 
практики, яку вони оцінюють, систему направ-
лень на проходження процесу відновного пра-
восуддя, процес підготовки до зустрічей, засо-
би моніторингу зустрічей та ін., оскільки такий 
опис міститиме багато показників можливих 
успіхів або невдач. Чітке означення фактич-
них результатів значно підвищить достовірність, 
запропонованих висновків проведеного емпі-
ричного дослідження. 

Які результати?
Інша низка запитань стосується результатів. Але 
вони можуть бути встановлені лише за умови 
чіткого визначення цілей. Якими ж є основні 
цілі відновної практики? Як їх можна виміряти? 

Відповіді на ці запитання знаходяться в діапазо-
ні від матеріальної реституції або компенсації до 
повного примирення та реінтеграції. Між цими 
двома полюсами існує багато варіацій та гра-
дацій. Одним із найкраще досліджених резуль-
татів є “сатисфакція” сторін. Певна річ, що вимі-
рювання “сатисфакції” є поняттям відносним. 
Імовірно, що після зустрічі-примирення сто-
рони її учасники не почуваються повністю щас-
ливими. Але вони можуть мати відчуття того, 
що врешті-решт це було не гіршим, ніж вони 
очікували. Окрім того, “сатисфакція” фактично 
є своєрідною “скринькою”, де приховано безліч 
хороших почуттів щодо роботи фасилітатора, 
вдячність за виявлення поваги, щирий характер 
вибачень, повнота угоди та багато інших аспек-
тів. І все ж, який висновок можемо зробити у 
випадку, коли жертва почувається цілком задо-
воленою, а правопорушник цілком розчарова-
ним або навпаки? 

Та які проводилися дослідження щодо запо-
бігання повторного скоєння злочину? Суть від-
новного правосуддя полягає у залагодженні 
шкоди, спричиненої жертві, і насправді нескоєн-
ня правопорушником повторного злочину може 
бути лише другорядною метою. Деякі фахівці 
навіть вважають, що показники повторних зло-
чинів не мають відношення до відновних прак-
тик, за умови повного відновлення емоційно-
го стану жертви або компенсації спричинених 
збитків. З такої точки зору, повторне скоєння 
злочину може бути лише другорядним питан-
ням, оскільки ми усвідомлюємо, що зростання 
кількості повторних злочинів після застосуван-
ня методик відновних практик дуже негативно 
впливала б на сприйняття їх громадськістю. 
У такому випадку визначення повторного зло-
чину зводилося б до звичайної перевірки, щоб 
переконатися, що ситуація не гірша, ніж після 
звичайного покарання. 

Іншою важливою проблемою є пропорцій-
ність. Недостатньо дійти висновку, що сторони 
загалом задоволені результатами процесу при-
мирення; питання полягає в тому, чи рівень 
їхньої сатисфакції вищий, аніж після традицій-
ної процедури. А як це можна оцінити? Чи жерт-
ви більш задоволені від того, що добровільно 
можуть обирати методики відновної практики, 
в той час як інші позбавлені такої можливості? 
Чи справа полягає у внутрішній якості, при-
таманній власне відновному процесу?

11 Vanfraechem I. (2006), Herstelgericht Groepoverleg. Op zoek naar 
een constructief antwoord op ernstige jeugddelinquentie, Ph.D. 
Criminology, K.U.Leuven.
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Оцінювання “відновного результату” все ще 
є складним процесом, який залежить від часу 
та зацікавлених сторін. Безпосередньо після 
зустрічі, спрямованої на примирення, відчуття 
сторін можуть відрізнятися від тих, які можуть 
виникнути у них пізніше, коли угоду виконано 
або не виконано. Протягом тривалого часу жерт-
ви можуть або повністю зцілитися від заподія-
ної їм шкоди, або продовжуватимуть потерпати 
від негативних наслідків, спричинених злочи-
ном. Мотивація правопорушників після зустрі-
чі може бути досить позитивною, однак з часом 
вони можуть повернутися до попереднього спо-
собу життя або повністю реінтегруватися. Який 
вплив могло б мати систематичне та переважне 
застосування відновних процесів на суспільну 
безпеку та життя громади загалом?

Висновки
Оцінювання впливу будь-якого втручання є 
одним з найскладніших моментів у емпіричних 
соціальних науках. Те ж саме можна сказати і 
про оцінювання відновних практик. Проте нама-
гання зробити це з найбільшою ефективністю 
залишається дуже важливою справою: 

Необхідно уникнути зведення відновно-
го правосуддя лише до системи довіри та 

переконань. Переконання соціально-етич-
ного характеру є дуже важливим стимулом 
для відновних дій та систем, проте тут існує 
ризик їх перетворення на різновид релігій-
ного напряму, якщо вони не доповнюються 
самокритичними оцінками щодо їхньої прак-
тичної доцільності.
Оцінювання допомагає визначити (умовні) 
обмеження та покращити практику. За умови 
якісного виконання, систематичне емпіричне 
оцінювання фактично відіграє роль дзеркала 
для юристів-практиків, у якому вони могли б 
бачити, що відбувається правильно, а що ні, за 
яких обставин, чому і коли. На підставі таких 
даних можуть здійснюватись певні поправки 
(та знову оцінюватись).
Результати оцінки становлять вирішальний 
аргумент для завоювання довіри серед судо-
вої та політичної влади, а також громадсько-
сті. Точне та систематичне оцінювання під-
тверджує важливість запровадження від-
новних процесів та допомагає зрозуміти, коли 
і з яких причин слід запроваджувати відновне 
правосуддя. 
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Н
асильство є таким же давнім, як і саме люд-
ство. З розвитком цивілізації воно не лише 
не зменшилось, а, навпаки, набуло катастро-

фічних розмірів. Типовими проявами насиль-
ства є: позбавлення життя, заподіяння тілес-
них ушкоджень, посягання на статеву свободу і 
недоторканність особи; захоплення заручників, 
здирство й інші способи вилучення майна; кату-
вання і застосування незаконних методів впли-
ву стосовно затриманих і підслідних; переви-
щення влади або службових повноважень; неза-
конне позбавлення волі або викрадення людини, 
експлуатація дітей тощо [1, с. 255]. 

Як вважають психологи, насильство – це дія, 
що порушує права і свободи людини, і часто 
заснована на неможливості захиститись. Наша 
беззахисність спричинена не лише суспільною 
нестабільністю, ризикованим способом життя, а 
й тиском, який справляють на нашу свідомість 
мас-медіа і маскультура. У глобальному інфор-
маційному полі ще більш незахищеними, ніж 
діти, безпритульні й чужинці, є мислячі лю-
ди, бо вони не підкоряються нав’язаній думці й 
особливо чутливі до приниження і обмеження 
свободи. Зображення насильства, як і порногра-
фія, має ту особливість, що поступово знижує 
у реципієнта, тобто споживача, гостроту сприй-
няття, і стереотипні образи належно не спра-
цьовують. Вони навіть переходять у повсякден-
ність у вигляді зразка для наслідування чи про-
сто символу [2]. 

Метою нашого дослідження є вивчення 
деструктивного впливу засобів масової інфор-
мації (далі – ЗМІ), як одного з чинників вчинен-
ня насильницьких злочинів неповнолітніми та 
розробка відповідних рекомендацій по їх запо-
біганню. 

Слід зазначити, що проблему впливу засо-
бів масової інформації на свідомість взагалі 
та протиправну поведінку особи вивчали такі 
зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Р. Берон, 
В. В. Голіна, В. Г. Гончаренко, О. В. Гордякова, 
І. М. Даньшин, А. І. Долгова, О. Ю. Дроздов 
С. Н. Еніклопов, Д. Майерс, М. М. Назаров, 
Д. Річардсон, Д. Н. Срібняк, К. А. Тарасов, 
А. П. Тузов, І. К. Туркевич, В. І. Шакун та ін.

 Дослідження взаємозв’язку негативного 
впливу засобів масової інформації, що поши-
рює т. зв. агресивну інформаційну продукцію, 
та насильницької злочинності неповнолітніх 
потребує як теоретичного визначення самого 
поняття “насильницька злочинність”, так і вста-
новлення особливостей сприйняття такої інфор-
мації даною віковою групою. 

З позиції кримінології, поняття “насильниць-
ка злочинність” є теоретично обґрунтованим. 
В основі об’єднання зазначених вище діянь в 
окрему кримінологічно значиму групу лежать 
такі критерії: 1) об’єкт посягання – суспільні від-
носини, що охороняються кримінальним зако-
ном, які забезпечують недоторканність фізич-
ного статусу особи; 2) форма вини – прямий 
умисел; 3) спосіб дій злочинця – фізичне або 
психічне насильство; 4) насильство відбувається 
проти волі потерпілого. З урахуванням вказаних 
ознак, під насильницькими злочинами потріб-
но розуміти навмисні кримінально карані діян-
ня, які посягають на фізичні блага (життя і здо-
ров’я) особи і чиняться проти її волі шляхом 
фізичного або психічного насильства. 

Традиційно до чинників насильницьких зло-
чинів відносять: 1) негативний вплив мікро-
середовища; 2) пияцтво (особи, які перебува-
ють у стані сп’яніння, вчиняють 63% вбивств 
і 65% умисних тяжких тілесних ушкоджень); 
3) неприязні міжособистісні стосунки (до 70% 
вбивств вчиняється на побутовому ґрунті, 16% 
– з хуліганських спонукань); 4) конфліктні 
ситуації між злочинцем і потерпілим (в одних 
випадках вони виникають раптово, в інших – є 
результатом розвитку тривалих неприязних сто-
сунків). Злочини у більшості випадків не готу-
ються. Раптове виникнення умислу відмічається 
у 84% убивств; 5) криміналізацію особи, що 
виражаються у збільшенні раніше судимих, а 
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також непрацюючих і осіб, які не навчаються; 
зростання питомої ваги злочинців, що негативно 
характеризуються за місцем проживання; зро-
станні числа умовно засуджених і умовно звіль-
нених та ін. 4) недостатній контроль за засуд-
женими в місцях позбавлення волі; 7) недоліки 
у здійсненні профілактики насильницьких зло-
чинів; 8) недоліки в сфері розкриття насиль-
ницьких злочинів [1, с. 256, 261–263]. 

Злочинність (в тому числі насильницька) 
та окремий її прояв злочин – не можуть бути 
достатньою мірою вивчені, а тим більше поясне-
ні без звернення до того, хто їх вчиняє. Вихідною 
одиницею аналізу тут виступає людина як носій 
розуму і представник суспільства. У загаль-
ноправовому контексті людина виглядає осо-
бою – суб’єктом злочину, а в психологічному 
контексті – особистістю, що вчинила злочин. 
Засновник психоаналізу З. Фрейд вважав, що в 
основі особистості лежать дві фундаментальні 
інстинктивні потреби – біологічного самозбере-
ження й агресії. Свідомість обслуговує їх, нада-
ючи прийнятні для суспільства, соціалізовані 
форми. Але людину як соціальну істоту визна-
чають, передовсім, не природні, органічні потре-
би, а соціогенні, тобто породжені соціальним 
середовищем і такі, що обумовлюють її суспіль-
ну сутність. 

Численні психологічні дослідження свідчать, 
що свідомість та її стрижень – самосвідомість 
у віці 14–16 років досягають рівня, достатньо-
го для ефективного контролю та управління 
власною активністю. В цей час формується так 
званий “мінімум особистості”, а “мінімум соці-
альної зрілості особистості” складається у віці 
16–18 років. Зазначимо, що сучасні психологіч-
ні напрацювання відносно віку як психологічно-
го поняття врахованого в чинному криміналь-
ному законодавстві для визначення загального 
(16 років), зниженого (14 років) і підвищеного 
(18 років) віку кримінальної відповідальності 
[3, с. 54, 57].

Однак саме в цей віковий відрізок становлен-
ня особистості, неповнолітні є вкрай вразливими 
щодо впливу ЗМІ, які, маючи постійно розвива-
ючі технічні можливості, все більше витісняють 
виховний вплив батьків та педагогів. При цьому 
інформаційна продукція з елементами насиль-
ства та жорстокості формує стереотипи пове-
дінки неповнолітніх, в тому числі, протиправної. 
За даними наших досліджень більше половини 
фільмів, що демонструються центральними віт-
чизняними телеканалами містять інформацію 
агресивного змісту, телеглядач протягом години 

в середньому переглядає більше ніж 7 епізодів з 
елементами агресії та насильства. Це стосується 
не тільки художніх фільмів, а й документальної 
інформації. Особливо небезпечною тенденцією, 
на наш погляд, є те, що телебачення останнім 
часом подає інформацію про вчинені злочини 
в так званому художньому відтворенні, доклад-
но описуючи всі його деталі, що фактично є 
одним з варіантів поширення злочинного досві-
ду. І вкрай вражаючою є інформація, що містить 
поради злочинця (наприклад, т. зв. злодія “кар-
манника”) щодо подробиць вчинення злочину. 
При цьому про виховальне або попереджуваль-
не значення цієї інформації інколи взагалі не 
йде мови, тобто протиправні вчинки злочинця 
фактично виправдовуються, а він сам подається 
як особистість, яка варта на наслідування. 

Говорячи про вплив ЗМІ, перш за все роблять 
акцент на телебаченні, однак друковані засо-
би масової інформації також мають певний 
відсоток інформації агресивного спрямуван-
ня. Кримінальний світ, який ми знали, зазви-
чай лише з цифр і статистики наблизився до 
нас своєю страшною конкретикою. Разом з тим 
преса як соціальний інститут, повинна відпові-
дати за спосіб і міру показу насильства. Читачеві 
не завжди достатньо імунітету, щоб психологіч-
но протистояти такому шквалу ненависті, жор-
стокості, агресії, або й ще гірше – злу, аномально 
вишуканому й естетизованому у слові. Зло само 
викривальне, зломова ж як структуро творчий 
елемент газетного тексту тільки розгалужує, 
збільшує і пропагує це зло. Аналіз масової (а 
не фахової ) преси, виявив стихійність у подачі 
тематики зла, відсутність самоконтролю у кіль-
кісній відповідності нейтралізуючих зло, добро-
творчих і патогенних текстів [4]. 

 Як засвідчують результати соціологічних 
досліджень в умовах кризи, молода людина 
зазвичай обирає шляхи, які є найбільш прохід-
ними. У відповідь на соціальну зовнішню напру-
женість внутрішня структура особистості спря-
мована на гнучке балансування заради вижи-
вання біологічного. За таких обставин можливе 
як сліпе підкорення чужому більш вольовому 
началу, так і різні прояви асоціальної відхиляю-
чої (девіантної) поведінки, пов’язані із вживан-
ням алкоголю, наркотиків, кривдження інших, 
а також суїцидом, як шляхом відмови від сві-
домого подолання життєвих труднощів. Серед 
основних мотивів суїцидальної поведінки серед 
молоді психологи виділяють також співчуття 
або наслідування приятелів, героїв книг, кіно-
фільмів. При цьому психологи давно помітили 



№ 2, серпень, 2007  45 

пряму залежність між кількістю самогубств, які 
демонструють телебачення та інші засоби масо-
вої інформації, і реальною кількістю самогубств 
у суспільстві. За даними Ю. Пачковського [5], 
(а це результати соціологічного опитування 
серед 1 500 учнів 10–11 класів середніх шкіл 
м. Львова), культ сили, який пропагується засо-
бами кіно і телебачення в українському суспіль-
стві, є однією з основних причин проявів крив-
дження у молодіжному середовищі.

Необхідно зазначити, що згідно з Законом 
України “Про Основні засади розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки” [6] одним з головних пріоритетів 
України є прагнення побудувати орієнтоване на 
інтересах людей, відкрите для всіх і спрямоване 
на розвиток інформаційне суспільство, в якому 
кожен міг би створювати і накопичувати інфор-
мацію та знання, мати до них вільний доступ, 
користуватися і обмінюватися ними, щоб надати 
можливість кожній людині повною мірою реа-
лізувати свій потенціал, сприяючи суспільному 
і особистому розвиткові та підвищуючи якість 
життя. 

З метою підвищення ефективності розвитку 
інформаційного суспільства необхідно створи-
ти цілісну систему законодавства, гармонізо-
вану з нормами міжнародного права з питань 
розвитку інформаційного суспільства, зокрема, 
здійснити кодифікацію інформаційного зако-
нодавства. Підготовка законопроектів повинна 
відбуватися з проведенням їх громадських обго-
ворень. При створенні інформаційного зако-
нодавства слід керуватися загальними принци-
пами Конституції України, а також базуватися 
на принципах свободи створення, отримання, 
використання та розповсюдження інформації; 
об’єктивності, достовірності, повноти і точно-
сті інформації; гармонізації інтересів людини, 
суспільства та держави в інформаційній діяль-
ності; обов’язковості публікації, яка має важ-
ливе суспільне значення; обмеження досту-
пу до інформації виключно на підставі закону; 
мінімізації негативного впливу та негативних 
наслідків функціонування інформаційно-кому-
нікаційних технологій; недопущення незаконно-
го розповсюдження, використання і порушення 
цілісності інформації; гармонізації інформацій-
ного законодавства та всієї системи вітчизняно-
го законодавства. З метою реалізації зазначених 
принципів необхідно підготувати та прийняти 
Інформаційний кодекс України, включивши до 
нього розділи, зокрема про засади електронної 
торгівлі, правову охорону прав на зміст ком-

п’ютерних програм, удосконалення захисту прав 
інтелектуальної власності, в тому числі авторсь-
кого права при розміщенні та використанні тво-
рів у мережі Інтернет, про охорону баз даних, 
дистанційне навчання, телемедицину. 

Однак, на нашу думку, важливим пріорите-
том щодо розвитку інформаційного суспільства 
в Україні має бути забезпечення неповнолітніх 
високоякісною інформацією культурно-просвіт-
ницького, правового спрямування. Тому доціль-
ним є внесення доповнення до п. 2 розділу ІІІ 
Закону України “Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки” у такій редакції: “включити до інфор-
маційного кодексу України розділ – про заса-
ди інформаційної діяльності для неповнолітніх 
споживачів”. 

Попередження насильницьких злочинів вчи-
нених неповнолітніми складається з викори-
стання загальносоціальних та спеціально-кри-
мінологічних засобів. Щодо загальносоціальних 
засобів то найперспективнішими в цьому плані 
є заходи, пов’язані з: усуненням, ослабленням 
або нейтралізацією факторів, які обумовлюють 
зниження життєвого рівня громадян, кризових 
явищ у суспільстві; організаційно-управлінсь-
кими заходами, спрямованими на усунення про-
рахунків в управлінні економікою, політикою, 
соціальною сферою, а також правоохоронною 
діяльністю, оскільки ці недоліки є криміноген-
ними чинниками; усуненням або обмеженням 
дії криміногенних факторів шляхом формуван-
ня у членів суспільства моральної позиції, орі-
єнтовані на базові загальнолюдські цінності. 

Загалом для зменшення негативного впливу 
інформаційної продукції з елементами насиль-
ства та агресії, та для попередження насильниць-
ких злочинів серед неповнолітніх важливим є 
використання комплексного підходу. З одно-
го боку має бути посилений виховний вплив 
у цьому питанні батьків та педагогів, а також 
пришвидшення процесу створення суспільного 
телебачення, як одного з основних джерел висо-
кодуховної інформації, з другого. 

До спеціально-кримінологічних засобів попе-
редження насильницьких злочинів належать: 
застосування кримінально-правових норм т. зв. 
“подвійної превенції” для своєчасного реагу-
вання на погрози вбивством, тяжкими тілес-
ними ушкодженнями, на готування до вчинення 
злочинів, втягнення неповнолітніх у злочин-
ну діяльність тощо; послідовна й наступальна 
боротьба з пияцтвом та наркоманією; своєчасне 
реагування на правопорушення, що вчиняється 

Насильницька злочинність неповнолітніх та засоби масової інформації
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на ґрунті сімейних та інших побутових конфлік-
тів; запобігання криміногенним впливам реци-
дивістів і професійних злочинців, зокрема, щодо 
обмеження поширення злодійських традицій 
та звичаїв, особливо в середовищі неповноліт-
ніх і молоді; поліпшення якості профілактичної 
роботи в маргінальному середовищі; підвищен-
ня ефективності діагностики аномалій і акцен-
туацій у осіб з девіантною поведінкою й тих, хто 
перебуває на профілактичному обліку органів 
внутрішніх справ; посилення боротьби з орга-
нізованою злочинністю; забезпечення належної 
охорони громадського порядку [1, с. 264-266]. 

Важливим є також залучення ЗМІ до попере-
дження насильницьких злочинів вчинених непо-
внолітніми, які б поширювали цілеспрямований 
інформаційний продукт, наприклад, сюжети про 
відбування покарань неповнолітніми в місцях 
позбавлення волі, їх роздуми про вчинений зло-
чин, позиція потерпілих та ін. 

Крім того, багаторічний досвід зарубіжних 
країн, які з урахуванням рішень та рекоменда-
цій ООН (Пекінських правил ООН стосовно, 
відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 
1985 р., Ер-Ріядських Керівних принципів ООН 
з метою попередження злочинності серед непо-
внолітніх, 1990 р., Правил ООН стосовно захи-
сту неповнолітніх, позбавлених волі, 1990 р.). 
Нагадаємо, що пробацією є система заходів, здат-
на сприяти вдосконаленню процесу досудового 
розгляду справ, який, крім іншого, має вклю-
чати медіацію і примирення. Ці заходи повинні 
сприяти запобіганню повторних злочинів, ресо-
ціалізації та реінтеграції правопорушника і зага-
лом – оздоровленню суспільства [7, с. 6-7]. 

Отже, говорячи про негативний вплив ЗМІ 
та його взаємозв’язок з насильницькою зло-
чинністю неповнолітніх, необхідно підкреслити, 
що сучасна молодь часто зіштовхується з насил-
лям в мас-медіа. Деякі психологи стверджують, 
що підлітки виступають в ролі пасивних спожи-
вачів засобів масової інформації, через це вони 
навчаються сприймати трагедію чи жорстокість 
як дещо цілком звичне, або розвивають в собі 
прагнення до грубої й натуралістичної пове-
дінки. Іноді вони моделюють її, орієнтуючись 
на банальні чи дивні події, побачені на екрані. 
Результати досліджень дозволяють відзначити, 
що демонстрація агресії в засобах масової інфор-

мації має значний вплив на підвищення рівня 
ситуативної тривожності, на спонтанну агре-
сивність, дратівливість підлітків [8]. 

Крім того, поширення ЗМІ у відкритій чи 
завуальованій формі злочинного досвіду, пере-
сичення інформаційного поля продукцією з еле-
ментами насилля чи жорстокості є підґрунтям 
для зміщення шкали загальнолюдських цінно-
стей неповнолітніх у бік надання переваги про-
типравній поведінці, в тому числі щодо вчи-
нення насильницьких злочинів. 

Підсумовуючи вищезазначене необхідно 
за уважити, що для уникнення негативного впли-
ву інформаційної продукції з елементами агре-
сії, насильства, жорстокості та попередження 
насильницької злочинності неповнолітніх, необ-
хідним є переорієнтація ЗМІ з поширення агре-
сивної інформації на поширення культурно-про-
світницької та правової, відповідний виховний 
вплив батьків та педагогів. Це завдання склад-
не, але альтернативи фактично не має, оскіль-
ки ХХІ ст. є сторіччям інформаційним і вплив 
інформації, як складової розвитку людства, буде 
безперечно посилюватись. 
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Д
жон Брейтвейт свого часу писав: “Конфуцій 
є найвидатнішим філософом відновного 
правосуддя”1. На думку науковців, існує 

тісний взаємозв’язок між принципами сучас-
ного відновного правосуддя та древніми ідеями 
конфуціанства. Водночас лише деякі дослід-
ження аналізують вчення Конфуція, виділяючи 
при цьому конкретні ідеї, спрямовані на стиму-
лювання та практичне застосування принципів 
відновного правосуддя. Джон Брейтвейт також 
зазначав: “...на жаль, зовсім мало західних інте-
лектуалів досліджують можливості для повер-
нення, розуміння та збереження цінностей від-
новного правосуддя, і визначають у який спосіб 
можна уникнути зловживання відновним пра-
восуддям в умовах лібералізації принципу вер-
ховенства права”2. Шкода, що учасники захід-
ного руху відновного правосуддя ще досі не 
оволоділи достатнім теоретичним розумінням 
цінності вчення Конфуція, яке дійсно є глибин-
ним джерелом мудрості для сучасних західних 
реформаторів відновного правосуддя.

Вплив вчення древньо-китайського мудреця 
Конфуція на ідеологію Китаю та культуру бага-
тьох країн Східної Азії відчувається уже більше 
двох тисячоліть. Головні ідеї філософії Конфуція 
та його принципи правової культури істотно 
відрізняються не лише від системи сучасних 
традицій західного кримінального правосуддя, 
але також і від системи кримінального право-
суддя сучасного Китаю, розвиток якої харак-
теризується тенденцією запозичення західних 
принципів для здійснення правових реформ. 

І хоча багато критичних зауважень щодо вчен-
ня Конфуція є слушними, проте важливість його 
ідей досі належно не оцінено. В цьому корот-
кому ессе окреслено основні принципи філо-
софського вчення Конфуція, що відображають 

концептуальні характеристики відновного пра-
восуддя. 

I. “Рен” та “Лі”: Основні концепції 
філософського вчення Конфуція

Конфуціанство – це широка система філософсь-
кого мислення, що складається з багатьох кон-
цепцій та ідей. Проте найфундаментальнішою 
концепцією, яка служить відправною точкою 
для розуміння та визначення філософського 
вчення Конфуція, є концепція “рен”. 

Коли Конфуція запитали, що таке “рен”, 
він відповів: “Рен” означає людинолюбство”3. 
В основі цієї концепції лежать фундаментальні 
ідеї гуманізму та секуляризму, притаманні кон-
фуціанству. Гуманність та гуманний світ були 
центром філософського вчення Конфуція. 

Конфуцій прагнув встановити ідеальні гар-
монійні стосунки між людиною і суспільством 
та гармонійні стосунки між людиною і при-
родою. Правитель, який керує країною на основі 
концепції “рен”, повинен користуватися принци-
пом, який спирається на концепцію “рен-жень” 
(принцип доброчесності), що є надзвичайно важ-
ливим для створення гармонійного суспільства. 
Соціальна структура та суспільний лад такого 
суспільства характеризується концепцією “лі”, 
яка відображає конфуціанську теорію держави 
та суспільного контролю. Концепція “лі” є клю-
човою в традиційних китайських системах пра-
вової культури та правової системи (судової 
системи). “Лі” має багато значень. Виникнення 
концепції “лі” відносять до років правління дина-
стії Чжоу (ХІ ст. до н. е. – 256 р. н. е.) як системи 
ритуалів та норм поведінки з метою врегулюван-
ня ієрархії відносин у межах соціального роз-
шарування кланів, що належать до вищого класу 
суспільства. Вона гарантувала відповідність 
поведінки членів цих кланів згідно з їх соціаль-
ним статусом, очікуваної від них ролі та пове-
дінки при відправленні різноманітних ритуалів. 
Конфуцій систематично розвивав цю концепцію 
та всіляко підкреслював її моральний аспект. 
“Лі” уособлює конфуціанську ідею суспільного 
ладу та суспільних відносин у гармонійному та 
справедливому суспільстві, яка, зокрема, перед-
бачає, що опанування “лі” відбувається шляхом 
навчання моральності. Моральний та правовий 

ПРИНЦИПИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
ТА ФІЛОСОФІЯ КОНФУЦІАНСТВА В КИТАЇ

Жіанхонг ЛІУ
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кодекси є головними інструментами суспільно-
го контролю для будь-якого суспільства; важли-
вість “лі” стає особливо чітко зрозумілою, в про-
цесі викладу тих принципів вчення Конфуція, 
які наголошують на пріоритетність морального 
кодексу для суспільного контролю. Концепції 
“лі” та “рен” дуже тісно переплітаються одна 
з одною. Адже, “Рен” – це внутрішня сутність 
“лі”, і коли забувають про “рен”, “лі”, внаслідок 
її внутрішньої руйнації, перетворюється на фор-
мальність. Конфуцій називав таку ситуацію “li 
ben le huai” (руйнація “лі” та ритуалів, означає 
руйнацію країни). Концепції “рен” та “лі” харак-
теризують ідеальне гармонійне суспільство. 

II. “Лі” та “Фа”: Пріоритетне 
значення принципу відновного 

правосуддя у процесі судочинства 
При наявній у стародавньому Китаї правовій 
традиції, найпершим головним супротивником 
конфуціанства став легалізм. Легалісти обсто-
ювали формальний закон, або “фа”, як основ-
ний засіб суспільного контролю. За більш ніж 
двохтисячолітню історію існування Китайської 
імперії, у цій країні було розроблено багато 
важливих правових кодексів. І хоча Конфуцій 
не заперечував проти використання формаль-
ного закону та покарання, проте наголошував 
на пріоритетності значення та дієвості мораль-
ного кодексу “лі” перед “фа”. Конфуцій зазначав: 
“Керовані “фа” або законом, люди знатимуть 
лише те, як уникнути покарання, але не мати-
муть почуття сорому. Керуючись доброчесністю 
та “лі” – моральним кодексом, люди не тільки 
відчуватимуть докори сумління, а й навчаться 
самі виправляти свої помилки”4. З точки зору 
Конфуція, “фа”, або формальний закон, зосеред-
жується на покаранні, тоді як “лі”, або мораль-
ний кодекс надає особливого значення запо-
біганню правопорушення. 

У випадку, коли порядок і гармонію зруйнова-
но внаслідок конфліктів або злочинів, найголов-
нішим завданням для Конфуція є відновлення 
порядку та гармонії, приведення суспільних від-
носин до їх попереднього стану. Більш ефектив-
но цього можна досягти завдяки застосуванню 
“лі”, а “фа” застосовується як допоміжний засіб, 
коли лише застосування “лі” забезпечує виправ-
лення, здійсненої правопорушником помилки. 
Цей принцип чітко виражений у різних формах, 
що використовуються для визначення способу 
здійснення судочинства. Однією з таких форм є 
вислів: “De Zhu Xin Fu”. Згідно з цим висловом, 
“De” або освіта є одним з основних принципів 

при вчиненні правосуддя, в той час як “xin” або 
покарання є лише допоміжним засобом. Іншою 
формою такого вираження є “Chu Li Ru Xin” – 
покарання застосовується лише тоді, коли про-
блему не можна розв’язати за допомогою “лі”. 
Ще однією важливою формою є вислів, який, 
власне, означає теж саме: “Ming De Sheng Fa”, 
тобто: передусім слід здійснити належні заходи 
виховання та роз’яснення, і бути максимально 
обережними при здійсненні покарання. Адже 
покарання є лише інструментом, тоді як основ-
на мета полягає у повчальній моралі та засво-
єнні етичних норм поведінки і культури. Лише 
за використання “лі” для відновлення суспіль-
них відносин вирішення проблеми може мати 
тривалий ефект. 

III. Гармонія та “wu song” 
(відсутність позову) – 

мета правосуддя
Конфуцій зазначав: “прагнення до гармонії є 
найважливішим аспектом”5 застосування “лі”. 
Прагнення до гармонії та злагоди було фунда-
ментальним та найціннішим аспектом у соціаль-
них взаємовідносинах між людьми. Виходячи із 
цього принципу, “wu song” (відсутність позову) 
був найвищою метою закону. “Мій спосіб розгля-
ду позову, – вчив Конфуцій, – не відрізняється 
від того, як це роблять інші. Проте було б краще, 
якби таких позовів взагалі не було”6. На про-
тивагу західним традиціям, дотримання закону 
не становить мету судочинства. Пріоритетною 
метою закону було досягнення гармонії та від-
новлення суспільного порядку. 

З огляду на моральний аспект, пріоритетність 
“wu song” (відсутність позову) не викликає запе-
речень. Високоморальна людина, здатна само-
стійно вирішити свої проблеми з іншими, нама-
галася не доводити справу до судового розгляду. 
Він/вона дотримувалися концепції “рен”, такі 
люди були чесними і відкритими, тактовно ста-
вились до інших людей, ішли на компроміс, не 
ставили свої особисті інтереси вище суспільної 
гармонії. Переслідувати будь-кого в судовому 
порядку вважалося ганебною справою; як пра-
вило, це не було справою благородної людини. 
І хоча корупція безсумнівно і була однією з при-
чин неподання позову до суду, втім найважливі-
шою причиною неприязного ставлення до судо-
вого процесу в Китаї були ідеї Конфуція. 

4 Analects of Confucius, Book two, Article three.  
5 Analects of Confucius, Book one, Article twelve.  
6 Analects of Confucius book Twelve, Article thirteen.  
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Коли дві сторони зверталися до суду, суддя/
офіційна особа, зазвичай, кілька разів ради-
ли сторонам вирішити проблему в приватно-
му порядку. При такій конфуціанській традиції 
широкого розвитку набув принцип медіації, або 
“tiao jie”. Все сільське населення було поінфор-
мованим про різні види медіації та правила арбі-
тражного розгляду. До таких правил належало 
звертання до людей старшого віку з проханням 
про посередництво у розгляді та обговорен-
ні конфліктних справ з обома сторонами. При 
цьому звинувачувана сторона визнавала свою 
провину і вибачалася відповідно до традиційних 
для цього села правил та норм. Іншим способом 
вирішення спорів було символічне або істотне 
відшкодування з урахуванням важливих місце-
вих вимог щодо збереження доброго імені зви-
нувачуваної сторони шляхом прийняття симво-
лічного рішення, надання стороні, яка мала біль-
шу провину, можливості влаштувати банкет та 
запросити шанованих місцевих жителів, а також 
переконати сторону, провина якої менша, при-
йняти вибачення, зроблене у вишуканих мане-
рах, і в такий спосіб вирішити проблему. 

 IV. “Tian li ren qing” (справедливість 
та відповідність почуттям людини) 

як концепція правосуддя
На противагу загальноприйнятій західній кон-
цепції правосуддя, пріоритетний принцип пра-
восуддя у стародавньому Китаї полягав у тому, 
що рішення мало бути справедливим та від-
повідати почуттям людини (“tian li ren qing”). 
Справедливість базувалася на пошуках істини. 
І було буйдуже, які для цього застосовувалися 
способи або процедури. До встановлення істи-
ни мало хто зважав на права підозрюваного. 
Невідомим було і поняття змагальності сторін. 
Концепція прав була радше моральним, аніж 
правовим поняттям. 

У традиційному Китаї не надто переймалися 
тим, що було обумовлено в правовому кодек-
сі. Більш прийнятним для жителів стародав-
нього Китаю було застосування правил здо-
рового глузду, що базувалися на їх традиціях, 
та прийняття рішень, які узгоджувалися з їхні-
ми почуттями. Суд міг не дотримуватися право-
вого кодексу, якщо вважалося, що кодекс супе-
речить загальному розумінню того, що є пра-
вильним та справедливим з моральної точки 
зору. Юридичні правила поступалися “справед-
ливості”, яка полягала у розумному виправленні 
наслідків правопорушення. Для того, щоб при-
йняти рішення суди часто застосовували пра-

вила в обхід закону. Закон та правові кодекси 
приймалися відповідно до людських почуттів та 
конфуціанської етики. Знову ж таки, мета пра-
восуддя полягала в тому, щоб підтримати та від-
новити людські стосунки та злагоду, а не в тому, 
щоб дотримуватися писаних законів. 

Говард Зер наголошував на тому, що тра-
диційна західна концепція правосуддя визна-
чає вину та покарання. Натомість з точки зору 
відновного правосуддя, “правосуддя це – про-
цес, коли усі сторони шукають конструктивне 
рішення, спрямоване на примирення та виправ-
лення ситуації”7. Мартін Райт підкреслював, 
що відновне правосуддя є процесом, при якому 
“поважаються почуття та людяність як жертви, 
так і правопорушника”8. Ці поняття щодо пра-
восуддя виходять далеко за межі традиційної 
західної концепції правосуддя, згідно з якою 
держава та правопорушник розглядаються як 
окремі сторони. У відповідності до принципів 
відновного правосуддя, основну мету правосуд-
дя становлять не лише покарання правопоруш-
ника, а й забезпечення процесуальних гарантій 
його прав. 

Хоча філософське вчення Конфуція і має 
серйозні недоліки та певну обмеженість, проте у 
нашому дослідженні ми дійшли висновку про те, 
що багато положень цього вчення, яке нараховує 
понад дві тисячі років, узгоджуються з принци-
пами сучасного відновного правосуддя. Сучасне 
відновне правосуддя все ще потребує вдоскона-
лення теоретичних основ, а ідеї Конфуція якраз 
і можуть стати одним із джерел знань та інфор-
мації для вдосконалення. 

7 Zehr Howard. 1990. Changing Lenses: A New Focus of Crime and 
Justice. Scottsdale, PA: Herald Press.

8 Martin Wright. 1991. Justice for Victims and Offenders. Milton 
Keynes and Philadelphia: Open University Press, P. 112.
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Н
езважаючи на високий і сталий 
рівень розвитку відновного право-
суддя у західних країнах, цей новий 

підхід до злочину та покарання лише 
впроваджується на території країн 
Центральної та Східної Європи, де його 
було ініційовано лише після падіння 
“Залізної завіси”. В окремих східноєв-
ропейських країнах перші ініціативи 
запровадження відновного правосуддя 
з’явилися в середині 90-х років XX ст., а 
в деяких – лише після 2000 р. Розвиток 
програм відновного правосуддя тісно 
пов’язаний з правовими та культурними 
традиціями країни, які можуть стати 
як сприятливим, так і гальмівним 
фактором у процесі запровадження 
системи. У статті проаналізовано 
особливості традицій кримінального 
судочинства та призначення покарання 
у Західній та Східній Європі, а також 
розглянуто поточні правові реформи, 
запроваджувані в постсоціалістичних 
країнах. Крім того, у цьому невеликому 
дослідженні викладено аргументи на 
користь запровадження відновного 
правосуддя у країнах Центральної 
та Східної Європи та показано, як 
запровадження цієї системи може 
сприяти демократизації суспільства.

1. Постсоціалістичне 
кримінальне судочинство

Під терміном “країни Центральної 
та Східної Європи” ми розуміємо всі 
європейські постсоціалістичні країни. 
Цей термін є результатом політичного, 
а не географічного поділу. Будь-яка з 
цих країн є або колишньою республі-
кою колишнього СРСР, або країною-
сателітом СРСР. Ці країни було від-
межовано від Заходу в часи “Холодної 
війни”, і всі вони мали схожі правові 
системи.

Кримінальне судочинство у країнах 
Центральної та Східної Європи об’єд-
нує низка спільних рис, таких, як полі-
тика в галузі покарань, система санкцій, 
а також громадська думка щодо зло-
чинності та покарань1. Дослідження, 
проведене у 2005 р. Міжнародним 
центром дослідження з питань ув’яз-
нення (International Centre for Prison 
Studies2, див. нижче), показує, що в 
Росії, Білорусі, Україні, Молдові та пев-
ною мірою в Румунії, Болгарії, Чеській 
Республіці, Словаччині, Угорщині та 
Польщі існує дуже жорстка система 
кримінальних санкцій, яка передба-
чає ув’язнення як основний вид пока-
рання і на додаток на тривалий термін 
позбавлення волі, що призводить до 
великої кількості заарештованих осіб.

Станом на 1 січня 2004 р., середня 
кількість ув’язнених у 15 країнах ЄС (до 
його розширення 1 травня 2004 р.) ста-
новила 97 осіб на кожні 100000 населен-
ня3. Очевидно, що кількість ув’язнених 
у постсоціалістичних країнах є істотно 
більшою, ніж у західних країнах.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ТА ТРАДИЦІЇ 
ПОКАРАННЯ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Віра ЗЕМЛЯНСЬКА 
кандидат юридичних наук, член 
правління Європейського Форуму 
з відновного правосуддя

1 Презентація Соріна Хангану “Ідеологія покарань 
в Центральній та Східній Європі” на конференції 
“Відновне правосуддя в Європі: куди ми йдемо?”, 
Будапешт, 14–16 жовтня 2004 р., http://www.euf-
orumrj.org/

2 Див.:  http://www.homeoffice.gov.uk
3 Там само.
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Однак було б несправедливо стверджувати, 
що велика кількість ув’язнених є “чисто” східно-
європейським феноменом. У певних західноєв-
ропейських країнах існують подібні показники. 
Проте вони пов’язані з різними соціально-еко-
номічними поясненнями. Наприклад, незважа-
ючи на істотне зменшення кількості злочинів та 
використання медіації між потерпілими та пра-
вопорушниками в Англії та Уельсі, кількість ув’-
язнених у цих країнах за останні роки збіль-
шилася. У 1992 р. середня кількість ув’язнених 
становила 45 847 осіб, а в 2002 р. – 70 816 осіб4. 
Для того, щоб виявити причини великої кілько-
сті ув’язнених у країнах Центральної та Східної 
Європи, важливо розглянути систему карних 
санкцій, що існувала там до 1990 р. При соціаліз-
мі система покарань не могла позбавитися спад-
ку сумнозвісного сталінського ГУЛАГу. Термін 
“ГУЛАГ” походить від російського скорочен-
ня  назви “Генеральное управление лагерей” 
– структури, створеної в Радянському Союзі для 
управління тими таборами, де відбували пока-
рання засуджені5. Спочатку т. зв. “політичні” 
злочинці потрапляли туди за погляди, що відріз-
нялися від загальних, наприклад, за опозицію 
диктатурі. Як правило, їх засуджували до три-
валих термінів позбавлення волі. Оскільки кіль-
кість таких осіб була дуже великою, то ці табо-
ри будували не як звичайні тюрми з окремими 
камерами, а як систему бараків; у цих табо-
рах ув’язнені змушені були працювати і жити. 
Пізніше такі табори (які називали ще й “коло-
ніями”) почали використовувати для ув’язнення 

інших категорій злочинців, а також тих, кого 
засуджували за різні види злочинів6.

Системи кримінального судочинства в соці-
алістичних країнах не досягли того рівня лібера-
лізації, який був характерний для систем судо-
чинства та політики в галузі покарань у країнах 
західної демократії після Другої світової війни, 
і який передбачав скасування смертної кари та 
розвиток альтернативних видів покарання. На 
противагу західному світу, в соціалістичних кра-
їнах не ставилася проблема про доцільність ув’-
язнення як методу покарань і не було зроблено 
спроб модернізувати систему7. На думку Юрія 
Калініна, радянська система спиралася переду-
сім на концепцію отримання прибутку від праці 
засуджених і забезпечення компенсації за зло, 
вчинене ув’язненими. А з розпадом соціалістич-
ної системи зникло чимало тих ідеологічних та 
економічних чинників, що лежали в основі ста-
рої системи покарань, внаслідок чого почався 
розпад і підвалин системи покарань8.

Після розпаду СРСР країни Центральної та 
Східної Європи зазнали найбільшого впливу 
від переходу від соціалізму до капіталізму, а 

Табл. 1. 

Кількість ув’язнених у країнах Центральної та Східної Європи (розробка Роя 
Вемслі, Міжнародний центр дослідження з питань ув’язнення, лютий 2005 р.)

Країна

Кількість ув’язнених 
загалом (кількість у місцях 

відбування покарання, 
в т. ч. слідчих ізоляторах)

Співвідношення між кількістю 
ув’язнених та кількістю загаль-

ного населення (на кожні 
100000 населення країни)

Білорусь 52 500 532
Болгарія 11 060 143
Чеська Республіка 18 830 184
Угорщина 16 700 165
Молдова 10 729 297
Польща 79 087 209
Російська Федерація 763 054 532
Румунія 39 015 180
Словаччина 8 891 165
Україна 198 386 416

4 Доповідь Мартіна Райта на міжнародній конференції “Модель 
розвитку українського відновного правосуддя”, Київ, 10-11 
лютого 2005 р.

5 Презентація Соріна Хангану “Ідеологія покарань в Центральній 
та Східній Європі” на конференції “Відновне правосуддя в 
Європі: куди ми йдемо?”, Будапешт, 14-16 жовтня 2004 р., 
http://www.euforumrj.org

6 Там само.
7  Див.: http://www.newhumanist.org.uk
8 Kalinin, Y (2002).The Russian Penal System: Past, Present and 

Future, A lecture delivered at King’s College, University of 
London, November, www.kcl.ac.uk
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також болісних реформ, які привели до вели-
ких змін у характері та поширенні злочинності. 
Рівень злочинності у регіоні різко підвищив-
ся, а протягом наступного десятиліття існувала 
загальна тенденція до його подальшого збіль-
шення. Найбільше підвищення спостерігалося у 
сфері майнових злочинів. У порівнянні з рівнем 
1990 р., рівень квартирних злочинів у 2000 р. під-
нявся на 72%, тоді як рівень злочинності у сфері 
викрадення транспортних засобів у 2000 р. був 
на 236% вище, ніж у 1990 р.9 Вплив підвищення 
рівня злочинності на відношення громадян був 
істотним. Рівень страху перед злочинами та від-
чуття незахищеності серед громадськості пост-
соціалістичних країн також виявився високим. 
Водночас у цих країнах продовжували звину-
вачувати поліцію або в корупції, або в служін-
ні інтересам держави чи приватним інтересам, 
а не інтересам спільноти10. У “Міжнародному 
звіті про жертви злочинності” зазначалося, що 
найбільш незахищеними у великих регіонах 
світу почувалися громадяни перехідних країн 
Центральної та Східної Європи  – лише 46% 
почувалися безпечно на вулиці, а 53% вислов-
лювали побоювання або відчували себе зовсім 
незахищеними11. Наприклад, у 1995 р. у Чеській 
Республіці почувалися незахищеними на вули-
ці біля будинку з настанням темряви 40% опи-
туваних, а в Польщі – 35%12.

Через підвищення рівня злочинності та рівня 
страху перед злочинами у суспільстві кількість 
ув’язнених у країнах Центральної та Східної 
Європи за останні роки різко збільшилася. А це 
спричинило тенденцію до жорсткішої політики 
в галузі кримінального судочинства та збіль-
шення кількості ув’язнених13. Очевидно, що в 
основі цього лежала не лише широка громадська 
та політична підтримка жорсткого реагування на 
злочини, а й недостатній розвиток сектору гро-
мадських санкцій та заходів, наприклад, частко-
ва або й цілковита відсутність інфраструктури, 
необхідної для належного запровадження пока-
рань і заходів, не пов’язаних з позбавленням 
волі14. Втім, це не єдина причина збільшення 
кількості ув’язнених у регіоні. Сергій Пашин 
визначає інші ключові фактори, такі, як тра-
диційний інквізиторський характер радянських 
та пострадянських процедур покарання, а також 
повільні та неефективні темпи судових проце-
дур та процедури розслідування15. Він доводить, 
що існує дві головні характеристики радянської 
інквізиторської системи судочинства. По-перше, 
суд відіграє роль прокурора, хоча зобов’язаний 
провести власне незалежне розслідування для 

доповнення подробиць справи, допущених при 
роботі органів розслідування або при попередніх 
розслідуваннях. Внаслідок цього звичайні суди 
виносять виправдовувальний вирок лише для 
1–1,7% підсудних16. Другою головною рисою 
є те, що з обвинуваченим поводяться не як з 
людиною, що має певні законні права, а як з об’-
єктом більшою чи меншою мірою об’єктивного 
розслідування. В результаті під час розсліду-
вання часто застосовують тортури, а внаслідок 
того, що, зокрема, у колишніх радянських респу-
бліках вирок виноситься на основі зізнання під-
судного, збільшується кількість ув’язнених17.

Слід зазначити, що існують істотні розбіж-
ності у ролі прокурора в  західноєвропейсь-
кій системі судочинства та системі судочин-
ства в країнах Центральної та Східної Європи. 
У Західній Європі високий ступінь дискрецій-
них повноважень прокурора було визнано як 
необхідну передумову ефективного управління 
правосуддям та досконалу норму процесу кри-
мінального судочинства. Однак для багатьох 
законотворців країн Центральної та Східної 
Європи такі повноваження не вважалися при-
йнятними. Вони намагалися суворо дотримува-
тися принципу обов’язкового державного зви-
нувачення18. Каролі Бард зазначає ще одну від-
мітну рису управління (кримінальним) судо-
чинством у колишніх соціалістичних країнах. 
На його думку, ця система характеризувала-
ся “певним нехтуванням” міжнародних зобо-
в’язань та настійливими наполяганнями на наці-
ональному суверенітеті19. Практичним наслід-

9 Aebi, M. (2004). Crime Trends in Europe from 1990 to 2000, in 
Aromaa, K. and Nevala, S. (eds.), Crime and Crime Control in an 
Integrating Europe. Publication Series No. 44, Helsinki, European 
Institute for Crime Prevention and Control – P. 43.

10 Krajewski, K. (2004). Crime and Criminal Justice in Poland, 1 (3) 
European Journal of Criminology, – P.  398.

11  Zvekic U. (1998).  Criminal Victimization in Countries in 
Transition. Rome: UNICRI. – P. 82.

12 Los M. (2002). Post-communist Fear of Crime and the 
Commercialization of Security, 6 (2) Theoretical Criminology – P. 
166-168.

13 Saar J. (2004). Crime, Crime Control and Criminology in Post-
Communist Estonia,  1 (4) European Journal of Criminology. – P. 
521-522.

14 Rau W. (1999). Countries in Transition: Effects of Political, Social 
and Economical Change on Crime and Criminal Justice, 7(4) 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 
– P. 360.

15  Див.: http://www.penalreform.org
16  Статистичні дані Верховного Суду Російської Федерації за 

2001–2004 рр.
17  Див.: http://www.penalreform.org
18 Rau W. (1999). Countries in Transition: Effects of Political, Social 

and Economical Change on Crime and Criminal Justice, 7(4) 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice – P. 
358.

19 Rau W. (1999). Countries in Transition: Effects of Political, Social 
and Economical Change on Crime and Criminal Justice, 7(4) 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 
– P. 359.
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ком такої системи було те, що окремий заявник 
у національній юрисдикції ніколи не звертався  
до міжнародних правозахисних норм.

2. Сучасні правові реформи 
Відтоді, як країни Центральної та Східної Європи 
підписали міжнародні договори та приєдналися 
до Ради Європи, ситуація в сфері кримінального 
судочинства почала поліпшуватися. Передусім 
ці країни оголосили про запровадження право-
вої реформи, спрямованої на підвищення рівня 
демократизації та прозорості кримінального 
судочинства. Крім того, було ініційовано про-
грами для запровадження альтернатив позбав-
ленню волі (у тому числі взяттю під варту на 
досудовій стадії), а також пробації та медіації. 
Зокрема, були ініційовані проекти альтерна-
тивних способів розв’язання конфліктів між 
потерпілими та правопорушниками (громадські 
роботи, пробація, медіація та ін.). Однак про-
цеси запровадження таких альтернатив у різних 
країнах відрізняються. У деяких країнах вони 
користуються широкою підтримкою держави на 
основі розвинутих правових рамок, бюджетного 
фінансування та ефективного функціонуван-
ня таких альтернативних програм. Натомість в 
інших країнах такі ініціативи є слабкими і дер-
жава досі опирається їх запровадженню (напри-
клад, у Білорусі). Але існують потужні стимули 
для запровадження таких альтернатив, рефор-
мування політики в галузі системи криміналь-
ного судочинства у всіх країнах, які мають намір 
приєднатися до ЄС або нещодавно приєдналися 
(як у випадку з Латвією, Литвою та Естонією, а 
також Польщею та Угорщиною)20. 

Очевидно, що збільшення покарань не допо-
магає зменшити рівень злочинності і вселити 
відчуття безпеки в суспільстві. Сергій Пашин 
зазначає, що каральне судочинство стимулює 
страх перед злочинністю і не призводить до 
відновлення соціальної справедливості, зруй-
нованої злочином. Саме тому його має замінити 
кримінальне судочинство іншого типу, зокре-
ма, відновне правосуддя21. Запровадження від-
новного правосуддя у країнах Центральної та 
Східної Європи має стати необхідною і бажаною 
складовою правової реформи та розвитку демо-
кратичного суспільства.

Передусім відновне правосуддя сприятиме 
запровадженню верховенства права в цьому 
регіоні та розширенню загального доступу гро-
мадян до правосуддя. Рівень корупції в деяких 
регіонах змушує сумніватися у рівності всіх гро-
мадян перед законом. Населення значною мірою 

не довіряє системі судочинства, не вірить у спра-
ведливість суддів та незалежність судової влади 
від виконавчої влади. Брак поваги у суспільстві 
до системи кримінального судочинства – явище, 
яке походить від радянського періоду, коли пар-
тія домінувала на всією юриспруденцією, а суди 
були придатками місцевих партійних осеред-
ків. Руйнується класичне розуміння звертання 
до суду як звертання за справедливістю, коли 
людина здебільшого йде до суду в надії одержати 
справедливе рішення. Натомість ще з радянсь-
ких часів суди та правоохоронні органи тра-
диційно перебувають по один бік барикад, борю-
чись зі злочинністю та нехтуючи захистом інте-
ресів справедливості та прав людини22. Із запро-
вадженням відновних підходів до певних пра-
вових процедур громадяни країн Центральної 
та Східної Європи зможуть поступово позба-
витися від скептичного погляду на судочинство, 
що приведе до зміцнення переконаності людей 
в тому, що система правосуддя функціонує зага-
лом і працює в їхніх інтересах.

По-друге, відновне правосуддя є найновішим 
підходом до ефективного правосуддя в демо-
кратичних країнах, воно розвивається у поєд-
нанні зі структурними реформами чинної пра-
вової системи безвідносно до завершення таких 
реформ. Наприклад, медіацію між потерпілими 
та правопорушниками у Чеській Республіці було 
запроваджено як частину структурної рефор-
ми кримінального судочинства. В Україні від-
новне правосуддя вважається істотною части-
ною майбутньої ювенальної юстиції. Отже, така 
система є вигідною для країн Центральної та 
Східної Європи як на найближчу, так і на дале-
ку перспективи. Відновне правосуддя стимулю-
ватиме розвиток демократичного суспільства, 
стане необхідною передумовою для ефективного 
функціонування реформованих інституцій.

По-третє, подвійна вигода від відновного 
правосуддя полягає в тому, що воно відпові-
дає потребам жертв злочинності, відшкодову-
ючи їм фізичні та психологічні травми, допо-
магає змінити правопорушників, надаючи їм 
можливості для ресоціалізації на основі під-
твердження їхньої відповідальності та сприяння 
їх оновленню. Задовольняючи нагальні потре-

20 Презентація Соріна Хангану “Ідеологія покарань в Центральній 
та Східній Європі” на конференції “Відновне правосуддя в 
Європі: куди ми йдемо?”, Будапешт, 14-16 жовтня 2004 р., 
http://www.euforumrj.org

21 Див.: http://www.penalreform.org
22 Pushkar P. (2003). The Reform of the System of Criminal Justice 

in Ukraine: The Influence of the European Convention of Human 
Rights, 11 (2) European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice – P. 209–213.
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би індивіда, відновне правосуддя сприяє довго-
строковим соціальним змінам, розвитку гро-
мадянських цінностей та віри у верховенство 
права у період реформування правової систе-
ми. Практичні дослідження, проведені у захід-
них країнах, засвідчили зменшення рівня реци-
дивів серед тих правопорушників, які пройш-
ли процес відновного правосуддя. Оскільки у 
більшості випадків відновне правосуддя засто-
совували для молодих правопорушників або 
тих, хто вперше порушив закон, то воно сприяє 
перевихованню великої кількості молодих пра-
вопорушників. Зменшений рівень рецидивів, 
здебільшого на основі розуміння всіх аспектів 
шкоди, завданої злочином, стимулює молодих 
правопорушників до виходу з хибного кола зло-
чинності на початковій стадії.

По-четверте, відновне правосуддя надає інди-
віду права, стимулюючи його до відповідального 
ставлення до свого життя і до повноцінної участі 
у вирішенні власних проблем. Це особливо важ-
ливо для країн Центральної та Східної Європи, 
де апатія та цинізм, спричинені комуністичним 
правлінням, а також корупція підірвали відчут-
тя відповідальності і контролю за власне життя.

Висновки
Падіння “Залізної завіси” залишило колишні 
соціалістичні країни віч-на-віч з серйозними еко-
номічними та правовими проблемами, усклад-
неними з причин відсутності функціонального 
громадянського суспільства. Ці фактори при-
звели до виникнення у громадян відчуття неза-

хищеності, втрати довіри до правосуддя, а також 
до вимоги застосування жорсткіших покарань 
до правопорушників. Для того, щоб упоратися 
з дедалі більшою кількістю злочинів, було під-
вищено рівень ув’язнення, що, однак, не змінило 
показників злочинності в країнах Центральної 
та Східної Європи. Відновне правосуддя не є 
панацеєю для подолання злочинності, але така 
система може допомогти зменшити каральний 
характер системи кримінального судочинства, 
підвищити рівень задоволення вимог жертв зло-
чинності та відповідальності правопорушників 
за власні вчинки, зменшуючи водночас кількість 
рецидивів і страху перед злочинністю в суспіль-
стві, відновлюючи довіру громадян до системи 
правосуддя.

Ідеологія відновного правосуддя є прийнят-
ною для країн Центральної та Східної Європи, 
що перебувають на етапі формування грома-
дянського суспільства та запровадження рефор-
ми кримінального судочинства. Слід зазначити, 
що позитивні зміни стимулюються розширен-
ням ЄС та правовими реформами, що їх про-
водять країни Центральної та Східної Європи з 
метою європейської інтеграції.



№ 2, серпень, 2007  55 

У
країнським Центром Порозуміння спіль-
но з Генеральною прокуратурою України 
та Академією прокуратури України за під-

тримки Швейцарського бюро співробітництва 
в Україні наприкінці 2006 р. започатковано про-
ект співробітництва “Підтримка реформи систе-
ми кримінальної юстиції в Україні: обізнаність 
прокуратур з прийомами медіації”. З метою реа-
лізації згаданого проекту у період з 30 квітня по 
6 травня 2007 р. для працівників органів проку-
ратури України, залучених до проекту, була орга-
нізована навчальна поїздка до Швейцарської 
Конфедерації для ознайомлення із процеду-
рою застосування механізмів медіації на прак-
тиці. У цьому візиті також участь взяли і пред-
ставники Українського Центру Порозуміння та 
Швейцарського бюро співробітництва в Україні.

Навчальна поїздка тривала один тиждень і 
відзначалась, за відгуками учасників, надзвичай-
ною насиченістю та різноманітністю  програми. 
Головною метою відвідання українськими фахів-
цями Швейцарії стало ознайомлення ними на 
практиці з досвідом використання у криміналь-
ному процесі процедур примирення і медіації та 
ролі прокурора у правових системах різних кан-
тонів Швейцарської Конфедерації при їх застосу-
ванні.  Впродовж тижня українська делегація від-
відала три кантони – Цюрих, Фрібург та Женева 
та мала можливість побачити як у одній державі 
співіснують різні правові та судові системи. 

ЦЮРИХ
Відповідно до запланованої програми українсь-
ка делегація відвідала Цюрих, що є водночас і 
містом і кантоном. За історичною традицією у 

кантоні Цюрих діє правова система на зразок 
існуючої у Німеччині. Організатором програми 
української делегації у кантоні Цюриху стала 
керівник Служби медіації кантону Цюрих пані 
Сильві Берхтольд. Вона розповіла про існуючу 
систему організації та діяльності служби меді-
ації. Зокрема зазначила, що в кантоні Цюрих 
реалізовується проект медіації між сторонами 
конфлікту на підставі угод, за якими потерпілі 
примиряються з правопорушниками і відкли-
кають свої заяви про злочин. Проектом перед-
бачається законодавче регулювання цих про-
цедур, як наприклад це свого часу було здійс-
нено в кантоні Цюрих. Особливістю є розподіл 
медіації для неповнолітніх та для дорослих. 
Аналогічний поділ існує і в кантонах Фрібург та 
Женева. Таким чином, у кантоні Цюрих служ-
ба медіації належить до системи юстиції і є дер-
жавною. Вона є системою, до складу якої вхо-
дить дирекція та окремі її підрозділи.

Проте в інших кантонах ці служби є громадсь-
кими організаціями. Пані Сильві Берхтольд 
висловила точку зору, що прийнятною й ефек-
тивною є система, при якій медіація здійснюєть-
ся громадськими організаціями, які  незалежні 
від держави і не відносяться до системи кри-
мінального судочинства. При такій системі дер-
жава лише здійснює контроль за службою меді-
ації, надаючи ліцензії /спеціальні дозволи/ на її 
здійснення.

Відповідно до законодавства та практи-
ки медіації в кантоні Цюрих, конфлікти, які 
можуть підлягати цій процедурі, – поділяються 
на 9 різних категорій залежно від тяжкості пра-
вопорушення. Найбільш ефективною і резуль-
тативною є медіація щодо конфліктів, які сто-
суються нетяжких або середньої тяжкості пра-
вопорушень. Говорячи про обсяги кримінальних 
справ, які направляються на медіацію, то кіль-
кість таких справ близько 50 на кожні 1 000 про-
ваджень щодо злочинів та правопорушень (5%).

У подальшому С. Берхтольд охарактеризува-
ла нормативне забезпечення, окремі стадії про-
цесу медіації та завдання медіатора – особи, яка 
проводить цей процес, на кожній із згаданих 
стадій, результати процедури і можливі труд-
нощі при її здійсненні. Зокрема, у контексті 
законодавчого забезпечення медіації констату-
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вала, що матеріальне право регламентується 
федеральними актами, а процесуальне – канто-
нальними. Поінформувала, що у Швейцарській 
Конфедерації планується до 2010–2012 рр. роз-
робити та впровадити єдиний для всіх кантонів 
кримінально-процесуальний кодекс.

З метою поглиблення знань щодо медіації, 
для української делегації була представлена пре-
зентація під назвою “Медіація у криміналь-
них справах в кантоні Цюрих”, яка складалася 
із загальнотеоретичної частини щодо сутності 
медіації у кримінальному судочинстві, її при-
йомів та методів, фаз медіації, співвідношен-
ня медіації і кримінального процесу, особливо-
стей кримінального судочинства Швейцарської 
Конфедерації і, зокрема, кримінального судо-
чинства кантону Цюрих.

Сутність медіації полягає у вирішенні кон-
фліктних ситуацій правового характеру за допо-
могою поєднання психології та юриспруден-
ції. Медіація, на думку, пані Берхтольд, є не 
альтернативою процедурі кримінального пере-
слідування особи, а допоміжною процедурою 
у кримінальному процесі, завдяки якій про-
курор вправі прийняти кінцеве рішення у спра-
ві стосовно обвинуваченого без розгляду справи 
судом. Однак це стосується кримінальних справ 
про злочини невеликої або середньої тяжкості. 
Головним завданням медіації є зняття соціальної 
напруги у суспільстві, розв’язання соціального 
конфлікту та умов його довготривалості.

Процедура медіації може відбуватися між 
обвинуваченим та потерпілим, між кількома 
обвинуваченими та потерпілим, між обвинува-
ченим і кількома потерпілими. Медіація може 
застосовуватися на будь-якій стадії, зокрема на 
стадії розслідування справи, судового розгля-
ду, а також під час відбуття засудженим пока-
рання, тобто на стадії виконання вироку суду. 
Позитивним результатом медіації є укладення 
угоди між обвинуваченим та потерпілим, в якій 
відображаються взаємні зобов’язання, терміни і 
умови їх виконання. 

Якщо медіація відбувається у справах про 
злочини невеликої тяжкості або у справах, що 
порушуються тільки за заявою потерпілого (в 
Україні – т. зв. приватне обвинувачення), то 
внаслідок укладеної угоди між обвинуваченим 
та потерпілим кримінальне переслідування не 
продовжується, провадження у справі закри-
вається. За законодавством кантону Цюрих така 
процедура медіації застосовується у справах 
щодо неповнолітніх у більшості випадків.

В разі укладення угоди за наслідками про-
ведення медіації у справах про тяжкі злочини, 

даний факт має враховуватися при призначенні 
винному покарання у вироці суду. Зазначена 
процедура, як правило, може застосовуватися, 
якщо обвинувачений є повнолітнім. 

Пані Берхтольд акцентувала увагу на різ-
ниці між медіатором та прокурором, медіатором 
і суддею, медіатором і адвокатом. Медіатор – 
незацікавлена у результатах кримінального про-
вадження особа, яка неупереджено ставиться як 
до потерпілого, так і до обвинуваченого.

У різних кантонах Швейцарії з метою забез-
печення об’єктивності медіаторів їм надано різ-
ний статус. Так, у кантонах Цюрих і Фрібург 
медіатори є державними службовцями і працю-
ють у департаментах юстиції. У кантоні Женева 
медіатори є незалежними від держави і входять 
до відповідних громадських об’єднань та асоціа-
цій. На практиці можливе поєднання медіаторів 
– державних службовців та медіаторів – пред-
ставників громадських організацій. На думку 
доповідачки, не так важливо, де працює меді-
атор, головне, щоб він був неупереджений до 
вирішення конфлікту та доброякісно виконував 
завдання медіації.

Крім того, було підкреслено, що медіацію 
не можна застосовувати у кожній справі пев-
ної категорії, так би мовити, “ставити на потік”. 
Це виключно персоніфікований процес, який 
залежить від багатьох обставин, насамперед, 
від особи обвинуваченого та особи потерпілого, 
конкретних обставин злочину та інших важли-
вих чинників, що мають з’ясовуватися при роз-
слідуванні прокурором. Проблеми при застосу-
ванні медіації, як правило, виникають за умови, 
коли не вдається знайти спільний інтерес для 
обговорення між обвинуваченим та потерпілим. 

У презентації окремо розглядалося питан-
ня щодо навчання медіаторів. Медіатором може 
бути будь-яка особа, яка має вищу освіту, певні 
знання з психології та юриспруденції і за харак-
тером здатна до неупередженого спілкування 
і оцінки ситуацій. Навчання медіаторів прово-
диться у кантоні Цюрих за дворічною навчаль-
ною програмою одночасно із засвоєнням мате-
ріалу у практичній діяльності – проведенні про-
цедур медіації.

У рамках програми візиту до Цюриху укра-
їнська делегація зустрілася також з Генеральним 
прокурором кантону Цюрих паном Ульріхом 
Ведером та прокурором пані Клаудією 
Льоффлер.

Доктор Ульріх Ведер поінформував членів 
робочої групи про структуру органів прокура-
тури у Швейцарії, детально зупинився на струк-
турі прокуратури кантону Цюрих, одну з спеціа-
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лізованих прокуратур яку він очолює. Зазначив, 
що для Швейцарської Конфедерації, і кантону 
Цюрих зокрема, медіація у кримінальному судо-
чинстві є новелою, яка почала запроваджувати-
ся в останні п’ять років.

Коротка характеристика системи криміналь-
ного судочинства Швейцарської Конфедерації, 
за презентацією пана Вебера, виглядає так: в 
країні 26 кантонів, які з 2001 р. застосовують 
єдиний для Конфедерації Кримінальний кодекс. 
До компетенції федеральних властей, зокрема 
прокуратури, віднесені питання боротьби з:

– організованою злочинністю;
– економічною злочинністю;
– злочинами проти федерації.
Боротьба з іншими злочинами, які не розгля-

даються як загроза федерації в цілому, здійсню-
ється поліцією, а їх переслідування – прокурату-
рою кантонів. Кримінальне переслідування осіб, 
що вчинили злочини у кантоні Цюрих, ведеть-
ся на кантональному рівні 9 прокуратурами, з 
яких 5 прокуратур працюють за регіональним 
принципом (за визначеною територією вчинен-
ня злочину в межах кантону Цюрих), а 4 проку-
ратури є спеціалізованими, які здійснюють про-
вадження у кримінальних справах про особливо 
тяжкі злочини та сексуальні злочини, у справах 
неповнолітніх тощо. Загальна чисельність про-
курорів у кантоні Цюрих складає 135 осіб у всій 
системі органів прокуратури цього кантону.

Генеральна прокуратура кантону Цюрих є 
керівним органом для прокуратур кантону, але її 
працівники не наділені процесуальними повно-
важеннями, у тому числі з керівництва розсліду-
ванням або вирішення питань щодо медіації.

Регіональні прокуратури здійснюють про-
вадження у кримінальних справах про  менш 
тяжкі злочини, а спеціалізовані – більш тяжкі. 
Представлена паном Ведером спеціалізована 
прокуратура здійснює провадження у справах 
про тяжкі злочини сексуального характеру, зло-
чинами проти дітей, а також сім’ї. Крім того, до 
компетенції цієї ж прокуратури віднесені також 
злочини, вчинені поліцією із застосуванням 
зброї, а також злочини, пов’язані із допущеними 
медичними помилками. Винесення обвинува-
чення або закриття кримінальної справи повні-
стю відноситься до повноважень прокурора. 
У спеціалізованих прокуратурах один прокурор 
протягом року проводить розслідування близь-
ко 20 справ. У регіональних прокуратурах кіль-
кісне навантаження значно більше – 1 прокурор 
закінчує розслідування близько 200 справ.

Одним із найпоширеніших злочинів є засто-
сування насильства у сім’ї, у зв’язку з чим осо-

блива увага приділяється захисту прав дітей. 
Кількість тяжких злочинів у сім’ї та щодо дітей 
останнім часом зростає. За такої ситуації меді-
ація набуває рис не просто посередництва, а все 
частіше – одного з етапів розслідування кри-
мінальної справи.

Як уже зазначалося вище, з часів Другої світо-
вої війни у Швейцарії діє кримінальний кодекс 
федерального рівня і передбачені ним злочини 
визнаються кожним  кантоном. Проте у кожно-
му кантоні діє свій Кримінально-процесуальний 
кодекс, і таким чином у Конфедерації водночас 
діють 26 процедур провадження у кримінальних 
справах, які можуть дуже відрізнятися. 

Деяким кантонам притаманна процедура 
кримінального судочинства, подібна до німець-
кої, деякі кантони застосовують процедури кри-
мінального судочинства на зразок французької, 
є кантони, в яких діє змішана німецько-фран-
цузька процедура кримінального судочинства. 

Таким чином, у Швейцарії існує не лише 26 
відмінних систем кримінального процесу, а й 
стільки ж судових систем, які відрізняються як 
за своєю структурною побудовою, так і за компе-
тенцією та процедурами розгляду справ, оскар-
ження та перегляду рішень тощо.

Наприклад, у кантоні Цюрих судова система 
включає:
– 11 окружних судів, рішення в яких зазвичай 

приймають 3 судді і лише в деяких випад-
ках – 1 суддя, якщо він розглядає проступок, 
що карається позбавленням волі на строк не 
більше 6 місяців. Більшість кримінальних 
справ розглядається судами кантону на регі-
ональному рівні;

– Верховний суд кантону Цюрих розглядає 
справи тільки про злочини, пов’язані з вико-
ристанням вибухівки, вчинені організованими 
злочинними групами, особливо складні еконо-
мічні злочини. Крім того, Верховний суд кан-
тону є судом другої інстанції для оскарження 
рішень окружних судів. Його ж власні рішен-
ня можуть бути переглянуті федеральним 
судом Швейцарії лише у рідкісних випадках і 
тільки з точки зору правових питань;

– Суд присяжних кантону Цюрих створений 
для розгляду винятково тяжких злочинів. 
Такий суд існує лише у Цюриху та ще трьох 
кантонах Швейцарії і, на думку пана Ведера, є 
відмираючою моделлю, а тому швидше всього 
з часом буде скасований.

– Верховний касаційний суд кантону Цюрих, 
який уповноважений переглядати всі рішен-
ня Верховного суду  та суду присяжних кан-
тону Цюрих.

Вивчення швейцарського досвіду в сфері медіації
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Головним завданням прокуратури є відкрит-
тя кримінальної справи, збір всіх доказів та 
підтримання обвинувачення у суді і участь у 
провадженні до моменту винесення вироку чи 
закриття справи. Прокурор кантону Цюрих про-
водить всю роботу зі збору доказів, які будуть у 
подальшому передані до суду і розглянуті остан-
нім. Збір доказів за існуючою у кантоні систе-
мою кримінального процесу здійснюється на 
стадії досудового слідства, а не безпосередньо  у 
суді. Під час слухання справи  по суті суд лише 
вивчає документи та докази, зібрані під час досу-
дового слідства. У суді присяжних навпаки, всі 
свідки допитуються, а докази вивчаються під час 
слухання справи.

Відмінності, які існують у кримінальному 
процесі різних кантонів зумовлює наявність різ-
ниці у процесі медіації. Неоднаковою у кри-
мінальному провадженні і, зокрема, в процесі 
медіації, є роль прокурора.

Наприклад, кантон Цюрих є одним з неба-
гатьох, хто прийняв своє власне законодавство 
про медіацію у кримінальних справах. Одним з 
його основних і принципових положень є прі-
оритетне право сторін конфлікту щодо вибо-
ру застосовувати чи не застосовувати медіацію. 
Для прокурора ж у Цюриху медіація представ-
ляє собою більш широкі можливості для реа-
гування на злочин.

На думку Генерального прокурора Цюриху 
пана Ведера, перевага застосування медіації 
полягає в тому, що провадження по криміналь-
ній справі завершується швидше. Завдяки меді-
ації можна зекономити час та зусилля зі збору 
доказів. Крім того, навіть при прийнятті рішен-
ня судом, без медіації, – соціальний конфлікт 
залишається невирішеним, а іноді він навіть 
поглиблюється.

Саме ці обставини і є головними у моти-
вації прокурорів, які застосовують медіацію. 
Пан Ведер також зазначив, що в цей час роз-
глядається можливість внесення змін до зако-
нодавства, відповідно до яких прокурори змо-
жуть самостійно проводити медіацію у процесі 
розслідування.

Прокурор Клаудія Льоффлер, виступаючи 
перед делегацією, поінформувала про участь 
прокурора у процесі медіації, його повноважен-
ня в ініціюванні цієї процедури та врахуванні її 
результатів. Передусім зазначила, що криміналь-
не провадження та медіація є тісно по в’язані між 
собою процеси і здійснюються щодо одного й 
того ж правопорушення та соціального конфлік-
ту. Проте констатувала, що це є два абсолютно 
різних процеси, дві абсолютно різних форми 

провадження, які відрізняються за правилами 
проведення та цілями, які переслідуються при їх 
проведенні.

Пані Льоффлер також констатувала, що існу-
ючої у кантоні Цюрих законодавчої бази недо-
статньо для належного регулювання медіації. 
Тому існує низка приписів, інструкцій та вка-
зівок, які на підзаконному рівні регламенту-
ють цю процедуру. Вона повідомила, що про-
куратура, яку вона представляє, має справу зі 
звичайними злочинами, а не тяжкими, як спе-
ціалізована прокуратура, яку презентував пан 
Ведер. Частіше всього до цієї прокуратури спра-
ви надходять вже після проведення розслідуван-
ня поліцією (на відміну від спеціалізованих про-
куратур, які самі порушують справу, а поліцію 
залучають лише для виконання окремих про-
цесуальних дій). Прокурор має право випису-
вати ордер на затримання, якщо обвинувачений 
визнає вину і можливе покарання не перевищує 
3 місяців позбавлення волі.

Було висловлено переконання, що медіацію 
у кримінальній справі варто призначати і засто-
совувати якомога на більш ранній стадії розслі-
дування. Прокуратура кантону Цюрих підготу-
вала вказівки щодо застосування медіації у кри-
мінальних справах.  Відповідно до цих вказівок, 
перш за все, медіація рекомендується у справах 
приватного обвинувачення (побої тощо). Рідше 
ця процедура застосовується у справах публіч-
ного обвинувачення. 

Якщо прокурор доходить висновку, що меді-
ація можлива і доцільна у конкретному випадку, 
він інформує про це сторони, запитує їх точку 
зору щодо можливості застосування медіації у 
кримінальній справі. Одночасно сторонам нада-
ється формуляр з інформацією про сутність 
медіації та її можливі наслідки. Сторони запо-
внюють відповідні підтвердження, які поверта-
ють прокурору у разі згоди. Даючи згоду на про-
ведення процедури медіації, сторони одночасно 
дають згоду і на ознайомлення медіатора з усіма 
матеріалами справи, які надаються йому у копії. 
Це письмове підтвердження згоди сторін разом 
із копіями матеріалів кримінальної справи пере-
дається прокурором до органів медіації. На час 
проведення медіації розслідування як таке не 
здійснюється, а призупиняється.

Після проведення медіаційних процедур і 
досягнення сторонами угоди відповідні матеріа-
ли повертаються прокурору, який закриває кри-
мінальну справу на підставі примирення сторін. 
Якщо ж сторони все-таки не досягають угоди, 
всі матеріали повертаються прокурору з інфор-
мацією про причини неможливості досягнення 
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при проведенні медіації позитивного резуль-
тату. У цьому випадку прокурор продовжує роз-
слідування так, ніби-то процес медіації і не роз-
починався.

Вся медіація у кримінальних справах здійс-
нюється на підставі ст. 53 КК Швейцарської 
Конфедерації. Власне ж процедури медіації 
регулюються кантональними законами або під-
законними актами.

Рішення про застосування медіації при-
ймається прокурором у будь-який момент після 
отримання /порушення/ ним кримінальної 
справи. Можливими перешкодами для прийнят-
тя рішення про застосування медіації є наступ-
ні обставини:
– сторони (потерпілий чи правопорушник) не 

згодні з цим. Зазвичай мотивація тут може 
бути така – жертва себе вважає занадто обра-
женою, а правопорушник не хоче сплачува-
ти 400 швейцарських франків за здійснення 
медіації;

– сам прокурор не погоджується на застосуван-
ня медіації. Деякі прокурори вважають, що у 
них достатньо можливостей, сил, ресурсів і 
повноважень для примирення сторін без залу-
чення сторонньої допомоги служби медіації.
Дуже часто в угодах, що складаються за 

наслідками проведення медіації, сторони вклю-
чають пункт, у якому просять видатки з веден-
ня кримінального процесу, включаючи медіацію, 
віднести за рахунок держави. Пані Льоффлер 
висловила точку зору, що з цим погодитися 
неможливо оскільки винна у вчиненні злочину 
особа не повинна перекладати на державу обо-
в’язок сплати видатків на розслідування її неза-
конної поведінки.

На додаткові запитання членів української 
делегації Клаудія Льоффлер повідомила, що 
медіатор передає прокурору лише угоду, але не 
матеріали, завдяки яким вдалося її досягти і які 
можуть фіксувати хід ведення процедури меді-
ації. Ці матеріали є конфіденційними і не повин-
ні передаватися прокурору, суду чи іншим дер-
жавним установам. Певною мірою у цьому і є 
сенс медіації та гарантій сторін, які беруть у ній 
участь.

Медіація можлива і в суді під час слухання 
справи по суті, проте на практиці це не допу-
скається. Прокурор завжди намагається про-
вести її на ранніх стадіях розслідування, щоб 
не витрачати ресурси на збір доказів, які потім 
можуть не знадобитися у разі укладення сто-
ронами угоди за наслідками медіації. Тобто про-
ведена прокурором робота зі збору доказів може 
піти нанівець.

ФРІБУРГ
Після відвідання кантону Цюрих для української 
делегації наступним пунктом програми став кан-
тон Фрібург, де організатором виступив Жерар 
Дем’єр – медіатор із Бюро з медіації Фрібургу. 
Тут українські фахівці мали змогу побачити зов-
сім іншу модель передачі справ на медіацію. 
У кантоні Фрібург медіація ініціюється суддею, 
який надсилає сторонам (потерпілому і пра-
вопорушнику та їх представникам) лист із про-
позицією щодо примирення. При цьому ана-
логічне повідомлення в копії надсилається і до 
Бюро з медіації. Медіатор безпосередньо спіл-
кується із сторонами та пропонує їм спочатку 
окремі, а потім спільні бесіди. Медіатору також 
передається копія матеріалів кримінальної спра-
ви. За наслідками примирення сторони укла-
дають угоду та передають її до суду, після чого 
кримінальна права підлягає закриттю. 

Слід підкреслити, що у Фрібургу діє спеціалі-
зований суд у справах неповнолітніх, де основну 
функцію із провадження розслідування здійс-
нює слідчий суддя. Участь прокурора у процесі 
у справах неповнолітніх не передбачена.

У Фрібургу українська делегація мала мож-
ливість довідатись про медіацію в криміналь-
них справах як від теоретиків, так і практиків. 
Зокрема українським фахівцям запам’яталась 
зустріч із професором Фрібурзького універси-
тету, викладачем кримінального права та кримі-
нального процесу доктором права Ф. Рікліном, 
який вже  30 років викладає право в універси-
теті. 

Пан Ріклін поінформував про відсутність 
у Швейцарській Конфедерації єдиного кримі-
нального процесу. Підтвердив точку зору пред-
ставників інших швейцарських установ, з якими 
раніше зустрічалася делегація, що з 1942 р. у 
Швейцарії існує єдиний для всієї країни кри-
мінальний кодекс, однак процедури застосуван-
ня його положень в кожному із кантонів відріз-
няються. В основному відмінності зумовлені 
наближеністю до французького або ж до німець-
кого процесу.

Водночас слід зазначити, що процеду-
ра збору доказів є тотожною. За його дум-
кою Кримінально-процесуальний кодекс 
Швейцарської Конфедерації остаточно має бути 
прийнятий та впроваджений у всіх кантонах 
до 2010–2012 рр. З прийняттям федерально-
го кримінально-процесуального кодексу перед-
бачається, що відповідні акти кантонів повин-
ні будуть втратити свою чинність. На сьогодні 
у Швейцарії на федеральному рівні діють кри-
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мінальний кодекс, закон про неповнолітніх, кри-
мінально-процесуальний кодекс перебуває на 
розгляді у парламенті.

На прикладі дослідження застосування пока-
рання у виді позбавленні волі в різних країнах 
Європи, а також США, та відповідних показ-
ників констатував певні тенденції. Зокрема пові-
домив, що останнім часом у країнах Західної 
Європи все частіше покарання у виді невели-
ких строків позбавлення волі  замінюють штра-
фами або виправними роботами. Однією з при-
чин такого підходу є та обставина, що навіть 
при нетривалих строках арешту людина втра-
чає роботу, порушуються інші її соціальні зв’яз-
ки і виникає великий ризик рецидиву злочину. 
Пан Ріклін зазначив, що до кінця минулого 
року у Швейцарії не використовувалося умов-
не засудження до позбавлення волі. Зате дуже 
часто призначалося покарання у виді позбав-
лення волі на нетривалі строки – від кількох 
днів до тижня. Ситуація змінилася з 1 січня 
2007 р., коли була змінена система санкцій за 
злочини. Всі випадки, які раніше підпадали під 
покарання у виді позбавлення волі на строк до 
6 місяців тепер замінено на штрафи та виправ-
ні роботи. Водночас пан Ріклін констатував, що 
сьогодні також можливе покарання у виді ареш-
ту на строк до 6 місяців, але такі випадки вкрай 
рідкі, наприклад, відсутність грошей для сплати 
штрафу або неможливість виправних робіт.

У Швейцарії існують наступні інші види 
покарання, не пов’язані з позбавленням волі:
– відстрочка покарання у виді позбавлення волі 

на строк до 2 років;
– дострокове звільнення від відбування пока-

рання у виді позбавлення волі після відбуття 
2/3 строку;

– виправні /громадські/ роботи максимальною 
тривалістю до 720 годин. При цьому один день 
у тюрмі прирівнюється 4 годинам виправних 
робіт, які виконуються у неробочий час.
Серед нормативних актів Швейцарії, які 

можна розглядати як джерела відновного право-
суддя, пан Ріклін назвав Кримінальний кодекс, 
закони про неповнолітніх федерального та кан-
тонального рівня, а також майбутній єдиний 
кримінально-процесуальний кодекс для всієї 
країни і окремий процесуальний кодекс, який 
буде регламентувати провадження у справах 
щодо неповнолітніх. 

Характеризуючи систему покарань у 
Швейцарії, він зазначив, що у цій країні обо-
в’язково враховують принцип співрозмірності. 
При призначенні покарання суд обов’язково 
враховує співвідношення між тяжкістю право-

порушення і завданою ним шкодою та розміром 
відшкодування цієї шкоди.  Так, для винного у 
пожежі, за результатами якої завдано шкоди на 
1 млн франків, не може бути визнано достат-
нім відшкодування у розмірі 5 тис. франків. 
Водночас Ф. Ріклін звернув увагу присутніх на 
цікавий досвід Швейцарії у тих випадках, коли 
в результаті вчинення правопорушення існує 
конкретний потерпілий – особа, якій завдано 
шкоди. Наприклад у випадку водіння автомобі-
лем у нетверезому стані може бути відсутня кон-
кретна особа, якій спричинюється збиток, але і у 
такому разі збиток повинен бути відшкодований 
правопорушником, зокрема  на рахунок благо-
дійної організації (наприклад – Червоного хре-
ста тощо).

У контексті характеристики проекту феде-
рального КПК зазначив, що документ має окре-
му норму “Медіація”. У ній фіксується принцип 
незалежності медіатора від прокурора, а також – 
від сторін цього процесу. Також проф. Ф. Ріклін 
наголосив, що не лише результат, а й хід проце-
дури медіації повинні враховуватися при поста-
новленні рішення у справі. Якщо в ході меді-
ації не вдалося досягти позитивного результату 
у вигляді укладення угоди між сторонами, але 
обвинувачений робив усе, щоб досягнути угоди, 
ці обставини повинні обов’язково враховувати-
ся як пом’якшуючі його вину обставини при роз-
гляді справи судом та постановленні рішення.

У контексті загальної характеристики пози-
тивних аспектів медіації зазначив, що ця про-
цедура має на меті підняття статусу потерпілого, 
його фактичне зрівняння у правах та можливо-
стях з обвинуваченим. Раніше прокурор і суддя 
мали на меті передусім переслідування обви-
нуваченого, але не захист і відновлення прав та 
порушених інтересів потерпілого. Його ж участь 
у медіації тим самим підвищує його статус, у 
тому числі процесуальний, і дозволяє відновити 
його права.

Після проф. Рікліна президент суду у спра-
вах неповнолітніх кантону Фрібург пан М. Лаша 
розповів українським гостям про практику засто-
сування медіації у цьому суді. Зокрема, він поін-
формував про досвід кантону Фрібург у плані 
законодавчого регулювання та практики засто-
сування медіації. Він повідомив, що законопро-
ект про медіацію був розроблений упродовж 
2003 р. спеціально створеною у Фрібурзі робо-
чою групою з представників офісу генерального 
прокурора, суду у справах неповнолітніх, комі-
саріату поліції та адвокатів. Цей законопроект, 
який складається із 21 статті, був ухвалений 
парламентом кантону і набув чинності з 1 січня 
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2004 р. На його виконання 1 листопада 2004 р. 
було створено офіс медіатора.

Суддя Лаша акцентував увагу на тому факті, 
що на кантональному законодавчому рівні не 
встановлено обмежень щодо злочинів, кримі-
нальні справи за якими не можуть бути пере-
дані на медіацію. Проте слідчий суддя пови-
нен отримати згоду прокурора на проведення 
медіації. Таким чином, на практиці було вирі-
шено скласти список злочинів, по яких про-
курор не заперечує проти застосування медіації. 
Однак, прокурор наполягає на тому, щоб меді-
ація у кримінальних справах про тяжкі злочини 
не проводилась. Така позиція обумовлена тим, 
що відповідно до ст. 8 федерального закону про 
медіацію для її застосування передаються кри-
мінальні справи про злочини, за які не перед-
бачається відповідальність у виді позбавлення 
волі.

Було зазначено, що у Фрібургу на підставі 
законодавства кантонального рівня застосуван-
ня медіації можливе на всіх стадіях криміналь-
ного судочинства, у той час як федеральним 
законодавством проведення процедури медіації 
на стадії виконання вироків не передбачається.

Специфіка кантону Фрібург полягає у тому, 
що процесуальний закон змушує суддю спро-
бувати влаштувати примирення між потерпілим 
і правопорушником у справах приватного обви-
нувачення (побої, образи, проникнення у житло 
тощо). Примирення і раніше широко застосо-
вувалося у цій категорії справ і робили це судді 
самостійно.

Зокрема суддя Лаша поінформував, що про-
тягом останніх 7–8 рр. здійснював медіацію за 
допомогою працівників суду або залучав юри-
стів-практиків чи викладачів права. Процедура 
примирення за його практики відбувалась у 
приміщенні суду, але не у судовій залі. У випад-
ку, якщо примирення між сторонами не від-
бувалось, він продовжував розглядати справу. 
У справах приватного обвинувачення при про-
веденні примирення широко використовується 
допомога співробітників соціальних служб, які 
працюють при суді і в силу своєї спеціальної 
освіти та досвіду більш глибоко вивчають спра-
ву з точки зору соціального конфлікту.

На відміну від наведеної вище практики при-
мирення у справах приватного обвинувачення, 
медіатору за дорученням судді можуть пере-
даватися справи про будь-які категорії злочинів 
публічного обвинувачення для проведення спе-
ціальної процедури медіації. Як приклади суддя 
навів дані про те, що абсолютно всі справи про 
крадіжки, про злочини сексуальної спрямова-

ності та проти моралі (публічне обвинувачення) 
можуть і повинні передаватися для проведення 
процедури медіації, оскільки в результаті та про-
цесі її проведення жертва злочину буде мати 
можливість відновитися, чого не може бути при 
судовому слуханні справи.

Відповідно до існуючого у кантоні Фрібург 
кримінального процесу, суддя не допитує осо-
бисто і не розмовляє з жертвою на відміну 
від медіатора. Спілкування з медіатором, мож-
ливість для жертви розповісти про свої страж-
дання обвинуваченому, щоб останній зміг краще 
зрозуміти всі негативні наслідки своїх дій, є 
надзвичайно важливим для відновлення потер-
пілого та врегулювання передусім соціального, а 
не правового конфлікту.

Говорячи про практичну сторону застосуван-
ня медіації зазначив, що у цьому році 3 ювеналь-
них судді кантону передали 69 справ на меді-
ацію, з яких 42 вже розглянуто. За результатами 
проведення процедури медіатор повертає спра-
ву судді з коротким звітом. У разі вчинення зло-
чину у групі неповнолітнім та дорослим, юве-
нальний суддя призначає проведення медіації 
у справі щодо неповнолітнього, а справу щодо 
дорослого виділяють в окреме провадження і 
розглядають у звичайному порядку.

ЖЕНЕВА
Ознайомившись з медіацією у Цюриху та 
Фрібургу, українська делегація відвідала 
Женеву. Організатором прийому виступила 
Анна Сальберг, медіатор і представник неуря-
дової організації на підтримку медіації. Пані 
Сальберг поінформувала про загальнотеоретич-
ні аспекти застосування процедури медіації у 
Швейцарії і, зокрема – у кантоні Женева. Вона 
констатувала, що у Женеві поки що не ство-
рена кантональна правова база для здійснення 
медіації у справах неповнолітніх, тому на прак-
тиці доводиться мати справу з цілою низкою 
проблем. Було зазначено, що кантон Женева 
дуже специфічний, оскільки в ньому дуже чітко 
регламентовано процедуру застосування меді-
ації для дорослих. Проте прокурори його майже 
не застосовують на практиці.

З точки зору загальної характеристики пра-
вової системи повідомила, що Генеральний про-
курор кантону Женева за своїм статусом стоїть 
вище Уряду – це найвища посадова особа канто-
ну, яка очолює всю судову гілку влади. Суддями 
у кантоні зазвичай стають адвокати, які вису-
ваються політичними партіями. Таким чином, 
головними для призначення є не їх професійні 
якості, а представницькі можливості кандидата.

Вивчення швейцарського досвіду в сфері медіації
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62   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

У контексті законодавства та практики засто-
сування медіації пані Сальберг відзначила, що 
кантон Женева відрізняється від інших тим, що 
у ньому діє принцип факультативності прийнят-
тя рішення про застосування медіації. На відмі-
ну від цієї системи у Цюриху та Фрібургу осно-
воположним і керівним є принцип законності, 
тобто прокурор зобов’язаний прийняти рішен-
ня про проведення медіації у кримінальній спра-
ві у випадках, передбачених законом. У Женеві 
незалежно від наявності передбачених законом 
підстав рішення про можливість і доцільність 
проведення медіації приймається прокурором 
виключно з його розсуду і він не має зобов’язан-
ня призначати таку процедуру.

На практиці перевага при призначенні меді-
ації у кантоні Женева віддається справам, які 
порушені за скаргою потерпілої особи. Закон 
кантону Женева про медіацію був розробле-
ний з ініціативи медіаторів, які запропонува-
ли Генеральному прокурору прийняти його. 
Генеральний прокурор зацікавився цією ідеєю, 
проте зазначив, що він не може застосовувати 
медіацію до прийняття відповідного законодав-
ства з огляду на існування таємниці криміналь-
ного провадження. В результаті була створена 
робоча група, яка й розробила такий законопро-
ект. Проект розглядався парламентом кантону 
протягом 3 років і був прийнятий 16 лютого 
2001 р. Специфікою цього закону є те, що адво-
катам дозволяється брати участь у процедурі 
медіації на боці їх сторін. За женевським зако-
нодавством медіатор не передає прокурору нія-
кої інформації про зміст процедури медіації, а 
лише повідомляє про її результати. Якщо пра-
вопорушник не з’являється на співбесіду під час 
медіації, прокурор може накласти на нього стяг-
нення за те, що він не сприяє вирішенню і роз-
гляду справи.

Стосовно статусу служби медіації Анна 
Сальберг зазначила, що є певні переваги систе-
ми, при якій служба медіації перебуває у дер-
жавній структурі. Зокрема, це більш прості й 
ефективні контакти медіатора з судом та про-
куратурою. Проте у Женеві медіатори більш 
незалежні, як представники громадської орга-
нізації, і не мають практично ніяких контактів з 
судовою системою.

Порівнюючи цю систему з іноземними пові-
домила, що у Франції медіатором може бути 
як представник урядової, так і неурядової орга-
нізації. При цьому, медіатор, який представляє 
урядову організацію, за фахом є юристом і, як 
правило, раніше працював у суді чи прокуратурі 
або поліції. 

У той же час як медіатор-представник неуря-
дової організації повинен пройти відповідну під-
готовку, яка б надала йому право на проведення 
медіації у кримінальних справах. Як показала 
практика, саме представники урядових орга-
нізацій здатні вдвічі ефективніше застосовувати 
медіацію з точки зору досягнення цілей пра-
восуддя. Якщо ж оцінювати результати їх діяль-
ності з точки зору відновлення прав та статусу 
жертви, то тут безумовна перевага на стороні 
медіаторів, які представляють неурядові орга-
нізації.

Однак, і ті й інші повинні дотримуватись 
однакових принципів при застосуванні проце-
дури медіації. У випадку недотримання профе-
сійної етики відносно медіатора можуть засто-
совуватись відповідні санкції, зокрема штрафи 
або виключення із списку медіаторів кантону 
Женева.

Насамперед повинен дотримуватись прин-
цип добровільності сторін на проведення меді-
ації у кримінальній справі. Це означає, що сто-
ронам не може бути нав’язана медіація, а вплив 
як на сторін, так і на медіатора не допускається. 
Крім того, забезпечується конфіденційність про-
цедури медіації, у зв’язку з чим медіатор не має 
права розголошувати дані, які стали йому відомі 
внаслідок його професійної діяльності. 

Це стосується і прокурора, якому медіатор не 
просто не зобов’язаний, а, більше того, медіатору 
прямо забороняється інформувати прокурора 
про обставини справи або надавати будь-яку 
іншу інформацію по кримінальній справі. 

Медіатор, не встановлюючи істину по спра-
ві, проводить примирення сторін і передає укла-
дену ними угоду прокурору, який у разі вчи-
нення злочину невеликої або середньої тяжкості 
закриває провадження по кримінальній справі. 

Анна Сальберг поінформувала, що рішення 
про проведення медіації у більшості кантонів, 
зокрема – у Женеві, приймає прокурор. Він над-
силає сторонам листи, у яких висловлює свою 
точку зору про доцільність проведення у справі 
процедури медіації, а також рекомендує сторо-
нам досягнути угоди про примирення. Прокурор 
також надсилає листа та копії всіх без винят-
ку матеріалів медіатору, який вже самостійно 
запрошує на співбесіду сторони та їх представ-
ників.

Адвокати можуть бути присутніми під час 
медіації, але вони не повинні займати “перші 
ряди”, тобто “грати головну скрипку” у про-
цесі медіації. Їх завданням є лише недопущення 
порушення інтересів їх клієнта. З точки зору 
практики адвокатів бажано запрошувати на 
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перші переговори, а також на фінальну частину 
процедури медіації. Медіація без фізичної при-
сутності сторін неможлива і представництво з 
боку адвокатів у таких випадках неприйнятне. 

Надзвичайно цікавою для української делегації 
виявилась зустріч з Фернандо Карвахалом –  про-
фесором факультету психології та освітніх наук 
Женевського університету, (має вищу юридичну 
та педагогічну освіти), який виступив із доповіддю 
– “Відновне правосуддя і медіація у кримінальних 
справах як засоби демократизації кримінального 
процесу”. Пан Карвахал один з небагатьох нау-
ковців Швейцарії, які захистили наукові роботи у 
галузі застосування процедур медіації.

Фернандо Карвахал розпочинаючи свій 
виступ, зазначив, що медіація – формальний 
процес, що поєднує дві сторони, які за допо-
могою третьої нейтральної сторони намагаються 
віднайти спосіб вирішення існуючого між ними 
спору /конфлікту/. Сторін конфлікту може бути 
дві й більше і в кожної з них можуть бути свої 
власні інтереси. Медіаторів також може бути 
декілька.

У рамках медіації медіатор створює ситуацію, 
за якої кожна із сторін могла б поставити себе 
на місце іншої сторони і відчути всі пов’язані з 
цим проблеми. В свою чергу це має у подаль-
шому сприяти примиренню. Навіть якщо у про-
цесі медіації не вдається досягти угоди, сам факт 
її проведення та спілкування сторін сприяє від-
новленню суспільного миру (“при медіації немає 
сторони, яка програла б”).

Суддя /прокурор/ приймаючи рішення про 
проведення медіації, тим самим делегує частину 
своїх повноважень щодо вирішення конфлікту 
медіатору. Критерії, за наявності яких женевсь-
кий прокурор вважатиме призначення медіації 
доцільним:
– наближеність (близьке розташування місць 

проживання сторін);
– постійний характер відносин між сторонами;
– повторюваність вчинення однією й тією ж 

особою вчинення правопорушення;
– відсутність великої тяжкості вчиненого зло-

чину.
Медіація як інструмент демократизації дозво-

ляє людям використати весь свій життєвий 
досвід для вирішення конфлікту. Вона також 
створює можливість для визнання знань та 
досвіду всіх учасників процесу. При цьому ство-
рюються норми і правила, які не завжди впи-
суються у рамки, схвалені державою. (Медіація 
– це простір для визнання прав іншої сторони). 
Принцип визнання у медіації, можливо, навіть 
більш важливий у сучасному світі, ніж від-

новлення порушених прав та відшкодування 
шкоди. Таким чином, медіація – це спосіб зрів-
няння можливостей для сторін конфлікту та їх 
взаємного прощення.

Каральне правосуддя є домінуючою концепці-
єю, головним завданням якої є покарання. Відновне 
правосуддя має за мету відновлення становища. 
Відновне правосуддя в інтерпретації французько-
го визначення може трактуватися як реабілітація 
ситуації, самого злочинця та потерпілого.

Кримінальна медіація знаходиться поміж 
двох сфер – кримінально-правової та моральної. 
Перша має ефективні механізми забезпечення 
виконання зобов’язань, передусім засоби приму-
су з боку держави. Сфера дії права у значній мірі 
є результатом боротьби за домінування політич-
них інтересів. Медіація певним чином може роз-
глядатися як спосіб виходу з-під контролю дер-
жави і офіційного, державного права.

Моральна ж сфера залишається більш ущем-
леною, оскільки не має механізмів належного 
захисту. Єдиним гарантом виконання моральних 
норм є совість або думка оточуючих. Відчуття 
сорому та провини, які розвиваються у ході 
медіації, можуть сприяти оздоровленню суспіль-
ства і окремих його членів.

Наприклад, у Новій Зеландії проводяться 
сімейні конференції, під час яких збирають-
ся сім’ї потерпілого та правопорушника з тим, 
щоб розібрати разом ситуацію і щоб правопо-
рушник у присутності рідних та близьких зро-
зумів неправильність своїх дій та покаявся. Під 
час проведення сімейних конференцій їх учас-
ники переслідували різні цілі. Іноді вони нама-
галися використати методи карального право-
суддя – відчуття сорому та бажання покаятися 
у зв’язку із вчиненим злочином. Аспектом реа-
білітаційного правосуддя у цих конференціях є 
те, що особа майбутньому не буде здійснювати 
правопорушень. До елементу відновного право-
суддя належить осуд дій особи з тим, щоб остан-
ня відшукала методи відновлення попередньо 
існуючого стану речей.

Покарання винного приносить певне задо-
волення потерпілому, проте у повному обсязі не 
відновлює його особистість та порушені права. 
Саме цю мету переслідує відновне правосуддя 
і медіація. Відновне правосуддя не має чітко 
визначеного юридичного статусу, а тому важко 
говорити про його перспективи. Прокуратура 
міста Женева за рік отримує близько 20 тис. 
кримінальних справ, при цьому лише 20 з них 
передаються на медіацію.

Водночас, обидві моделі – каральне та від-
новне правосуддя взаємно використовують вла-
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стиві іншій моделі механізми. Наприклад, у 
рамках карального правосуддя застосовується 
по м’якшення вже винесеного судом покарання, 
якщо у процесі відбування покарання засудже-
ний показав розуміння свого правопорушення 
та вини і бажання усунути негативні наслідки та 
відшкодувати завдану шкоду.

Елементи відновного правосуддя нерідко 
застосовуються при реінтеграції правопоруш-
ників, які вчинили тяжкі злочини і відбувають 
покарання у вигляді позбавлення волі на три-
валий строк. Після відбування частини пока-
рання у таких випадках можуть організовувати-
ся зустрічі винної особи з потерпілим, щоб пра-
вопорушник міг більш чітко зрозуміти характер 
завданої його діями шкоди. Завдяки сімейним 
конференціям навколо правопорушника ство-
рюється соціальне оточення, яке постійно впли-
ває на нього.

Українських делегатів надзвичайно зацікави-
ла зустріч із головою суду у справах неповноліт-
ніх кантону Женева пані Сільві Вежелен. Вона 
зазначила, що головна проблема з практичним 
застосуванням медіації полягає у нерозумінні 
більшістю суддів важливості цієї процедури для 
цілей перевиховання неповнолітніх. Пані суддя 
відзначила, що у Женеві трапляються багато 
випадків насильства з боку неповнолітніх і при 
розгляді цих справ суддя повинен визначити 
причину агресії. Проте, як правило, відповідь 
підлітка про такі причини одна – “Я не знаю”. 
Саме медіація дозволяє встановити і зрозумі-
ти причини того чи іншого вчинку. Завданням 
медіатора і є допомогти підлітку зрозуміти такі 
причини, щоб уникнути їх повторення у май-
бутньому. Досить часто за актом агресії стоять 
банальні потреби – поваги, визнання особисто-
сті підлітка, економічні причини, потреба любо-
ві з боку батьків та близьких тощо.

Судді повинні використовувати медіацію і 
для того, щоб уникнути та попередити рециди-
ви. Лише під час медіації молодь починає розу-
міти той біль та страждання, яких вони завдали 
іншим. Знову ж таки, важливо, щоб неповноліт-
ні зрозуміли зв’язок між реальністю та емоція-
ми. Тому медіація – це дещо більше, ніж просто 
процес досягнення угоди, це передусім робота з 
емоціями сторін. Більшість суддів як прагматич-
ні юристи зводять медіацію до примирення, яке 
базується на фактах, проте вони необґрунтовано 
залишають поза увагою таку важливу частину 
процесу, як емоції та переживання сторін.

Суддя Вежелен поінформувала, що процеду-
ра медіації коштує приблизно 1500–2000 швей-
царських франків, водночас із бюджету для цих 

цілей виділяють 8000 франків на рік, що зви-
чайно є недостатнім і певною мірою позначаєть-
ся на частоті застосування цієї процедури. Вона 
висловила переконання, що медіація повинна 
фокусуватися на інтересах жертви. Зазначила, 
що після вирішення справи судом у потерпіло-
го часто залишається гіркота та незадоволення 
офіційним процесом провадження у криміналь-
них справах. У цьому контексті медіація вигід-
но відрізняється від кримінального процесу, як 
і результати провадження у кримінальних спра-
вах, де вона була проведена.

Головна перевага медіації полягає не у від-
правленні правосуддя і досягненні його мети, а 
у встановленні та зміні існуючих відносин між 
членами суспільства. Головне у медіації зро-
зуміти і сприйняти позицію іншої людини. Все 
це сприяє терпимості у суспільстві. Стосовно 
жертви основним завданням медіації є усунення 
страху та побоювань того, що правопорушення 
щодо неї може повторитися.

У Швейцарії ювенальні суди розглядають 
правопорушення, які були вчинені дітьми у віці 
від 10 до 18 років. При цьому суддя виконує 
всі функції – судді-слідчого, прокурора, власне 
судді, а також здійснює нагляд за виконанням 
покарання. Ювенальний суддя також має повно-
важення призначити медіацію у кримінальній 
справі. При цьому обмеження можуть бути лише 
у справах про особливо тяжкі злочини, при вчи-
ненні яких медіація неможлива. Медіація при-
значається у справах, у яких сам суддя впев-
нений у високій ймовірності досягнення пози-
тивного результату цієї процедури.

Українських прокурорів надзвичайно заціка-
вив приклад примирення неповнолітніх у жит-
тєвій ситуації. Зокрема, внаслідок постійних 
протиріч, які виникали між двома групами під-
літків і переростали у бійки, за допомогою меді-
ації було з’ясовано, що причина таких сварок 
відсутня як така взагалі. Безпосередньо під-
літки не могли пояснити, чим було зумовлено 
їх агресивне ставлення до представників іншої 
групи. Як наслідок, після спілкування психоло-
гів з дітьми було утворено дві дитячі футбольні 
команди. Саме гра у футбол допомогла непо-
внолітнім самовиразитись та стала своєрідним 
джерелом виходу їх негативних емоцій. Таким 
чином, суддя Вежелен на конкретному прикладі 
пояснила, яким чином медіатор допомагає непо-
внолітньому зрозуміти причину його негативної 
поведінки. Завдяки цьому підліток усвідомлює 
наскільки негативне правопорушення він вчи-
нив і в подальшому, як правило, не вчинює 
аналогічних правопорушень. Тобто медіація є 
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одним із способів зняття соціального конфлікту 
та водночас попередження рецидивів.

Зважаючи на існуючу специфіку та ство-
рення системи ювенальної юстиції у кантоні 
Женева, прокурор взагалі не бере участі у про-
цесі кримінального судочинства у цій категорії 
справ. В ювенальному суді слідство веде слідчий 
суддя, який і очолює процес розслідування.

Якщо суддя дійшов висновку, що медіація 
є доцільною у конкретній кримінальній спра-
ві, він сам переконує сторони у доцільності цієї 
процедури перед тим, як її призначити. Суддя 
ж обирає медіатора зі спеціального списку осіб, 
які мають право здійснювати медіацію. Сторони 
також можуть самі обрати медіатора. Головною 
умовою є те, що така особа має бути включена 
до списку медіаторів, який ведеться урядом 
Женеви. Медіація у справах неповнолітніх у 
кантоні Женева може бути призначена на будь-
якій стадії провадження. Відсутність детального 
законодавчого регулювання медіації у справах 
неповнолітніх за наявності законодавства, що 
чітко встановлює правила медіації у справах 
щодо дорослих, пані Вежелен розглядає як від-
сутність необхідності жорстко дотримуватися 
певних процедур і більш широкі можливості для 
врахування обставин конкретної справи.

Ювенальна юстиція у Женеві як і в Швейцарії 
загалом з’явилася у 30–40-х рр. XX ст. і мала 
на меті забезпечити розгляд справ про зло-
чини неповнолітніх та захист їх прав. У кан-
тоні Женева ювенальний суд щороку близь-
ко 1 500 справ про злочини неповнолітніх і 
приблизно у 300 справах обвинувачені засуд-
жуються до позбавлення волі. Навантаження 
на одного суддю складає 450–500 справ на рік. 
Суддя акцентувала увагу на відмінностях між 
медіацією та іншими схожими процедурами. 
Зокрема, відмінність між примиренням та меді-
ацією полягає у тому, що остання йде набагато 
далі, аналізуючи через емоційну складову при-
чини конфлікту та забезпечуючи попередження 
аналогічної поведінки у майбутньому. Завдання 
медіації у справах неповнолітніх – це допомога 
дитині самій зрозуміти неправильність своєї 
поведінки, її причини та що необхідно зробити, 
щоб це не повторилося.

Багато запитань з боку українських правників 
викликала зустріч з Генеральним прокурором 
кантону Женева паном Даніелем Заппеллі, який 
розповів делегатам про структуру прокуратури 
кантону і повідомив присутнім, що його поса-
да – виборна і є третьою за значимістю в кантоні 
після керівника уряду і парламенту кантону.

Генеральний прокурор кантону Женева є гла-
вою судової влади, який також здійснює керів-
ництво діяльністю судової поліції у криміналь-
них справах, забезпечує виконання покарань у 
кримінальних і цивільних справах. Також він є 
відповідальним за забезпечення правопорядку 
у кантоні у всіх сферах. Особливо ця відпові-
дальність збільшується з огляду на ту обстави-
ну, що на території міста розташовані численні 
установи ООН та інші міжнародні організації. 
До його компетенції також віднесені питан-
ня представництва судової гілки влади у від-
носинах з іншими органами влади та кантонами. 
Генеральний прокурор Женеви обирається наро-
дом на 6 років, проте термін його перебування на 
посаді може бути продовжено у разі обрання ще 
й на другий строк. Цей інститут існує в кантоні 
Женева з 1536 р.

Генеральний прокурор має у своєму підпо-
рядкуванні двох прокурорів, що займаються 
розслідуванням найбільш тяжких злочинів, та 
8 заступників Генерального прокурора, які вирі-
шують поточні робочі питання. Слідчі судді 
також підпорядковуються Генеральному проку-
рору Женеви і провадять розслідування у інших 
кримінальних справах та по завершенню слід-
ства передають кримінальні справи, т. зв. досьє, 
заступникам Генерального прокурора. Загалом 
бюджет прокуратури складає всього 1% бюд-
жету кантону Женева. Звичайно ця сума  недо-
статня з огляду на різноманітні функції та обсяг 
відповідальності Генерального прокурора. 

Пан Заппеллі поінформував, що можливість 
застосування процедури медіації у криміналь-
них справах з’явилася всього 2–3 роки тому, 
у зв’язку з чим практика невелика. Він кон-
статував, що медіації на федеральному рівні не 
існує, оскільки до федеральної юрисдикції від-
несені найбільш тяжкі і транснаціональні зло-
чини. Медіація також передбачає необхідність 
відповідної підготовки судді, який не повинен 
виходити за межі своєї компетенції, тому судді 
не повинні без відповідної підготовки здійсню-
вати передачу справ на медіацію. За існуючою 
традицією Генеральний прокурор кантону осо-
бисто передає кримінальні справи на медіацію, 
але зазвичай за рекомендацією судді.

Щороку у провадженні прокуратури перебу-
ває близько 20 000 справ і лише близько 100–150 
справ про різні злочини щороку передаються на 
медіацію, проте на думку Д. Заппеллі, таких 
справ має бути значно більше. Особливо це сто-
сується справ про злочини, пов’язані з сімей-
ними відносинами, оскільки кримінальне пока-
рання у таких справах може мати катастрофічні 
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наслідки. При прийнятті рішення про направ-
лення справи на медіацію слід брати до уваги 
поряд з такими традиційними критеріями, як 
тяжкість злочину, а також порівняння вартості 
судового процесу та процедури медіації, яке 
завжди на користь останньої. При призначенні 
медіації на практиці та в теорії розслідування 
зупиняється, оскільки втрачається будь-який 
сенс його проводити з огляду на можливе укла-
дення сторонами угоди про примирення.

Крім медіації, яка проводиться незалежними 
експертами, прокурор має власні повноваження 
щодо прийняття рішень у кримінальних справах 
про злочини, за вчинення яких передбачається 
покарання у виді позбавлення волі на строк не 
більше 1 року або штрафу. Таке рішення про-
курор може приймати на власний розсуд, однак 
воно потребує затвердження судом.

В останній день перебування у Женеві учас-
ники поїздки дізналися багато цікавої інфор-
мації щодо ролі медіатора у медіації та прин-
ципів його роботи. Зокрема, Анна Сальберг 
звернула увагу українських гостей на те, що 
медіатор є посередником між сторонами у 
процесі медіації, який повинен бути професі-
оналом, мати спеціальну фахову підготовку, 
внаслідок чого він наділяється правом керу-
вати процесом переговорів. При цьому меді-
атор допускає множинність точок зору сто-
рін, що обумовлюється різними інтересами 
та цінностями потерпілого і правопорушника. 
Завданням медіатора є сприяння перегово-
рам у рамках загального змісту правосуддя 
і справедливості. Він не висловлює власних 
думок відносно особистостей сторін, конфлік-
ту та, найголовніше, шляхів вирішення спору. 
Медіатор не нав’язує власної позиції. Однак, у 
разі якщо оптимальне та справедливе рішення 
є очевидним, медіатор може підвести сторони 
до такого рішення. 

Крім цього, медіатор повинен дотримуватись 
принципів автономності і незалежності, неу-
передженості, нейтральності. У кантоні Женева 
розроблений список незалежних медіаторів, які 
у разі необхідності залучаються до проведен-
ня медіації у конкретних справах. При виборі 
медіатора звичайно враховується його досвід. 
У випадку, коли медіатор знайомий з однією із 
сторін, його участь у процедурі примирення є 
неможливою, оскільки не дотримується прин-
цип неупередженості. 

Нейтральність і безсторонність медіатора 
полягає у тому, що він повинен контролювати 
процес, але не його зміст або результат. Результат 
переговорів залежить лише від волевиявлення 

сторін. На медіатора покладається обов’язок 
переконатися у тому, що потерпілий та правопо-
рушник зробили свій вибір, усвідомлюючи його 
наслідки. При цьому медіатор як посередник 
повинен поважати вибір сторін.

Пані Сальберг відзначила, що судовий про-
цес на відміну від процедури примирення орієн-
тований на одностороннє розв’язання конфлікту 
або спору на підставі застосування заздалегідь 
визначеної норми права. В свою чергу це озна-
чає, що погоджувальна процедура за своєю при-
родою не носить судового характеру. Предмет 
погоджувальної процедури та правосуддя не 
співпадають, оскільки різняться за своєю сут-
ністю як – соціальний конфлікт та судовий спір. 
Традиційний судовий процес у кримінальних 
справах гарантує встановлення справедливо-
сті, виходячи із існуючого конфлікту сторін, 
забезпечує верховенство закону, протипостав-
ляє правопорушника державі, встановлює вину 
правопорушника, а за його результатами при-
значається покарання, передбачене діючим зако-
нодавством. 

Відновне ж правосуддя реалізовується на 
основі діалогу сторін, тим самим забезпечує вер-
ховенство самовираження сторін, надає цен-
тральну роль учасникам конфлікту, визначає 
індивідуальні потреби та соціальні зобов’язання, 
завдяки чому дозволяє відновити міжособистіс-
ні та соціальні зв’язки.

На завершення своєї доповіді Анна Сальберг 
запропонувала шляхи інституціоналізації погод-
жувальної процедури, а саме: утворення уста-
нов та структур професійної підготовки меді-
аторів для проведення процедур примирення, 
включення погоджувальної процедури до зако-
нодавства, утворення державних служб із про-
ведення примирних процедур, а також встанов-
лення контролю над практикою застосування 
таких процедур. Вона звернула особливу увагу 
на те, що при підготовці проекту закону України 
про медіацію необхідно було б чітко визначити, 
хто саме – прокурор чи медіатор – буде інфор-
мувати сторони конфлікту про добровільність їх 
участі у процедурі медіації, наслідки здійснення 
такої процедури тощо.

Підбиваючи підсумки роботи делегації у кан-
тоні Женева, Анна Сальберг відзначила високу 
зацікавленість членів делегації в ознайомленні 
з нормативним забезпеченням та практикою 
здійснення медіації. Вона висловила упевне-
ність в успішній реалізації програм медіації в 
Україні та надію на подальше співробітництво 
як з установами, що займаються медіацією, так і 
з органами прокуратури України.
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В 
Україні сьогодні значна увага при-
діляється альтернативним пока-
ранням та інституційному забез-

печенню їх виконання. Наукові та 
практичні дискусії ведуться навколо 
інституту пробації та створення відпо-
відної національної служби в Україні. 
Вже розроблено декілька концепцій 
та законопроектів із зазначених вище 
питань. Можна висловити сподівання, 
що Верховна Рада буде приділяти біль-
ше уваги створенню в Україні цієї орга-
нізаційної структури, яка існує сьо-
годні майже в усіх країнах світу. Ці 
та інші фактори обумовлюють акту-
альність цієї статті.

Можна впевнено сказати, що на сьо-
годні будь-яке питання, пов’язане з 
проблемами виконання альтернатив-
них покарань в Україні і запозиченням 
світового та європейського досвіду у 
цій площині, неодмінно аналізується 
в контексті функціонування служби 
пробації. Беручи до уваги, що служба 
пробації отримала значний розвиток 
саме в Англії, вважаємо за доцільне 
проаналізувати досвід саме цієї кра-
їни.

У цій статті розглядається систе-
ма альтернативних покарань, яка діє 
лише в одній з частин Сполученого 
Королівства – Англії та Уельсі. Через 
те, що правові системи Шотландії та 
Північної Ірландії мають суттєві від-
мінності, обумовлені, як це відомо, 
історичним розвитком та політични-
ми факторами, є логічним винести їх 
дослідження у межах окремої статті.

Питання створення в Україні служ-
би пробації та реформування засад 
інституційного забезпечення вико-
нання альтернативних санкцій дослід-
жували такі вітчизняні науковці, як 
О. Беца, І. Богатирьова, А. Горова, 
В. Дрьомін, Р. Коваль, Г. Овчарова, 
М. Панасюк. Стаття є продовженням 
досліджень автора, пов’язаних із про-
блемами створення вітчизняної моделі 
служби пробації [1; 2; 3].

Перед викладенням основного мате-
ріалу вважаємо за необхідне зробити 
зауваження щодо термінології. Це, у 
першу чергу, стосується такого понят-
тя, як order (наприклад, probation order, 
community punishment order, community 
order). Умовно цей термін можна пере-
класти як “вирок” або “судове рішен-
ня”, хоча виникають зауваження щодо 
такого перекладу. В інших випад-
ках можна використовувати “тра-
диційні” вітчизняні дефініції і пере-
кладати, наприклад, suspended sentence 
order як “відстрочка виконання виро-
ку”. Непорозуміння виникає, на нашу 
думку, через те, що за англійським 
законодавством не існує чітких від-
мінностей між альтернативними санк-
ціями та відстрочкою виконання виро-
ку (якщо брати до уваги інституційне 
забезпечення та процесуальну форму), 
що можна прослідити на багатьох при-
кладах у діяльності служби пробації. 
У будь-якому разі у цій статті під тер-
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міном order розуміється рішення суду, яке вино-
ситься щодо особи, винної у вчиненні злочину, 
відповідно до якого з особою проводиться соці-
альна робота в умовах вільного суспільства. Ця 
особа має певні обов’язки та виконує низку зобо-
в’язань у громаді на користь останньої та/або 
потерпілих. Зазначені вище обов’язки та зобо-
в’язання покладаються на особу судом з метою 
її ресоціалізації та недопущення вчинення реци-
дивних злочинів.

Щодо основного питання, що розглядаєть-
ся у цій статті, варто зазначити, що у 1988 р. 
Британський консервативний уряд оприлюднив 
Зелену книгу “Покарання, ув’язнення та гро-
мада”, спрямовану на зменшення кількості ув’-
язнених у країні шляхом посилення уваги до 
покарань у громаді. Головна ідея полягала у 
тому, щоб встановити у традиційних пробацій-
них ордерах додаткові зобов’язання для злочин-
ців і тим самим зробити ще один крок у напрямі 
індивідуалізації покарання. Сама ідея була запо-
зичена зі Сполучених Штатів Америки, де суд 
міг легко додати до пробаційних ордерів чис-
ленні зобов’язання для злочинців з метою най-
більшої індивідуалізації покарання та більшу 
гнучкість реабілітаційного впливу.

Відомий Закон “Про кримінальну юстицію” 
(Criminal Justice Act 1993) встановив розвинуту 
систему альтернативних покарань без позбав-
лення волі. Головні позиції в цьому репертуарі 
займали вирок до пробації (probation order), 
вирок до громадських робіт (community servi-
ce order) та комбінований вирок (combination 
order). Певна специфіка існувала щодо непо-
внолітніх, для яких були встановлені окремі 
види вироків.

У жовтні 2000 р. відповідно до Закону “Про 
злочини та заворушення” (Crime and Disorder 
Act 1998) було запроваджено новий вид пока-
рання – вирок від лікування наркотичної залеж-
ності та тестування (drug treatment and testing 
order – DTTO) на строк від 5 місяців до 3 років 
[4, с. 36].

У 2001 р. в англійське законодавство було 
внесено суттєві зміни. Загальновідомий вирок 
до пробації було замінено на вирок до реабі-
літації в громаді (community rehabilitation order 
– CRO). Вирок до громадських робіт було замі-
нено на вирок до покарання у громаді (commu-
nity punishment order – CPO), який передбачав 
виконання злочинцем неоплачуваної роботи на 
користь громади у розмірі від 40 до 240 годин. 
Комбінований вирок було замінено на вирок до 
покарання та реабілітації у громаді (communi-

ty punishment and rehabilitation order – CPRO), 
який містив в собі елементи пробації на строк 
від 12 місяців до 3 років та громадських робіт від 
40 до 100 годин [5, с. 7].

Вирок до реабілітації в громаді і вирок до 
покарання та реабілітації в громаді могли вста-
новлювати низку додаткових вимог та зобо-
в’язань до злочинця:
– амбулаторне або стаціонарне психіатричне 

лікування;
– проживання у пробаційному гуртожитку;
– відвідування пробаційних центрів та участь у 

пробаційних програмах;
– участь у соціальних програмах; 
– амбулаторне або стаціонарне лікування від 

наркотичної та/або алкогольної залежності;
– утримання від вживання наркотичних речо-

вин;
– інші додаткові зобов’язання для злочинців, 

що вчинили статеві злочини.
Отже, станом на 2002 р. в англійському зако-

нодавстві було представлено чотири головні 
види альтернативних покарань (реабілітація у 
громаді, покарання у громаді, покарання та реа-
білітація у громаді, лікування від наркотичної 
залежності). Два з них (реабілітація у громаді 
і покарання та реабілітація у громаді) могли 
супроводжуватися додатковими зобов’язаннями 
для злочинців. Крім того, існували вироки до 
домашнього арешту та відвідування пробацій-
них центрів, але вони застосовувалися до зло-
чинців у віці від 21 року і лише в окремих граф-
ствах. 

У подальшому лейбористський уряд, в свою 
чергу, розробив власний план реформування 
системи кримінальної юстиції (“Кримінальна 
юстиція: шлях вперед”), який передбачав впро-
вадження “більш гнучкого вироку до покарання 
у громаді” з одночасним впровадженням пуні-
тивних, ресторативних та профілактичних еле-
ментів. Було запропоновано замінити усі існу-
ючі до цього альтеративні покарання на один 
універсальний вирок.

У 2003 р. в Англії та Уельсі було прийнято 
Закон “Про кримінальну юстицію” [6]. Як і 
передбачалося, всі альтернативні покарання, що 
існували до цього були замінені на одне – те, що 
умовно можна перекласти як “вирок до покаран-
ня у громаді” (community order). Водночас Закон 
запровадив нову форму відстрочки виконання 
вироку (suspended sentence order). 

Положення щодо нових альтернативних 
покарань набрали чинності з 04.04.2005 р. 
Кримінальна відповідальність за новим зако-
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нодавством була передбачена за злочини, вчи-
нені у цей день або пізніше. Покарання за зло-
чини, вчинені раніше, призначалися відповідно 
до законів, що діяли на час їх вчинення. 

Нові зміни були націлені на те, щоб надати 
суду більш гнучкі інструменти, які б сприяли 
ресоціалізації злочинців та убезпеченню суспіль-
ства шляхом реалізації інтересів усіх зацікавле-
них сторін: потерпілих, підсудних та громади. 
Водночас головний акцент робився на макси-
мально індивідуальному підході до потреб та 
проблем кожного злочинця, від вирішення яких 
залежала б можливість вчинення ним рецидив-
них злочинів. Обидва види вироків були одні-
єю із спроб створити в країні комбіновану пені-
тенціарну систему під контролем Національної 
служби з питань управління поведінкою зло-
чинців (National Offender Management Service) 
[1, с. 31–33; 5, с. 7].

Отже, новий community order замінив усі види 
покарань для дорослих, які існували до цього 
шляхом створення одного типу вироку до пока-
рання у громаді. У цьому випадку англійський 
законодавець запропонував суддям досить ціка-
ву “архітектуру покарання”. Структура ново-
го типу покарання складалася із самого виро-
ку, відповідно до якого певна особа визнавалася 
винною у вчинення злочину, та певної кількості 
обмежень, обов’язків та умов. Таких обмежень та 
обов’язків закон встановив дванадцять, а саме:
–  неоплачувані роботи;
–  заняття певними видами діяльності;
–  участь у реабілітаційних програмах;
–  заборона займатися певними видами діяль-

ності;
–  заборона залишати певне місце або терито-

рію;
–  заборона на відвідування певних місць;
–  проживання в певному місці;
–  психіатричне лікування;
–  антинаркотична реабілітація;
–  позбавлення алкогольної залежності;
–  нагляд офіцера пробації;
–  відвідування пробаційного центру.

Інша законодавча новела – відстрочка вико-
нання вироку (suspended sentence order – SSO) 
– є вироком до покарання у виді позбавлення 
волі і застосовується у випадках, коли йдеть-
ся про строк ув’язнення від 28 до 51 тижня. 
Злочинцю можуть бути висунуті такі ж самі 
вимоги, які передбачаються вироком до пока-
рання у громаді. За відсутності порушень зло-
чинець відбуває покарання в умовах вільного 
суспільства. Відстрочка виконання вироку скла-

дається з двох частин: “операційного періоду” 
(період, на який виконання вироку відстрочено) 
та “наглядовий період” (період, коли до злочин-
ця можуть бути застосовані обмеження, про які 
йшлося вище). Обидва періоди можуть бути від 
6 до 24 місяців, але у законі зазначено, що нагля-
довий період не може бути довше операційного.

Можна зробити висновок, що відповідно до 
нового закону суддя перетворився на архітек-
тора, який створював максимально індивіду-
альний вирок для кожного злочинця, беручи 
до уваги велику кількість даних про злочин та 
особу злочинця, що знайшли своє відображення 
у матеріалах справи та, що є більш важливим, у 
досудовій доповіді офіцера пробації.

Неоплачувані роботи відповідно до нового 
закону призначаються судом на користь гро-
мади у розмірі не менше 40, але не більше 300 
годин. Якщо злочинець був засуджений за вчи-
нення двох або більше злочинів, і за кожен з них 
на нього було покладено обов’язок у виді гро-
мадських робіт, загальний обсяг такої праці не 
може перевищувати 300 годин (ст. ст. 199–200).

Заняття певними видами діяльності у першу 
чергу спрямоване на відшкодування збитків, 
спричинених злочином. Закон зобов’язує зло-
чинця: 1) перебувати в контакті з особою чи 
особами у певному місці або місцях вказаними 
у відповідному вироку (здебільшого у громадсь-
ких реабілітаційних центрах), та/або; 2) брати 
участь у певній діяльності упродовж певного 
часу. Переважно йдеться про контакт з потер-
пілими від злочинів та діяльність, спрямовану 
на відшкодування завданої шкоди. Період, упро-
довж якого злочинець повинен займатися пев-
ними видами діяльності, не може перевищувати 
60-ти днів (ст. 201).

Участь у реабілітаційних програмах перед-
бачає обов’язок брати участь в спеціальних про-
грамах соціального спрямування з метою від-
новлення або створення соціально корисних зв’-
язків злочинця (ст. 202). 

Заборона займатися певними видами діяль-
ності (ст. 203) може бути встановлена на певну 
кількість днів або певний період.

Заборона залишати певне місце або територію 
передбачає обов’язок злочинця перебувати у виз-
начному місці (або місцях) в періоди, визначені 
відповідним судовим рішенням. Заборона вста-
новлюється не менше 2-х, але не більше 12-ти 
годин на день. Перед тим, як вирішити питання 
про встановлення такої заборони, суд повинен 
отримати інформацію про зазначене вище місце 
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або місця (ст. 204). Інформація про умови цього 
обмеження надається суду службою пробації.

Ще одним видом обов’язків є заборона на 
відвідування певних місць. У вироку визначені 
місця, заборонені для відвідування злочинцем, 
та період, на який існує заборона на їх відвіду-
вання (ст. 205).

Проживання в певному місці як одне з обме-
жень передбачене ст. 206 зазначеного закону. 
Варто згадати, що домашній арешт як альтерна-
тивна санкція прямо передбачене Токійськими 
правилами. Впродовж періоду, визначеного у 
рішенні суду, злочинець повинен проживати у 
певному місці. У першу чергу маються на увазі 
пробаційні гуртожитки. Це місце визначається в 
судовому рішенні, але з дозволу відповідального 
офіцера пробації злочинець може його змінити 
та проживати в іншому місці, якщо заборона 
на таку зміну прямо не передбачена судовим 
рішенням. Перед тим, як винести community 
order з таким зобов’язанням, суд бере до уваги 
умови проживання злочинця.

Ст. ст. 207—208 передбачають амбулаторне 
або стаціонарне психіатричне лікування як один 
з обов’язків, який покладається на злочинця. 

Антинаркотична реабілітація (ст. ст. 209–
211) також може відбуватися амбулаторно або 

стаціонарно під наглядом відповідного спеціа-
ліста. 

Позбавлення алкогольної залежності (ст. 212) 
передбачає відповідну терапію з метою змен-
шення або усунення залежності злочинця від 
алкоголю. Лікування здійснюється безпосеред-
ньо або під керівництвом особи, що має необ-
хідну кваліфікацію або досвід упродовж виз-
наченого періоду.

Нагляд офіцера пробації як один з обов’язків 
(ст. 213) передбачає регулярні зустрічі злочинця 
з офіцером пробації або іншими уповноважени-
ми особами з періодичністю, яка встановлюєть-
ся офіцером або цими особами.

Для злочинців з 25-річного віку суд може 
становити такий обов’язок, як відвідування про-
баційного центру у кількості не менше 12-ти, але 
не більше 36-ти годин (ст. 214). 

Крім того, суддя може встановити таке обме-
ження, як електронний моніторинг (ст. 215).

Говорячи про спрямованість тих чи інших 
обмежень та умов, встановлених певних виро-
ком до покарання в громаді, англійські вчені 
Д. Мейр, Н. Кросс, С. Тейлор та С. Стенлі виді-
ляють їх чотири групи: покарання, відновлення 
шкоди, реабілітація та захист суспільства [4, 
с. 14, 5, с. 29]. Як видно з наведеної нижче табли-

Таблиця 1

Спрямованість санкцій відповідно до Закону 2003 р. “Про кримінальну юстицію” 
(Англія та Уельс)

Покарання
Відновлення 

шкоди
Реабілітація

Захист 
суспільства

Неоплачувані роботи + + +
Нагляд офіцера пробації +
Реабілітаційні програми +
Антинаркотична реабіліта-
ція

+

Позбавлення алкогольної 
залежності

+

Психіатричне лікування +
Проживання в певному 
місці

+ +

Заняття певними видами 
діяльності

+ +

Заборона займатися пев-
ними видами діяльності

+ +

Заборона відвідувати пев-
ні місця

+ +

Заборона залишати певне 
місце або територію

+ +

Відвідування пробаційного 
центру

+
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ці, більшість санкцій характеризується реабі-
літаційним спрямуванням. Водночас велика їх 
кількість має за мету у першу чергу убезпечити 
суспільство та покарати злочинця.

Щодо судової практики відповідно до зазна-
ченого вище Закону, то, як видно зі статистичних 
даних, до злочинців застосовувалося, як пра-
вило, два або одне зобов’язання або обмеження, 
причому перевага надавалася саме двом санк-
ціям в структурі конкретного вироку. Можна 
підрахувати, що за вказаний період (квітень 
2005 р. – липень 2006 р.) community order з одним 
зобов’язанням використовувався судами при-
близно у 36% випадків, з двома – у 46%, з трьо-
ма – 16%, з чотирма – у 2%. Community order з 
п’ятьма або більше санкціями судами ніколи не 
виносився [5].

Головним обов’язком з числа тих, що покла-
даються судом на правопорушника на сучасному 
етапі в Англії та Уельсі, є неоплачувані роботи. 
Британське Міністерство внутрішніх справ під-
креслює, що ці роботи мають стати “серцевиною 
альтернативних санкцій”. З урахуванням віт-
чизняних реалій це є досить цікавим через те, що 
в Україні як серед практиків, так і серед учених 
існує значний скептицизм щодо громадських 
робіт через невирішеність багатьох організацій-
них питань у процесі виконання цього покаран-
ня. Якщо порівняти різні види обмежень та обо-
в’язків, встановлених англійськими судами від-
повідно до нового законодавства, можна поба-
чити, що серед альтернативних санкцій саме 
неоплачувані роботи займають провідне місце.

Всього за період з серпня 2005 р. по липень 
2006 р. було винесено 187 тис. вироків до пока-
рання у громаді та рішень про 39 тис. відстрочку 
виконання вироку.

Частка таких обмежень та зобов’язань, як 
психіатричне лікування, проживання в певно-
му місці, заборона займатися певними видами 
діяльності та відвідування пробаційного центру 
була настільки незначною, що взагалі не дося-
гала відмітки одного відсотка.

Розповсюдження такого зобов’язання, як 
заборона на відвідування певних місць також 
було надзвичайно малим (менше 1% при вине-
сенні вироків до покарання у громаді та трохи 
більше 1% у випадку відстрочки виконання 
вироку). 

Зобов’язання у виді позбавлення алкогольної 
залежності займало позначку 1% в обох випад-
ках. 

Заняття певними видами діяльності викори-
стовувалося судами у 3% випадків як у структурі 

вироків до покарання у громаді, так і при вине-
сенні рішень про відстрочку виконання вироку. 

Заборона залишати певне місце або тери-
торію як зобов’язання використовувалося відпо-
відно у 4% та 5% випадків, антинаркотична реа-
білітація – у 6% та 4%, участь у реабілітаційних 
програмах – у 18% та 21%. 

“Лідерами” були згадані вище неоплачувані 
роботи (30% і 20%) та нагляд офіцера пробації 
(37% і 43%).

На підставі наведених даних можна зробити 
висновок, що не зважаючи на великий спектр 
альтернативних санкцій англійські суди, здаєть-
ся, залишилися достатньо консервативними при 
виборі тих чи інших санкцій в структурі кон-
кретного вироку. Це може бути пов’язане як з 
фінансовими, так і організаційними моментами.

З іншого боку, безумовно, наявність в зако-
нодавстві такої широкої палітри санкцій сприяє 
індивідуалізації покарання та ресоціалізації зло-
чинців, що відбувають покарання у громаді. Цієї 
думки дотримуються як англійські судді, так і 
офіцери пробації [4, с. 29].

Якщо згадати вітчизняне кримінальне зако-
нодавство, можна впевнено сказати, що зобов’я-
зання, які містяться у ст. 76 КК України (попро-
сити вибачення у потерпілого, не виїжджати за 
межі України, повідомляти про зміну місця про-
живання, роботи або навчання, з’являтися для 
реєстрації, пройти курс лікування від алкоголіз-
му, наркоманії або захворювання, що становить 
небезпеку для здоров’я інших осіб) мають висо-
кий ступінь формалізму та не віддзеркалюють 
соціальну складову, що повинна бути присутня 
при виконані альтернативних покарань та пока-
рань з випробуванням.

Наприкінці варто зазначити, що порівняння 
систем санкцій, що існують в усіх східноєвро-
пейських країнах (тих, хто вже є членами ЄС), із 
системами, що існували десять років тому, дозво-
ляє зробити висновок, що майже в усіх країнах 
проста і обмежена система санкцій, яка, умовно 
кажучи, базувалася на трьох стовпах – позбав-
ленні волі, штрафі та умовному покаранні – вже 
зникла. Цей список було розширено низкою 
таких санкцій та умов, як попередження, медіа-
ція, домашній арешт, позбавлення прав, реститу-
ція, участь у пробаційних програмах, обмеження 
свободи пересування у межах певної території та 
багато інших, які можуть супроводжувати умов-
не покарання або умовно-дострокове звільнення 
від покарання [7, с. 31]. На сьогодні дедалі біль-
ше можна спостерігати тенденцію до розширен-
ня можливостей судів виносити максимально 
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індивідуальні покарання шляхом покладання 
на злочинців різних санкцій, обов’язків та зобо-
в’язань у межах конкретного вироку. Приклад 
такого широкого спектру можна знайти, на нашу 
думку, в англійському законодавстві.

З урахуванням висловленого вище зазначимо, 
що перспектива подальших наукових розвідок у 
цьому напрямі полягає у можливості внесення 
змін до кримінального та кримінально-виконав-
чого законодавства, пов’язаних з більшою інди-
відуалізацією покарання.
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Введение

Все большее число европейских госу-
дарств вводит в системы уголовной 
юстиции новые меры и подходы к пре-
ступлению, такие, как восстановитель-
ное правосудие (называемое иногда 
“медиация между жертвой и право-
нарушителем”* [victim-offender med-
iation] или “внесудебным урегулирова-
нием правонарушения”** [out-of court 
offence resolution]). В некоторых стра-
нах такие подходы применяют повсе-
местно, тогда как в других странах их 
применение находится лишь на началь-
ном этапе. Страны Восточной Европы 
проявили к восстановительному пра-
восудию особенный интерес.

Восстановительное правосудие 
является новой моделью реагирования 
на преступное поведение, учитываю-
щей баланс интересов жертвы, правона-
рушителя и общества. Первым из этих 
трех основных принципов является то, 
что реакция общества на преступление 

должна начинаться с как можно более 
полного устранения вреда, причинен-
ного потерпевшему. Второй принцип 
– правонарушитель должен осознать 
воздействие совершенного им престу-
пления на потерпевшего, т. е. следует 
поощрять принятие правонарушите-
лем ответственности за совершенное 
преступление. Третий – потерпевший 
должен иметь возможность рассказать 
непосредственно правонарушителю о 
последствиях преступления, задать ему 
или ей вопросы, а затем вместе с право-
нарушителем разработать наилучший 
способ возмещения вреда. Участие 
общественности также может во мно-
гом способствовать этому процессу.

Восстановительное правосудие 
помогает избежать сложного, длитель-
ного официального уголовного раз-
бирательства, но в то же время под-
нимает новые вопросы, которые необ-
ходимо принимать во внимание; ряд 
таких вопросов рассмотрен в данной 
книге. Совершенно нормально, что 
эта довольно новая концепция в раз-
ных странах получила разные толко-
вания, но практический опыт и резуль-
таты исследований показывают, что 
наибольший успех она имеет там, где 
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соблюдаются вышеупомянутые основные прин-
ципы.

Чтобы избежать опасности превращения вос-
становительного правосудия в термин, приме-
няемый к различным, не имеющим некоторых 
существенных элементов проектам, Комитет 
Министров, являющийся исполнительным 
органом Совета Европы, принял в 1999 г. 
Рекомендацию № R (99) 19 по медиации в уго-
ловных делах (см. Приложение). Она определя-
ет принципы медиации между жертвой и право-
нарушителем и рекомендует государствам-чле-
нам Совета Европы применять их в качестве 
руководства. Эта инициатива послужила также 
основой проекта резолюции Совета ООН по 
экономическим и социальным вопросам, при-
нятого в следующем году. Позднее, в 2001 г. 
Европейский Союз одобрил рамочное решение 
о том, что страны-участницы должны поощрять 
медиацию в уголовных делах и к 2006 г. ввести 
в действие соответствующие правовые инстру-
менты. Тем временем Совет Европы занимался 
поощрением расширения использования обще-
ственных санкций и медиации между жертвой и 
правонарушителем, наблюдал за выполнением 
рекомендации, а также оказывал помощь в под-
готовке и обучении медиаторов в Восточной 
Европе.

В 2004 г. Совет в рамках своего комплекс-
ного проекта “Ответы на насилие в повсед-
невной жизни в демократическом обществе” 
принял решение поручить составление данного 
“Руководства” в целях оказания дальнейшей 
поддержки в выработке политики и ее реали-
зации в области восстановительного правосу-
дия. Оно предназначено для лиц, ответственных 
за принятие решений на всех государственных 
уровнях, судебных властей и служб пробации и 
организаций, под эгидой которых они работают. 
Эта задача была поручена Европейскому фору-
му по восстановительному правосудию.

“Руководство” составлено следующим обра-
зом:

В Главе 1 представлен исторический обзор 
развития медиации и восстановительного пра-
восудия. После объяснения концепции пред-
ставлен обзор ее развития в Европе и в мире. 
Дается описание некоторых основных видов вос-
становительного правосудия: медиация между 
жертвой и правонарушителем* [victim-offender 
mediation], конференции** [conferencing], круги 
правосудия*** [sentencing circles]. Дается крат-
кое описание подходов восстановительного пра-
восудия к различным категориям преступлений 

на разных стадиях уголовного процесса, снаб-
женное кратким комментарием к порядку их 
работы. Отдельно представлены этические обо-
снования, приведены основные итоги практиче-
ских исследований.

Глава 2 отведена описанию внедрению медиа-
ции и восстановительного правосудия. В общих 
чертах представлена Рекомендация № R (99) 19 
Комитета Министров Совета Европы, обсужде-
ны некоторые ключевые вопросы. В числе про-
чих – необходимость правовых рамок и гаран-
тий, различные организационные модели меди-
ации, взаимоотношения медиации и сообщества, 
а также подготовка и обучение.

Глава 3 предлагает способы создания про-
грамм медиации и восстановительного право-
судия, включая вопросы мотивирования и при-
влечения к возможному сотрудничеству орга-
низаций и частных лиц, поиска финансирования 
и налаживание моделей сотрудничества.

В Главе 4 исследованы некоторые специфи-
ческие вопросы: сравнительные преимущества 
привлечения волонтеров и профессионалов, 
опасения жертвы и опасения правонарушителя, 
общественное мнение и роль средств массовой 
информации.

Наконец Глава 5 рассматривает вопросы 
оценки и дальнейшего развития: место иссле-
довательской деятельности в развитии восста-
новительного правосудия, разработка общих 
стандартов и методов и международное сотруд-
ничество.

“Руководство” посвящено новому подходу к 
уголовным преступлениям и не касается моде-
лей медиации в гражданских делах, таких, как 
семейная медиация* [family mediation] или 
медиация в коммерческих спорах* [mediation in 
commercial disputes].

Если иное не оговорено особо, термин “меди-
ация”** [mediation] употребляется в его общем 
значении, включая и другие модели, такие, как 
“конференция” и “круги правосудия”, а тер-
мин “медиатор”*** [mediator] включает в себя и 
иные описательные термины, например, “фаси-
литатор”**** [facilitator].

“Руководство” написано рабочей группой 
Европейского форума по восстановительному 
правосудию. Его содержание основано на прак-
тическом опыте многих специалистов в области 
восстановительного правосудия в Европе, в том 
числе практиков, лиц, ответственных за приня-

1 Прим. переводчика.: В русском переводе “Руководства” вза-
имозаменяемо, в практических целях, используются понятия 
“жертва” и “потерпевший” вместо англ. “victim”.  
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тие решений* [policy makers], и исследователей. 
Мы благодарны многим из них за их вклад в 
подготовку этого “Руководства”. Мы особо при-
знательны г-же Торунн Болстад за помощь на 
начальной стадии проекта.

Глава 1
ИСТОКИ МЕДИАЦИИ И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ПРАВОСУДИЯ

а. Что такое восстановительное правосу-
дие?

На систему уголовного судопроизводства воз-
ложено много обязанностей, а в последние годы 
к ним добавилась и ещё одна: следует больше 
внимания уделять жертвам1. Потерпевший, как 
минимум, желает, чтобы его информировали о 
продвижении (или отсутствии продвижения) 
его дела. Если обвиняемому предъявлено обви-
нение, потерпевший желает знать, когда состо-
ится судебный процесс. Исследования показали, 
что многие жертвы хотели бы задать вопросы о 
преступлении, ответить на которые может толь-
ко сам правонарушитель, а также рассказать ему 
или ей о том, как изменилась их жизнь в резуль-
тате преступления. В идеале, им хотелось бы, 
чтобы правонарушитель повинился перед ними, 
а некоторые также хотели бы получить возмеще-
ние в той или иной форме.

Имеются многочисленные жалобы на то, что 
в таких ситуациях система уголовного судо-
производства игнорирует потребности и жела-
ния потерпевших.

Другими словами, положение потерпевшего в 
значительной степени упускается из виду, хотя 
в некоторых странах от правонарушителя тре-
буется выплатить денежную компенсацию жерт-
ве. Например, во Франции и Бельгии это может 
быть сделано с помощью процедуры partie civile, 
проводимой одновременно с уголовным судо-
производством. В Германии используется (хотя 
и нечасто) процедура Adhäsionsverfahren, когда 
гражданское дело как бы “прикрепляется” к уго-
ловному. В Англии и Уэльсе гражданское дело 
может быть возбуждено пострадавшей стороной 
совершенно независимо от уголовного судопро-
изводства, а уголовные суды также могут потре-
бовать от правонарушителя выплаты денежной 
компенсации, так как по закону они обязаны 
рассмотреть эту возможность. Если преступле-
ние было совершено в результате спора, – напри-
мер, конфликта между соседями – то для них 
разрешение конфликта может стать более важ-
ным, чем выдвижение обвинений в совершении 

преступления и, как результат, невозможность 
дальнейшего сосуществования. В таких случаях 
вина часто лежит и на потерпевшем.

Подобные соображения также привлекают 
внимание к недостаткам в обращении с право-
нарушителями. В суде их обычно представляет 
адвокат, в то время как сами обвиняемые не 
играют значительной роли в разбирательстве 
своего собственного дела. Для их защиты от 
риска несправедливого наказания используют-
ся процессуальные гарантии, хотя ими можно 
воспользоваться в качестве маневра в сторону 
неправомерного оправдания. Защитники часто 
пытаются отрицать само преступление, либо 
минимизировать страдания и боль потерпев-
шего, а это совсем не то, что хотят потерпев-
шие. В данном контексте, если правонаруши-
тель пытается принести извинения, это выгля-
дит так, как будто он пытается избежать нака-
зания. Если наказание видится в форме тюрем-
ного заключения, то выплата компенсации, как 
правило, становится невозможной. А это накла-
дывает пятно на правонарушителя, что дела-
ет его реинтеграцию в сообщество более труд-
ной. Очень часто это приводит к трудностям для 
семьи правонарушителя и даже утрате своего 
дома. Все это не способствует тому, чтобы право-
нарушитель признавал свою ответственность за 
причиненный им вред. Иногда адвокаты защи-
ты даже пытаются обвинять потерпевшего, в то 
время как сам потерпевший желает признания 
нанесенного ущерба во всей его полноте.

Чтобы преодолеть такие проблемы, восстано-
вительное правосудие использует другую точку 
зрения. Вместо того, чтобы концентрировать 
внимание на нарушении закона и наказании пра-
вонарушителя, основное внимание уделяется 
пострадавшим лицам. Первой реакцией явля-
ется попытка по возможности исправить нане-
сенный ущерб. Если правонарушитель известен, 
ему/ей дается возможность возместить ущерб 
(а в случае необходимости, вменяется в обя-
занность). Пострадавшему дается возможность 
задать вопросы и выразить свои чувства. В свою 
очередь, от правонарушителя ожидают призна-
ния вины и согласия на возмещение ущерба. 
Данная концепция является основополагающей 
идеей восстановительного правосудия. Как мы 
увидим далее, она также получила дальнейшее 
развитие в некоторых направлениях.

В восстановительном правосудии считает 
одинаково важным как сам процесс, так и его 
результат. За последние тридцать лет возросла 
озабоченность не только по существу реакции 
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системы уголовного судопроизводства на пра-
вонарушение, но также и по самой процедуре, 
особенно по тому, как обращаются с жертвами 
преступления или даже как их игнорируют. 
Процедура сообщения о преступлении может 
занять длительное время. Пострадавших часто 
не информируют о том, как рассматривается 
их дело. Если правонарушителя находят, их 
могут не информировать о дате рассмотрения 
дела в суде. Во время судебного следствия (или 
судебного разбирательства в странах с систе-
мой общего права) роль пострадавших, которые 
также являются свидетелями, сводится только 
к даче или поддержке показаний против обви-
няемого. Во время судебного разбирательства 
пострадавшие ощущают, что прения (или пере-
крестный допрос адвокатом защиты в системе 
общего права) строятся таким образом, чтобы 
показать, что они лгут или, по крайней мере, 
являются ненадежным источником. Их просят 
ответить на вопросы, относящиеся к узкой про-
блеме виновности или невиновности обвиняе-
мого. Весь процесс не позволяет пострадавшим 
описать причины и последствия дела, не говоря 
уже о том, чтобы самим задавать вопросы.

Пострадавшие предпочитают менее формаль-
ный процесс – когда их мнение берется во вни-
мание, когда имеется больше информации о 
процессе и результатах их дел, когда имеется 
возможность участия в деле, когда к ним про-
являют уважение и обращаются справедливо, и 
когда они могут получить эмоциональное и/или 
материальное возмещение, причем последний 
пункт не является первоочередным приорите-
том (Strang, 2002). Пострадавшие испытывают 
различную реакцию на преступление. Сначала 
они чувствуют шок и гнев, и эти чувства иногда 
остаются надолго. Однако есть свидетельства 
того, что потерпевшие не такие уж мститель-
ные, как это может показаться. Например, опрос 
о состояние преступности в Великобритании* 
[The British Crime Survey] показал, что в слу-
чаях таких серьезных преступлений, как кража 
со взломом и грабеж, пострадавших, которые 
выступали за применение общественных санк-
ций, было в два раза больше, чем тех, кто высту-
пал за тюремное заключение правонарушителей 
(Mattinson and Mirrlees-Black, 2000). Общей 
реакцией пострадавших на эти и на другие 
серьезные преступления, в том числе и такие, 
когда пострадавшим причиняли травмы, явля-
ется желание сделать какое-либо благо после 
ущерба, который они понесли. Многие постра-
давшие хотят, чтобы правонарушители испра-

вили свою жизнь к лучшему, особенно после 
встречи с ними.

История развития восстановительного 
правосудия

В традиционном уголовном правосудии зада-
ется такой вопрос: “Кто совершил правонаруше-
ние, и какие правовые санкции должны быть при-
менены?” Первой реакцией является наказание, 
которое должно быть достаточно болезненным 
или, по крайней мере, неприятным для правона-
рушителя. Его цель может быть символической 
(выражать объем возмещения в зависимости 
от серьезности преступления) или инструмен-
тальной (удерживать самого правонарушителя 
и других лиц от преступления). Вторая цель 
– реабилитационная – осознание обстоятельств 
в жизни правонарушителя, толкнувших его на 
преступление: например, отсутствие крыши над 
головой или недостаток моральной поддерж-
ки и попытки удовлетворить эти потребности. 
Такая шкала реакций варьируется от “суровой” 
до “мягкой”. В-третьих, приговор может иметь 
целью защитить общество путем ограничения 
свободы (например, отстранением от каких-
либо видов деятельности, наложением “комен-
дантского часа”) или тюремным заключением. 
Эти цели часто налагаются друг на друга, поэ-
тому иногда трудно решить, какая из них явля-
ется приоритетной.

Восстановительное правосудие не применяет 
данную шкалу. Оно задается совершенно други-
ми вопросами: “Кто пострадал? Что можно сде-
лать для возмещения ущерба? Кто должен это 
сделать?” Таким образом, основное внимание 
направлено на потребности пострадавшего, хотя 
не следует забывать и о потребностях право-
нарушителя. Встреча с пострадавшим и возме-
щение ущерба может оказаться трудным делом 
для правонарушителя, но это делается не пото-
му, что это трудно, а потому, что это шаг к улуч-
шению ситуации.

Идея того, что за правонарушением долж-
на последовать компенсация, проходит крас-
ной нитью в истории развития многих куль-
тур (см., напр., Schafer, 1960; Wright, 1996; 
Weitekamp, 2000). За последние три десятилетия 
Европа и Северная Америка испытывают воз-
рождение этой идеи. В 1950-х годах английский 
реформатор уголовной политики Марджери 
Фрай* [Margery Fry] выступала за то, чтобы 
компенсация жертвам преступлений предостав-
лялась со стороны государства – что и было вве-
дено в Великобритании в 1964 г., а годом позже 
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– в Новой Зеландии. Затем это распространи-
лось и на другие страны. В США (г. Колумбус, 
штат Огайо) прокурор города заметил, что люди 
получают судимость за такие правонарушения, 
как нападение, угрозы или кражи, как результат 
спора в семье или местном сообществе. В кли-
нике Ван Дер Ховена (Нидерланды) прокурор 
уже видел, каким эффективным может быть раз-
решение споров среди больных с сильно нару-
шенной психикой и решил, что жители сооб-
щества так же могут использовать те же самые 
методы. Другая инициатива возникла в 1974 г. 
в г. Китченер (провинция Онтарио, Канада), 
где сотрудник службы пробации предположил, 
что будет более эффективно, если двое молодых 
людей встретятся со своими жертвами и вос-
полнят ущерб, вместо того, чтобы наказывать 
их (Wright, 1996). Это дало начало программе 
по примирению между пострадавшим и право-
нарушителем. Она распространилась по Канаде 
и США, и с ней ознакомились представители 
некоторых европейских стран. Почти 30 лет спу-
стя один из тех двоих мужчин сам стал волон-
тером этой программы. В конце 1960-х и начале 
1970-х годов в Европе стали задаваться вопро-
сом о том, как именно непосредственные участ-
ники правонарушения должны реагировать на 
его последствия и решать их. В различных стра-
нах Европы были сформулированы конкретные 
предложения по реализации инновационных 
проектов. С начала 1980-х годов такие стра-
ны, как Норвегия и Австрия, ввели практику 
медиацию, вполне независимо от ее развития в 
Северной Америке.

На том этапе этот процесс получил название 
“медиация между жертвой и правонарушите-
лем” (или “примирение между жертвой и право-
нарушителем”* [victim-offender reconciliation]), 
но уже в то время в эту практику был введен 
третий компонент: местное сообщество** [com-
munity]. Вначале медиаторами в урегулирова-
нии между пострадавшим и правонарушителем 
были волонтеры – члены сообщества, которые 
прошли предварительное обучение*** (см. раз-
делы 2г и 4а). Затем пришло понимание того, 
что преступления часто наносят вред и само-
му сообществу, равно как и пострадавшему, и 
некоторые пострадавшие хотят, чтобы правона-
рушители исправились через какую-либо дея-
тельность во благо местного сообщества, а не 
через возмещение ущерба конкретно данному 
пострадавшему.

Другим показателем развития концепции вос-
становительного правосудия является признание 

того, что большинству правонарушителей уда-
ется скрыться, и что пострадавшие, при всем их 
желании, не могут воспользоваться возможнос-
тью медиации. Для таких лиц единственным 
видом восстановительного правосудия является 
какая-либо форма содействия пострадавшему, 
хотя уже был опыт работы с группами потерпев-
ших и правонарушителей, где участвовали и дру-
гие правонарушители, совершившие подобные 
преступления* (см. раздел 1б ниже). В некоторых 
странах государство выдает жертвам насилия 
компенсацию – в денежной форме или, опла-
тив медицинское или психологическое лечение 
– в случаях, когда компенсация не предусмотрена 
системой социального обеспечения. Однако ком-
пенсация за украденное или поврежденное иму-
щество решается системой частного страхования. 
Тем не менее, в некоторых странах система соци-
ального обеспечения имеет своего рода “подстра-
ховку”, которая может помочь в случаях, когда 
ущерб повлек серьезные последствия.

Здесь необходимы некоторые пояснения. 
Описание восстановительного правосудия 
обычно основывается на том, что конкретный 
правонарушитель нанес ущерб конкретному 
пострадавшему. Однако следует помнить, что 
многие правонарушения не имеют конкретного 
пострадавшего (например, нанесение ущерба в 
общественных местах). Также некоторые пра-
вонарушения совершаются против организаций 
(юридических лиц) – магазины, клубы, школы, 
а другие совершаются самими организациями, 
– например, фирмами, которые фальсифициру-
ют финансовую отчетность, и предприятиями, 
которые нарушают законодательство по охране 
здоровья и технику безопасности либо загряз-
няют окружающую среду. К таким ситуациям 
также можно применить восстановительное пра-
восудие, как было доказано австралийским кри-
миналистом Джоном Брейтуэйтом (Braithwaite, 
2002), через определение нужного представите-
ля организации. Для упрощения, здесь рассма-
триваются только дела, имеющие конкретных 
жертв и правонарушителей.

Определяющие характеристики восстанови-
тельного правосудия – это то, что отправной точ-
кой является возмещение нанесенного ущерба и 
то, что пострадавшие и правонарушители имеют 
возможность обсудить совершенное нарушение 
и соответствующую репарацию* [reparation]. То 
есть, именно они являются “хозяевами” кон-
фликта, как говорил норвежский проф. Нильс 
Кристи, и профессионалам (адвокатам, социаль-
ным работникам) не следует “уводить” этот кон-
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фликт от его “хозяев” (Christie, 1977). Другим 
измерением является участие членов сообще-
ства в процессе. Предполагается, что это участие 
не только помогает найти благоприятный исход 
для каждого дела, но и помогает людям понять 
причины правонарушения и заниматься ими.

Одно из определений восстановитель-
ного правосудия предложено британским 
Консорциумом по восстановительному право-
судию* [Restorative Justice Consortium] (1998):

 Восстановительное правосудие направлено 
на гармонизацию интересов пострадавших и 
местного сообщества с последующей реинтегра-
цией правонарушителя в общество. Оно направ-
лено на оказание содействия пострадавшему и 
эффективное участие всех сторон процесса пра-
восудия.

Упор делается на признание обвиняемым 
ответственности за нанесение ущерба, даже если 
это признание не означает полной юридиче-
ской вины. Этот процесс сравнивается с работой 
Комиссий по выявлению истины и примирению 
в Южной Африке и других странах – устра-
нение угрозы наказания для тех, кто признает 
ответственность за свои действия, что способ-
ствует признанию этих действий обвиняемыми, 
а также пониманию ущерба и боли, причиненной 
пострадавшему. Для многих потерпевших это 
признание более важно, чем возмещение* [ret-
ribution], и оно также позволяет местному сооб-
ществу принять правонарушителя и помочь ему 
начать новую жизнь. Конечно, такой идеальный 
процесс происходит не в каждом деле, но явля-
ется более эффективным, чем конфронтация и 
противодействие социальной интеграции.

Основная теория восстановительного право-
судия была предложена Говардом Зером (Zher, 
1995, 2002) – одним из ранних практиков и мыс-
лителей в этой сфере. Исходной точкой явля-
ется то, что правонарушение причиняет вред 
жертвам, и, следовательно, у правонарушите-
ля имеется обязательство исправить ситуацию. 
Восстановительное правосудие поощряет уча-
стие всех сторон – пострадавших, правонару-
шителей и сообщества – в данном процессе. 
Не менее важными являются “как” (сам диа-
лог, посредством которого разрешается ситу-
ация, должен быть восстановительным) и “кто” 
– вовлечение заинтересованных лиц, членов 
сообщества, пострадавших в результате право-
нарушения, и членов сообщества, которые ока-
зывают поддержку жертвам и правонарушите-
лям. Работа с ущербом, нанесенным в резуль-
тате правонарушения, требует предоставления 

услуг, в которых нуждаются пострадавшие и 
правонарушители, так как сам по себе диалог 
между потерпевшими и правонарушителями 
недостаточен. Также необходимо изучить при-
чины, приведшие к правонарушению. Многие 
пострадавшие “желают знать, что предпринима-
ются определенные шаги по возмещению ущер-
ба, нанесенного им и другим лицам” (Zher, 2002: 
29). Однако в некоторых случаях необходимые 
шаги могут включать дополнительные личные 
или финансовые обязательства со стороны дру-
гих членов сообщества, для гарантии того, что 
такие шаги действительно предпринимаются.

Из вышесказанного следует, что восстано-
вительное правосудие легче описать, чем дать 
ему точное определение. Также имеются неко-
торые трудности при переводе этого термина на 
другие языки. В романских языках слово “вос-
становительное” подразумевает восстановление 
собственности и его возврат владельцу, а также 
восстановление здоровья пострадавшего или 
восстановление поврежденного имущества до 
прежнего состояния. В немецком языке слово 
wiedergutmachend (“снова делать хорошим”) при-
меняется в значении “реституция”, т. е. финансо-
вое возмещение убытков. Слово Wiederherstellend 
используется реже, но более близко по значе-
нию. В польском языке также имеется подобное 
различие: zado uczynienie (“удовлетворение”) и 
naprawczy (“восстановительный”), который сей-
час более предпочтителен. В русском языке до 
сих пор идут споры о том, переводить ли слово 
justice как “правосудие”* [the machinary of imp-
osing judgments] или как “справедливость”** 
[being just]. Предлагается использовать слово 
“правосудие” для обозначения судебной проце-
дуры, а слово “справедливость” для обозначения 
способа достижения справедливого исхода.

Существует также проблема с терминами 
“уголовное правосудие”*** [criminal justice] и 
“уголовное право”**** [criminal law]. В неко-
торых странах используется термин “пенитен-
циарное право”***** [penal law] в силу ожи-
даний того, что правонарушители будут нака-
заны. Однако в конце XIX века была выдви-
нута идея того, что оказание содействия и под-
держки правонарушителям более эффективно 
для предотвращения рецидива, чем наказание. 
Например, во французском языке используется 
термин droit pênal, в немецком – Strafrecht, в гол-
ландском – strafrecht (“пенитенциарное право”). 
Таким же образом фраза “медиация между жерт-
вой и правонарушителем” обычно переводится 
на французский как médiation pénale (и соот-
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ветствующими фразами в других романских 
языках). Тем не менее, это неверно. Потому 
что медиация не связана с применением нака-
зания. Médiation en matière pénale не избегает про-
блемы, и мы полагаем, что более подходящим 
является термин, используемый Организацией 
Объединенных Наций: médiation en matière cri-
minelle.

б. Развитие восстановительного правосу-
дия в Европе и в мире

Восстановительное правосудие – всемир-
ное явление. Оно зародилось (или даже зано-
во родилось) в Европе и Северной Америке в 
1970-х годах, как было описано выше. Но оно 
также восприняло древние традиции из Африки, 
Латинской Америки, Азии, а также коренных 
народов Канады и Новой Зеландии (Christie, 
1977; Stevens, 2000).

Разрешение конфликтов всегда было суще-
ственным компонентом человеческого общества, 
начиная от древних охотников и собирателей. 
В римском праве обычно преследовались пре-
ступления против государства или религии, в то 
время как с другими правонарушениями имели 
дело сами стороны в рамках гражданского права 
(см. подробный анализ: Hartmann, 1995). В сред-
ние века идея нанесения ущерба личности или 
клану была первична, а преступление против 
общественного блага было вторично (Wright, 
1996).

В мировых религиях возмещение ущер-
ба имеет различные степени, включая и кару. 
В буддизме “следование правилам не является 
само по себе целью. Смысл правил в том, что они 
поддерживают развитие личности и духа”. Если 
государство применяет насилие, то усиливается 
вера в то, что насилие эффективно; за преступле-
нием следует не наказание, налагаемое другими 
лицами, а карма, т. е. воздействие на самого себя. 
В исламе много раз упоминается о милосердии 
и прощении, а также о примирении и компен-
сации2. Иудейско-христианский Ветхий Завет 
представляет смешанную картину с некоторыми 
элементами карательного правосудия, но также 
подчеркивает возрождение явления под назва-
нием “шалом” – государство материального бла-
годенствия, общественных взаимоотношений и 
этического поведения. В христианском Новом 
Завете говорится: “Не плати злом за зло, а отве-
чай на зло добром” (Zher, 1995).

Аспекты восстановительной идеи имеются во 
многих культурах. В некоторых случаях самой 
характерной чертой является неформальный, 

совещательный процесс правосудия. Результат 
часто определяется не посредничеством через 
группу старейшин, а судом, к которому после 
выслушивания сторон присоединяются и другие 
члены сообщества. В широко цитируемой статье 
“Конфликты как собственность” (Christie, 1977) 
Нильс Кристи приводит пример из г. Аруша 
(Танзания), где суды проводятся светскими 
судьями из членов местного сообщества граж-
дан сообщества, с возможностью участия самих 
сторон конфликта. Южная Африка дала поня-
тие “убунту”* [ubuntu] – “исправление нару-
шений, компенсация несбалансированности, 
восстановление нарушенных отношений” (Tutu, 
1999). В Уганде, несмотря на то, что процедура 
пока еще неформальна и использует как обыч-
ное, так и статутное право, статус местных судов 
закреплен законом. Средства судебной защиты 
включают примирение** [reconciliation], ком-
пенсацию*** [compensation], реституцию**** 
[restitution]3 и извинения***** [apology], хотя 
в некоторых случаях применяются и более при-
нудительные меры. В Южной Азии имеются 
так называемые “панчаяты”****** [panchayats] 
(советы, включающие примерно пять человек) 
и недавно введенные институты, такие, как “лок 
адалат”******* [lok adalat] (“народные суды”) в 
г. Рангпур (штат Гуджарат), когда истец и ответ-
чик назначают представителей для того, чтобы 
обговорить решение. В случае если согласие не 
может быть достигнуто, решение остается за 
председателем “народного суда”. Однако не все 
эти инициативы являются восстановительными, 
так как они могут включать такие наказания, 
как изгнание или физические наказания. Другие 
инициативы сталкиваются с проблемами нефор-
мальной юстиции – недостаточное обучение 
членов “панчаятов”, сомнения относительно их 
назначения, задержки и откладывание разбира-
тельств, из-за которых жители отдаленных дере-
вень неохотно едут к месту суда (Stevens, 2000).

Другими примерами, повлиявшими на запад-
ные страны, могут служить традиции Маори в 
Новой Зеландии, которые были интегрированы 
в семейные групповые конференции для несо-
вершеннолетних* [family group conferences for 
juveniles], а также традиции коренных наро-
дов Канады и США*** [First Nations], которые 
повлияли на выработку концепции “кругов пра-
восудия”. Все это будет описано ниже (см. раз-
дел 1д).
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2 См.: восстановительные аспекты в мировых религиях: Хадли, 
2001.

3 В данной книге термины “реституция” [restitution] и “репа-
рация” [reparation] взаимозаменяемы.     
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К концу XX века в различных странах Европы 
эта идея приняла различные формы4. Здесь упо-
минаются только некоторые из них. Первый 
проект, инициированный в 1981 г. в Норвегии 
Нильсом Кристи, изначально виделся как аль-
тернатива тюремному заключению несовершен-
нолетних, а затем как вклад в работу с молодыми 
людьми, имеющими поведенческие проблемы. 
Спустя два года Министерство социальных дел 
начало поддерживать органы местного управле-
ния в организации подобных программ, которые 
с 1989 г. стали ориентироваться также и на взрос-
лых. С 1991 г. отдел по гражданскому законода-
тельству Министерства юстиции расширил про-
грамму на всю страну и включил в нее широкий 
спектр правонарушений. Сегодня используются 
обученные волонтеры-медиаторы (например, в 
Финляндии и Франции), что приносит опреде-
ленную общественно-просветительскую пользу.

Другой европейской страной, в которой наци-
ональное законодательство предусматривает 
медиацию между жертвой и правонарушителем, 
является Австрия. Здесь такая медиация обеспе-
чивается медиаторами, занятыми полный рабо-
чий день, из организации “Neustart”* [“Новый 
старт”], которая предоставляет широкий спектр 
услуг в области уголовного права. Медиация 
начиналась как пилотный проект для несовер-
шеннолетних, а затем стала компонентом ново-
го Акта о ювенальной юстиции (1988 г.) и позже 
также распространилась на взрослых.

Во Франции в 1976 г. для решения спо-
ров между потребителями и торговцами был 
введен почтовый индекс 5000 (Boîtes Postales 

5000), после чего идея медиации в уголовных 
делах была подхвачена движением в защиту 
жертв и некоторыми магистратами. В 1984 г. 
в городах Валанс и Гренобль возникли ини-
циативы, которые использовали действующее 
законодательство, чтобы превратить медиацию 
в способ восстановления ущерба, понесенного 
пострадавшими. В 1986 г. на конференции орга-
низаций по содействию пострадавшим был осно-
ван Национальный институт содействия постра-
давшим и посредничества [Institut national d’a-
ide aux victims et de mediation]. В 1993 г. были 
приняты поправки к Уголовно-процессуальному 
кодексу, а в 1998 г. введение оплаты за юридиче-
ское содействие усовершенствовало медиацию 
между пострадавшими и правонарушителями. 
По большей части, медиация осуществляется 
волонтерами (Bonafe-Schmitt, 1992). В 1984 г. 
германский конгресс юристов, проходящий каж-
дые два года, порекомендовал эту идею. Сначала 

пилотные проекты были инициированы службой 
содействия судам, в соответствии с действую-
щим законодательством, а также такими незави-
симыми объединениями, как “Die Waage” (Весы) 
в г. Ганновер и “Handschlag” (Рукопожатие) в 
г. Ройтлинген. В 1994 г. в Уголовный кодекс 
были включены поправки, касающиеся меди-
ации между жертвами и правонарушителями. 
В 1990-х годах в Бельгии было разработано 
несколько программ по работе со взрослыми и 
с серьезными правонарушениями. Теперь в каж-
дой бельгийской тюрьме имеется советник по 
восстановительному правосудию.

В начале 1980-х годах в Англии и Уэльсе пер-
вые проекты для несовершеннолетних и взрос-
лых были основаны на американской модели. До 
1990-х годов они продвигались медленно, а затем 
движение возродилось на основе опыта Новой 
Зеландии и Австралии. Также имели место и дру-
гие проекты – для категорий граждан, чьи потреб-
ности нуждались в большем внимании, а имен-
но для потерпевших, чьи обидчики неизвестны, 
и правонарушителей, чьи жертвы не хотят уча-
ствовать в медиации. Один из проектов осно-
вывается на “осведомленности о жертве”, когда 
сотрудник службы пробации (или человек, в 
прошлом ставший жертвой преступления) спо-
собствует тому, чтобы правонарушитель подумал 
о последствиях своего преступления для постра-
давшего. В рамках другого эксперимента груп-
пы правонарушителей встречались с пострадав-
шими от подобных преступлений. Такие встречи 
могут оказаться назидательными для обеих сто-
рон, хотя здесь требуется очень внимательный 
фасилитатор (Launay and Murray, 1989). Более 
современные проекты использовали так назы-
ваемые “круги поддержки”* [circles of support] 
– группы волонтеров, которые поддерживают 
правонарушителей, совершивших сексуальные 
преступления по их освобождению из заклю-
чения. Посещение Германии польской группой 
“Patronat”, занимающейся социальными вопроса-
ми заключенных, и представителями Сената, при-
вело к образованию комитета по введению меди-
ации между жертвами и правонарушителями и, в 
конечном счете, к назначению апелляционными 
судами и другими уполномоченными учрежде-
ниями нескольких сот медиаторов. Был осно-

4 В этом разделе (если не указано иначе) описания стран взяты 
из: European Forum for Victim-Offender mediation and Restorative 
Justice (ed.) (2000) Victim-offender mediation in Europe: making 
restorative justice work, Leuven, Leuven University Press. and 
Lauwaert, K. and Aertsen, I. (2002) “Restorative justice: activities 
and expectations at European level”, ERA Forum: scripta juris eur-
opaei, (1), 27-32. 
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ван Польский центр медиации, который, наряду 
с другими организациями, проводит тренинги и 
стремится к обучению всех медиаторов в делах с 
участием несовершеннолетних лиц и взрослых.

В других европейских странах тоже прово-
дились эксперименты и общенациональные про-
екты по медиации между жертвами и правона-
рушителями: в Дании, Финляндии, Швеции, 
Ирландии, Нидерландах, Люксембурге, Швей-
царии, Албании, Словении, Чехии, Болгарии, 
Италии, Испании и др.

Как следует из раздела 2б, в законодатель-
ствах стран имеются большие различия, но 
вышеприведенные примеры показывают, как 
концепция медиации укоренялась в различных 
странах в соответствии с их законами, традиция-
ми и при поддержке лиц и организаций, которые 
работают над развитием этой новой концепции. 
Европейский форум по медиации между жерт-
вой и правонарушителем и восстановительному 
правосудию лидирует в организации обменов 
информацией и опытом с упором на восстанови-
тельное правосудие как практические метод реа-
гирования на правонарушение.

в. Медиация, конференции и круги право-
судия

Методы включения восстановительного пра-
восудия в практику различны и включают меди-
ацию между потерпевшим и правонарушителем, 
конференции и круги правосудия. Они более 
подробно описаны в разделе 1д.

Медиация между потерпевшими и правона-
рушителями обычно включает встречу один на 
один между потерпевшим и правонарушите-
лем, хотя иногда к ним может присоединиться 
лицо, оказывающее поддержку, особенно в слу-
чае с несовершеннолетними. Эта встреча ведет-
ся одним или двумя медиаторами. В некоторых 
странах такие встречи один на один являются 
нормой, в других – потерпевшим, которые не 
хотят лично встречаться со своими обидчика-
ми, предлагается косвенная медиация* [indirect 
mediation] (так называемый “челнок”** [shuttle] 
или “маятник”*** [pendulum]), когда медиаторы 
доставляют сообщения от одной стороны дру-
гой. Это может привести к достижению согла-
сия, но вряд ли приведет к чувству сопережи-
вания**** [empathy], в то время как это чувство 
является важнейшим элементом примирения.

Конференции между потерпевшими и пра-
вонарушителями (также известные как “кон-
ференции местного сообщества”***** [commu-
nity conferencing]) часто применяются в работе 

с несовершеннолетними правонарушителями. 
Этот метод похож на предыдущий, но включает 
большее количество участников: приглашаются 
члены семьи молодого человека и даже третье 
лицо, имеющее хорошие отношения и взаимо-
понимание с правонарушителем – например, 
учитель физкультуры или руководитель клуба. 
Также приглашаются потерпевший и поддержи-
вающее его лицо (либо другие лица, имеющие 
отношение к правонарушению). При работе с 
взрослыми, в число лиц, оказывающих поддерж-
ку, могут включаться и не члены семьи.

Семейные групповые конференции***** 
[family group conferencing] зародились в Новой 
Зеландии и включают также семью правона-
рушителя, самого пострадавшего, так и спе-
циалистов, работающих с правонарушителем. 
Эта модель в основном применяется в работе с 
молодыми правонарушителями и известна мно-
гим организациям.

Круги правосудия****** [sentencing circles] 
еще более содержательны – они включают чле-
нов местного сообщества. Их основное отличие 
от предыдущих моделей в том, что присутству-
ют судья и прокурор. Данный метод использо-
вался в Канаде теми судьями (и не только ими), 
которые работали с представителями коренных 
народов. Насколько нам известно, этот метод не 
применяется в Европе, хотя там были какие-то 
попытки его продемонстрировать5.

Наиболее часто используемой формой в 
Европе является медиация между потерпевшим 
и правонарушителем, которую можно проил-
люстрировать двумя примерами из практики. 
Первый пример имел место в Австрии: 

В венском парке развлечений “Prater” двое 
молодых людей возвращались с вечеринки 
навеселе и по дороге “взяли” машину, чтобы 
попасть домой. Однако машина сломалась, и 
когда двое парней толкали ее, полиция их пой-
мала. Владелец автомобиля – молодой про-
давец газет пакистанского происхождения (про-
дажа газет на улице – весьма опасная и к тому 
же низкооплачиваемая работа) – был сильно 
расстроен потерей машины, необходимой для 
его работы. Сначала медиатор вошел в контакт 
с двумя молодыми людьми, а затем с потер-
певшим, который вначале был настроен нео-
хотно и даже против того, чтобы договориться о 
какой-либо компенсации. Двое парней сказали, 
что машина и так была в очень плохом состо-
янии и, соответственно, следует уменьшить раз-
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мер компенсации. Когда наконец прошла встре-
ча, на которой присутствовал медиатор, то кон-
фронтация только усилилась. Правонарушители 
казались обескураженными и были под впечат-
лением от безотрадной картины жизни и рабо-
ты продавца газет, которую он обрисовал. Было 
достигнуто соглашение о выплате компенсации 
в три этапа. Это явилось своего рода компромис-
сом между первыми требованиями потерпевше-
го и первым предложением правонарушителей. 
Государственный прокурор снял обвинение.

Другой пример касается бельгийской про-
граммы по медиации и возмещению.

Незадолго перед закрытием магазина двух 
его владельцев (мужа и жену) ограбили двое 
людей в вязаных шлемах с игрушечными писто-
летами. Несмотря на то, что владельцев мага-
зина избили и бросили на пол, грабителям не 
удалось получить дневную выручку. Через день 
они были арестованы, и один из них (достиг-
ший совершеннолетия) был взят под стражу 
сроком на 1 месяц. Государственный проку-
рор направил дело в местную службу меди-
ации, которая связалась с потерпевшими и пре-
ступниками, а также их родителями. В течение 
нескольких недель происходило интенсивное 
взаимодействие между медиатором и всеми сто-
ронами дела. С адвокатами правонарушителей 
тоже связывались, в основном по поводу денеж-
ной компенсации за материальный и моральный 
ущерб. Так как пострадавшие находились в эмо-
ционально возбужденном состоянии, не было 
возможности организовать их встречу лицом 
к лицу с правонарушителями. Тем не менее, и 
пострадавшие, и правонарушители хотели боль-
ше знать друг о друге. Поэтому процесс косвен-
ной медиации продолжался, где медиатор слу-
жил связующим звеном, передавал вопросы и 
ответы, чувства и озабоченности. Способ совер-
шения преступления и использование насилия 
обсуждалось в свете переживаний обеих сто-
рон. Владельцам магазина были неясны моти-
вы, двигавшие молодыми людьми, так как, судя 
по их социальному положению и учебе, у них 
вообще не было никакой причины совершать 
преступление. Молодые люди объяснили, как 
они готовили грабеж, и сказали, что делали 
это шутки ради. Они также смогли рассказать 
пострадавшим о последствиях их поступка для 
самих себя – о его влиянии на их учебу, буду-
щее, о воздействии на их семьи и друзей, кото-
рые теперь их избегали. В свою очередь, постра-
давшие смогли ясно выразить свои чувства и то, 
как это событие изменило их жизнь. Например, 

они рассказали, что теперь подозревают своих 
посетителей и чувствуют тревогу каждый вечер, 
когда закрывают магазин. Они также передали 
правонарушителям свои ожидания и чувства 
от судебного процесса, после чего между ними 
прошло обсуждение того, какое разумное реше-
ние должен принять суд. В конечном счете, 
было составлено письменное соглашение между 
всеми сторонами, в котором говорилось не толь-
ко о денежной компенсации, но и была включена 
прочая информация, которой обменивались сто-
роны во время процесса медиации – например, о 
чувствах, потребностях и ожиданиях.

Эти примеры демонстрируют несколь-
ко аспектов восстановительного процесса. 
Медиация подразумевает признание обвиняе-
мым своего участия в предполагаемом правона-
рушении, хотя в большинстве случаев не требует 
признание юридической вины. Процесс должен 
быть добровольным с обеих сторон. Хотя выбор 
правонарушителя ограничен, он все-таки суще-
ствует (например, в период между медиацией и 
уголовным преследованием), и поэтому необхо-
димо, чтобы потерпевший почувствовал искрен-
ность извинений. Если обвиняемый отрицает, 
что он причинил какой-либо ущерб, то дело сле-
дует рассматривать в суде. Но и эта ситуация не 
исключает восстановительного вмешательства 
на более позднем этапе (см. раздел 1г). Из вто-
рого примера видно, что косвенная медиация 
– хорошая альтернатива прямой встрече между 
сторонами, если такая встреча невозможна. Как 
при прямой, так и при косвенной медиации про-
цесс, основанный на решении проблем и дости-
жении понимания, а не на наказании, может при-
вести к открытому обсуждению. Помимо опи-
санных случаев, медиацию можно использовать 
по отношению к “корпоративной жертве” (юри-
дическому лицу), если у фирмы имеется одарен-
ный воображением представитель. Репарация 
может оказаться эффективной и без наказания. 
Местное сообщество тоже может включаться в 
процесс и брать на себя долю ответственности за 
то, что правонарушение имело место.

Методы и принципы, используемые в про-
цессе медиации, рассматриваются в разделе 1д.

г. Виды преступлений и стадии уголовного 
процесса

Виды преступлений
Восстановительные методы можно исполь-

зовать на любом этапе уголовного процесса 
и, в некоторой степени, с правонарушениями 
различной степени серьезности, как указано в 
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Рекомендации Совета Европы. Доказано, что 
медиация и конференции более эффективны 
при относительно серьезных правонарушениях, 
когда у потерпевшего сильные чувства, кото-
рые должны быть удовлетворены. Однако орга-
низация медиации и конференций занимают 
много времени, что является очередной при-
чиной их применения в основном в более серьез-
ных случаях. Серьезность дела следует оце-
нивать не только юридическими категориями, 
но и согласно воздействию на потерпевшего и 
других вовлеченных лиц и в соответствии с их 
потребностями. Если незначительное правона-
рушение, например, кража со взломом, не при-
вела к значительным последствиям, но имела 
серьезное воздействие на пострадавшего, то сле-
дует рассмотреть возможность медиации. Чем 
раньше в уголовном процессе дело направляется 
на медиацию, тем быстрее оно решится. Как пра-
вило, это выгодно (при условии, что от потер-
певшего не требуют принять решение раньше, 
чем он будет готов к этому) и экономит время 
в уголовном процессе. Но чем серьезнее пра-
вонарушение, тем больше требуется усилий со 
стороны юристов, лиц, поддерживающих потер-
певшего, или службы медиации, чтобы убедить 
прокурора или судью направить дело на меди-
ацию. Во многих странах пришли к выводу, что 
легче всего получить разрешение на примене-
ние восстановительных методов для несовер-
шеннолетних правонарушителей, и это понят-
но. Но полноценная восстановительная система 
также должна включать и взрослых, потому что 
пострадавшего нельзя исключать из нее толь-
ко по причине того, что правонарушителю уже 
исполнилось 18 лет.

Также необязательно исключать насильствен-
ные преступления. Здесь критерием служит то, 
является ли потерпевший или правонарушитель 
физически или вербально опасным настолько, 
что это может повредить встрече. Идут споры 
о том, стоит ли направлять правонарушения на 
медиацию в случаях, когда потерпевший слиш-
ком уязвим. Многие специалисты-практики 
считают, что стоит, при условии, если медиато-
ры ведут разбирательство так, чтобы защитить 
потерпевшего от возможного физического или 
психологического ущерба, а также от принятия 
неудовлетворительного соглашения. Например, 
в Австрии на медиацию направляются случаи 
домашнего насилия, но сам процесс медиации 
всегда ведется парой медиаторов (мужчина-жен-
щина), которые прошли специальное обучение.

Стадии 
Медиация может происходить:

1. независимо от системы уголовного правосу-
дия;

2. при перенаправлении от полиции или проку-
ратуры на досудебной стадии или при направ-
лении от судьи до начала главного судебного 
слушания по делу (в случае передачи на рас-
смотрение с целью замены уголовной ответ-
ственности альтернативными мерами реаги-
рования* [diversionary models]);

3. параллельно с уголовным преследованием;
4. после осуждения и до вынесения наказания;
5. в качестве или как дополнение к наказанию, 

не связанному с лишением свободы;
6. в заключении: после вынесения приговора 

или перед освобождением.
Независимо от системы уголовного право-

судия. Особого упоминания заслуживают две 
категории дел. Первое – это когда пострадав-
ший и правонарушитель знакомы друг с дру-
гом. Многие преступления, в том числе и серьез-
ные, являются результатом спора между сосе-
дями, коллегами по работе или людьми, которые 
знают друг друга в каком-либо контексте. Это 
может привести к насилию против собствен-
ности или нападению на человека. Часто невоз-
можно сказать, кто является правонарушителем, 
а кто жертвой: человек может вести себя прово-
кационно и вызывать раздражение, но его пове-
дение не является преступным. Он может игно-
рировать просьбы изменить свое поведение и 
таким образом вызвать ответную реакцию дру-
гих лиц, которая является преступной. В таких 
случаях имеет смысл предложить им разрешить 
первоначальный спор, а не классифицировать 
деяние как преступление. Еще лучше будет пре-
доставить такое дело службе медиации сооб-
щества, которая предложит способы решения 
таких дел прежде, чем эмоции возьмут верх.

Вторая категория дел – инциденты в учеб-
ных заведениях, многие из которых можно клас-
сифицировать как преступление: драки, вымо-
гательство карманных денег, физическое и/или 
психологическое третирование и др. Но и они 
могут решаться через медиацию. Как правило, 
школы не сообщают в полицию о таких инциден-
тах, а пытаются решать их при помощи методов, 
имитирующих систему уголовного производства, 
т. е. от потерпевшего требуют сообщать о право-
нарушении руководству школы, которое налагает 
наказание. Но те же проблемы остаются за преде-
лами школы и даже становятся еще более остры-
ми. Пострадавшие не осмеливаются сообщать об 

Реконструкція зв’язків у громаді – медіація та відновне правосуддя в Європі



КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

84   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

инцидентах, потому что боятся ответной реак-
ции со стороны правонарушителя; либо, в случае 
сообщения об инциденте, на правонарушителя 
ложится пятно позора, и его могут даже исклю-
чить из школы. В некоторых странах – таких, как 
Германия, франкоговорящие провинции Бельгии, 
Англия и Северная Ирландия – учебные заведе-
ния начали вводить медиацию с использованием 
ровесников, к которой иногда применяется тер-
мин “восстановительное правосудие”. Учащихся 
(включая начальные классы) отбирают для обу-
чения в качестве медиаторов. Ими не обязательно 
должны быть ученики с безупречным поведени-
ем. После их обучения и оценки они становятся 
медиаторами. Приветствуется и то, что именно 
к ним, а не к учителям, обращаются учащиеся. 
Школа предоставляет помещение для проведе-
ния обучения и процедуры медиации и работника 
для оказания поддержки медиаторам и обсуж-
дения возникающих проблем.

Оба эти метода не только позволяют не дово-
дить дело до уголовного судопроизводства, но и 
дают возможность обеим сторонам перейти на 
уровень переговоров или, по крайней мере, пере-
стать бояться друг друга.

При перенаправлении от полиции или проку-
ратуры на досудебной стадии или при направле-
нии от судьи до начала главного судебного слуша-
ния по делу (в случае передачи на рассмотрение 
с целью замены уголовной ответственности аль-
тернативными мерами реагирования [diversion-
ary models]); Возможно, что наиболее полно вос-
становительное правосудие представлено систе-
мой ювенальной юстиции в Новой Зеландии, 
где оно используется для всех видов дел, кроме 
убийства. Закон предельно ясен: “если обще-
ственные интересы не требуют иначе, уголовное 
производство не может быть возбуждено против 
ребенка или несовершеннолетнего при наличии 
альтернативных мер реагирования” (Акт о детях, 
несовершеннолетних и их семьях, 1989 г., раздел 
308а). Примерно 80-85% дел включают офи-
циальное предупреждение от полиции* [official 
police warning] или неофициальное предупреж-
дение с заданиями** [police caution with tasks] 
(при согласии несовершеннолетнего, его роди-
телей и потерпевшего), такими, как обществен-
ные работы и выплата реституции. Остальные 
дела решаются через семейные групповые кон-
ференции и направляются в суд, только если 
соглашение не достигнуто или если совершено 
преступление, в связи с которым может быть 
произведен арест (см.: “После осуждения и до 
вынесения приговора” ниже) (McElrea, 1998).

В Англии и Уэльсе, где также применяется 
дискреционный принцип, полиция в некоторых 
случаях может наложить дисциплинарное взы-
скание* [reprimand] или последнее предупреж-
дение** [final warning]. Последнее предупрежде-
ние может сопровождаться реабилитационными 
мерами или медиацией. Полиция Темз-Вэлли*** 
[Thames Valley] отказалась от концепции, когда 
предупреждение содержало угрозу серьезных 
последствий в случае повторения подобного пове-
дения. Теперь в предупреждении делается акцент 
на отрицательное воздействие подобного поведе-
ния на пострадавшего. Это называется “восстано-
вительным предостережением”**** [restorative 
caution] или, в случае присутствия пострадавше-
го, “восстановительной конференцией”***** [res-
torative conference]. Процесс уже получил соот-
ветствующую оценку (см. раздел 1ж). Полиция 
может выдать “предостережение” взрослым, пра-
вительственный Акт об уголовном правосудии 
2003 г.****** [Criminal Justice Act] предусма-
тривает законодательную базу для “условного 
предостережения”******* [conditional cautions], 
совмещенного с реабилитационными или репа-
рационными мерами. Акт вступает в силу в 2004 
г. (Home Office, 2003). В Финляндии и Норвегии 
также часто применяются перенаправления от 
полиции на (внешнюю) медиацию. В некоторых 
муниципалитетах Бельгии при тесном сотруд-
ничестве с полицией были начаты проекты, когда 
медиатор выступал в качестве государственно-
го служащего или даже являлся сотрудником 
полиции. В Нидерландах тоже проводятся экс-
периментальные проекты по восстановительно-
му правосудию в сотрудничестве с местными 
полицейскими органами. В Шотландии госу-
дарственный прокурор может перенаправить 
дело в службу медиации по своему усмотрению, 
согласно процедуре “Коронной прерогативы”* 
[Crown Prerogative]. Уполномоченный по пра-
вам детей может перенаправить ребенка или 
молодого человека в службу медиации, согласно 
дискреционным полномочиям, закрепленных на 
законодательном уровне.

В большинстве европейских стран, следу-
ющих принципу оппортунизма6 [opportunen-
ess] (целесообразности), прокуроры – основ-
ной источник перенаправлении на медиацию. 
Для введения этого принципа в практику неко-
торые страны – даже придерживающиеся прин-

6 Термин “целесообразность” [opportuneness], называемый также 
“возможность” [opportunity], используется в значении “име-
ющий быть своевременным или правомерным” [the quality of 
being opportune or appropriate], т.е. позволяющий действовать 
по усмотрению.  
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ципа обязательного уголовного преследования 
(законности) – внесли некоторые изменения: 
например, в Германии “требование уголовно-
го преследования” (Anklagezwang) было допол-
нено в 1975 г. принципом целесообразности 
(Opportunitätsprinzip), который позволяет про-
курору по своему усмотрению прекратить пре-
следование незначительных правонарушений и 
налагать определенные меры, включая компенса-
цию или работу на благо сообщества (Уголовно-
процессуальный кодекс, раздел 153а). Благодаря 
этому появляется дополнительное преимуще-
ство – экономия времени, так как дело не дово-
дится до суда. В 1994 г. в Уголовный кодекс (раз-
дел 46а) были внесены поправки, позволяющие 
суду смягчать или не применять наказание, если 
правонарушитель сделал все для достижения 
соглашения о возмещении пострадавшей сто-
роне полностью или большей мере ущерба.

Когда на начальном этапе уголовное пресле-
дование откладывается (но не приостанавлива-
ется), то у правонарушителя появляется стимул 
произвести репарацию в соответствии с согла-
шением. В Италии суд над несовершеннолетним 
может быть приостановлен и применено услов-
но-досрочное освобождение с тем, чтобы моло-
дой человек поработал волонтером или уча-
ствовал в других общественных работах, либо 
решал свое дело через медиацию7. Принцип 
законности (обязательного уголовного пресле-
дования) может затруднить выход дела из систе-
мы судебного преследования до того, как оно 
дойдет до суда. Однако прокурор может сделать 
запрос о правонарушителе во время расследова-
ния. В некоторых странах также имеются служ-
бы медиации, куда прокуроры могут направить 
дело для оценки. При положительном исходе 
дела судья прекращает дело, что позволяет пра-
вонарушителю осознать последствия своего дея-
ния, а у пострадавшего появляется возможность 
выразить свои чувства и получить ответы на 
вопросы. Даже в условиях применения принци-
па законности суды могут перенаправлять неко-
торые (не слишком серьезные) дела на меди-
ацию, в то время как для потерпевших по делам 
частного обвинения, таких, как оскорбление, 
использование процедуры примирения явля-
ется обязательной (Trujillo, 2000).

За редким исключением, в Англии и Уэльсе 
суды обязаны перенаправлять несовершенно-
летних лиц, впервые совершивших правона-
рушения, в комиссию по молодым правона-
рушителям* [youth offending panels], в кото-
рый входят один сотрудник и два обученных 

волонтера. Комиссия проводит слушания, на 
которых может присутствовать пострадавший и 
лица, поддерживающие его и правонарушителя. 
Целью слушаний является склонение правона-
рушителя к конструктивным действиям, вклю-
чая, по необходимости, репарацию. Однако на 
данный момент участие в таких мероприятиях 
приняло небольшое количество потерпевших.

Параллельно с уголовным преследованием. В 
некоторых странах проекты по восстановитель-
ному правосудию реализовывались параллель-
но с уголовным преследованием. Это значит, 
что медиация предлагается, когда прокурор уже 
решил преследовать подозреваемого в уголов-
ном порядке. Примером такого подхода может 
служить Бельгийская программа по медиации 
и возмещению* [Belgian Mediation for Redress 
Programme], которая фокусируется на более 
серьезных преступлениях. Медиация проводит-
ся независимой службой медиации, как правило, 
в тесном сотрудничестве с другими служба-
ми медиации между потерпевшим и правона-
рушителем, расположенными в данном судеб-
ном округе. После достижения в ходе меди-
ации письменного соглашения оно прилагается 
к документам суда и, таким образом, может вли-
ять на дальнейший процесс по назначению нака-
зания, осуществляемый прокурором и судьей.

После осуждения и до вынесения наказания. 
В странах с общим правом осуждение (призна-
ние виновности* [conviction]) и вынесение нака-
зания (наложение санкций** [sentence]) явля-
ются двумя отдельными этапами процесса уго-
ловного судопроизводства. После признания 
лица виновным, в деле часто объявляется пере-
рыв примерно на три недели с тем, чтобы служба 
пробации смогла подготовить свой доклад перед 
вынесением наказания. В это время можно рас-
смотреть возможность медиации и включить 
ее в доклад в качестве предложения для суда. 
В Англии и Уэльсе суд может отложить выне-
сение наказания максимум на 6 месяцев, чтобы 
убедиться, производит ли правонарушитель 
какую-либо репарацию. Наказание не определя-
ется до конца отсрочки и, скорее всего, ожидает-
ся, что не будет связано с лишением свободы.

В качестве или как дополнение к наказанию, не 
связанному с лишением свободы. В новозеланд-
ской системе ювенальной юстиции дела о пра-
вонарушениях, при которых должен быть при-
менен арест (для предотвращения скрытия от 
правосудия, совершения дальнейших правона-
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рушений и вмешательства в сбор доказательств), 
направляются в суд. Затем, до представления 
отчета, перед вынесением приговора (в период 
до начала действия Акта 1989 г.) дело направ-
ляется на групповые конференции. Потом оно 
возвращается в суд, и в большинстве случаев 
судья утверждает достигнутое соглашение. Это 
соглашение обычно представляет собой план 
действий, включающий, к примеру, репарацию, 
работу на благо сообщества, комендантский час, 
посещение школы или лишение общения с дру-
гими правонарушителями. Иногда оно включает 
санкцию, когда правонарушитель и его или ее 
семья считают санкцию абсолютно необходи-
мой. Рекомендации групповых семейных кон-
ференций принимаются судьями в 80% случаев, 
хотя иногда суд по делам несовершеннолетних 
может вынести приговор о трехмесячных рабо-
тах в учреждении по социальному обеспече-
нию с последующим шестимесячным надзором. 
Суд также может признать молодого челове-
ка виновным и направить его в окружной суд 
для вынесения приговора, которым может стать 
заключение сроком до 5 лет. После вступления 
Акта 1989 г. в силу резко сократилось коли-
чество молодых людей, отправленных в тюрь-
му (McElrea, 1998). Европейские страны еще 
только экспериментируют с методом семейно-
групповых конференций, но результаты иссле-
дований, проведенных в Новой Зеландии и 
Австралии, весьма многообещающи (см. Morris 
and Maxwell, 2003; Strang, 2002).

В Англии и Уэльсе в судебный приказ о 
направлении на пробацию* [probation order] 
(также известный под названием “приказ о реа-
билитации в сообществе”** [community rehab-
ilitation order]) сотрудники службы пробации 
должны включить небольшую программу по 
информированию правонарушителей о точке 
зрения пострадавшего. В некоторых случаях, по 
прохождению правонарушителем данной про-
граммы, сотрудник службы пробации или сам 
правонарушитель могут предложить задейство-
вать медиацию. В некоторых регионах об этих 
шагах информируют пострадавших, которые 
также могут запросить медиацию.

В некоторых странах суды издают приказы, 
требующие от правонарушителя участия в про-
цессе медиации. Желательно направлять дело 
сначала в службу медиации, чтобы ее работники 
могли изучить суть дела. Они должны удостове-
риться, что участие пострадавшего добровольно, 
и что правонарушитель может сделать инфор-
мированный выбор (см. также раздел 2а ниже).

В заключение: после вынесения приговора или 
перед освобождением. Некоторые страны, напри-
мер, Бельгия, Англия и Уэльс, Нидерланды 
начинают вводить восстановительные процессы 
в тюрьмах. Пилотный проект “Медиация для 
возмещения” (herstelbemiddeling) в Нидерландах 
работает с рецидивными правонарушителями, в 
том числе по делам с убийствами и вооружен-
ными ограблениями. Этот вид медиации, как 
правило, акцентирует внимание на психоло-
гических потребностях обеих сторон и может 
иметь место на любом этапе тюремного заклю-
чения. В некотором смысле этот вид эффек-
тивен для ускорения процесса. В других слу-
чаях медиацию можно предложить перед осво-
бождением правонарушителя. Пострадавший, 
правонарушитель или они оба могут опасаться 
нападений противоположной стороны (друзей 
или родственников), когда заключенный возвра-
щается в то же самое сообщество. Если они смо-
гут достичь взаимопонимания, чтобы избежать 
конфликта, это поможет реинтеграции право-
нарушителя. Однако медиацию можно вводить 
в тюрьмах только тогда, когда имеются доста-
точные ресурсы в сообществе для его поддержа-
ния. Неправильно, если различные виды услуг 
в тюрьме используются для оправдания реше-
ния судьи о тюремном заключении. То же самое 
относится к общественным работам, выполняе-
мым заключенными (такими, как ремонт инва-
лидных колясок, транскрибирование текстов 
Брайля). Если же правонарушителя все же при-
говаривают к тюремному заключению, то, конеч-
но же, желательно, чтобы он смог выполнять 
конструктивную работу такого плана. Но суды 
должны осознавать, что такие меры могут быть 
применены к небольшому количеству заклю-
ченных и задаваться вопросом: “На самом ли 
деле их нельзя было оставить в сообществе для 
выполнения такой работы, чтобы избежать вред-
ного воздействия заключения (не говоря уже о 
стоимости их содержания)?”

Сама тюрьма может стать местом разреше-
ния конфликтов и медиации. Такие действия 
могут быть использованы в случае проблем и 
конфликтов, которые проявляются в тюремной 
среде между заключенными, между заключен-
ными и персоналом, между персоналом.

д. Процесс восстановительного правосу-
дия и его рабочие принципы

В этом разделе вкратце описываются три 
основных процесса восстановительного право-
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судия, общие черты, элементы процесса и рабо-
чие принципы их практического применения.

Ниже следуют примеры основных прин-
ципов, сформулированных Организацией 
Объединенных Наций, в которых используется 
восстановительный процесс или которые наце-
лены на достижение восстановительного резуль-
тата. Согласно ООН (2002 г.):

“Восстановительный процесс”* [restorative 
process] означает любой процесс, при котором 
пострадавший, правонарушитель и/или любые 
другие члены сообщества, подвергшиеся воз-
действию преступления, совместно участвуют в 
решении дел, вытекающих из этого преступле-
ния, часто при помощи беспристрастной третьей 
стороны. Примеры восстановительных процес-
сов включают медиацию, конференции и круги 
правосудия.

“Восстановительный результат”** [restor-
ative outcome] означает соглашение, достигну-
тое в результате восстановительного процесса. 
Примеры восстановительного результата вклю-
чают реституцию, общественные работы, а также 
любые программы, нацеленные на производство 
репарации пострадавшему и сообществу и реинте-
грацию пострадавшего и/или правонарушителя.

Медиация между потерпевшим и правонару-
шителем

Вначале с правонарушителем и потерпев-
шим следует провести отдельные собеседова-
ния, чтобы определить, есть ли какие-либо при-
чины не начинать медиацию – например, риск 
физического или вербального насилия от одной 
из сторон. Во многих случаях первое собеседо-
вание проводится с правонарушителем с тем, 
чтобы не давать повода потерпевшему питать 
излишние надежды, особенно когда медиация 
нецелесообразна.

Посещения и собеседования могут привести 
к процессу медиации, которая должна прово-
диться на нейтральной территории, – например, 
в ресурсном центре сообщества* [community 
centre], а не в доме потерпевшего или правона-
рушителя. Желательно, чтобы место медиации 
не ассоциировалось с городскими властями, ска-
жем, не проводилось в здании суда. Участвуют 
как пострадавший, так и правонарушитель, ино-
гда с поддерживающим их лицом, которое не 
участвует в самом процессе (либо участвует 
частично, только для решения специфических 
вопросов денежной компенсации).

В зависимости от совершенного правонару-
шения и взаимоотношений между потерпевшим 
и правонарушителем, существуют различные 

методологические подходы к процессу меди-
ации. Например, в Австрии было разработано 
несколько методов (или моделей) медиации:

стандартный метод: до начала процесса меди-
ации медиатор приглашает правонарушителя 
и пострадавшего на отдельные собеседова-
ния. Если обе стороны соглашаются решать 
свое дело сообща и не доводить его до суда, то 
проводится сам процесс медиации. Это наи-
более часто используемый метод;
особый вид медиации применяется в случаях, 
когда нет конкретного потерпевшего, напри-
мер, при инцидентах, носящих расистский 
характер. В роли потерпевшего выступает 
замещающее лицо (представитель) – напри-
мер, лицо из (этнического) сообщества потер-
певшего или социальный работник;
смешанный двойной – два посредника (один 
мужчина и одна женщина): эта модель, изна-
чально предназначенная для решения кон-
фликтов между партнерами, теперь также 
применяется и при других видах конфлик-
тов, где имеют место быть тесные взаимо-
отношения, например, в семьях. Этот метод 
тоже начинается с отдельного собеседования. 
Медиаторы затем пересказывают услышан-
ное на встречах четверок (два посредника и 
две стороны). Сначала стороны конфликта 
только слушают, а затем начинают обсуж-
дать проблему. Техника, применяемая в ходе 
смешанного двойного метода, называется 
“размышляющая группа”* [reflecting team]. 
Медиаторы обмениваются впечатлениями и 
мыслями относительно друг друга в присут-
ствии заинтересованной пары, которая толь-
ко слушает. В Англии и Уэльсе, если пар-
тнеры являются выходцами из разных этни-
ческих групп, медиаторы также могут выби-
раться из соответствующих групп;
тандем: отдельные собеседования не про-
водятся, а процесс начинается с того, что 
потерпевший (или правонарушитель) рас-
сказывают свою версию происшедшего меди-
атору, в то время как правонарушитель (или 
потерпевший) сидит за его спиной, т.е. они 
не видят друг друга. Если достигается согла-
шение продолжить медиацию между постра-
давшим и правонарушителем, организуется 
трехсторонний диалог (Dialog im Dreieck). 
Разговор ведет один из партнеров в конфлик-
те, а другой партнер просто слушает. Прямой 
процесс медиации будет иметь место только 
при наличии базы для конструктивного раз-
решения конфликта;
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staffelrad (последовательный цикл* [relay 
cycle]): этот метод применяется при работе 
с группами правонарушителей. Проводятся 
отдельные собеседования – сначала с потер-
певшим, затем с группой правонарушите-
лей. Если группа готова взять на себя ответ-
ственность, проводится процесс медиации. 
Правонарушители по очереди встречаются с 
потерпевшим и приносят извинения. Затем 
все стороны встречаются для обсуждения 
репарации (Altweger и Hitzl, 2001, 51-60).
Несмотря на наличие различных деталей, 

медиация между пострадавшим и правонаруши-
телем имеет следующие цели и происходит сле-
дующим образом.

Процесс нацелен на поддержку (см. ниже) 
двух людей – того, кто пострадал, и того, кто 
причинил эти страдания – путем предостав-
ления возможности обговорить это в спокой-
ном и свободном от угроз окружении с тем, 
чтобы каждая сторона могла выразить свои чув-
ства и выслушать точку зрения другой стороны. 
Правонарушителя просят подтвердить, что он 
принимал участие в действии, которое при-
чинило ущерб (см. также 2б). Потерпевшего, а 
затем и правонарушителя просят вкратце опи-
сать происшествие, не перебивая друг друга. 
Принимается во внимание заинтересованность 
потерпевшего в репарации (денежной и мораль-
ной), и правонарушителя просят предложить 
адекватную компенсацию для потерпевшего и 
принести искренние и соответствующие изви-
нения. Конечный исход решается ими самими и 
зависит от того, хочет ли потерпевший получить 
репарацию или удовлетворен принесенными 
извинениями, а также от того, насколько охотно 
и искренне действует правонарушитель.

Очень часто достигается письменное согла-
шение, которое направляется в органы уголов-
ного правосудия и выполнение которого кон-
тролируется службой медиации между потер-
певшим и правонарушителем или органами 
системы уголовного судопроизводства.

Конференции
Вид групповых конференций, используемых 

при решении социальных и уголовных вопросов, 
называется групповая семейная конференция. 
Этот метод был разработан в Новой Зеландии 
и в 1989 г. введен для несовершеннолетних с 
социальными проблемами, чтобы обсудить их 
со своими семьями. В случае совершения ими 
правонарушения, потерпевший (и поддержи-
вающие его лица) также могли принимать уча-
стие. Акт 1989 г. о детях, несовершеннолетних и 

их семьях предусматривал специфические про-
цедуры, учитывающие коренные маорийские 
традиции. Похожая модель используется в неко-
торых регионах Англии и Уэльса. Эта модель 
иногда организуется местным советом по рабо-
те с несовершеннолетними правонарушителя-
ми. Этот совет – многоцелевая группа пред-
ставителей основных органов уголовного пра-
восудия, социальных служб, учреждений здра-
воохранения и образования. Члены семьи несо-
вершеннолетнего приглашаются на групповую 
семейную конференцию.

Эту процедуру можно описать следующим 
практическим примером (все имена и некоторые 
детали изменены).

Роберт, 14 лет, совершил непристойные дей-
ствия в отношении Лоры – лучшей подруги своей 
сестры. Он прекратил нападение, как только уви-
дел реакцию Лоры. Лора рассказала о нападении 
маме Роберта, которая успокоила ее и отругала 
сына. Лора была готова забыть этот случай, но 
позже она рассказала об этом своему отцу (роди-
тели обоих детей жили отдельно). К Роберту и 
его родителям приходили несколько раз и посчи-
тали, что в его случае можно провести групповую 
семейную конференцию. Лора и ее мать тоже уча-
ствовали в ней – вначале они отказывались от 
этого, но спустя две недели решили участвовать 
в групповой семейной встрече. Присутствовали: 
Лора и ее мать, Роберт и его отец, учитель Роберта, 
воспитатель из совета по работе с несовершен-
нолетними правонарушителями и два ведущих-
фасилитатора. Были разъяснены основные пра-
вила проведения этой встречи и согласована ее 
структура, состоявшая из четырех компонентов: 
1) Сначала имел место диалог между потерпев-
шей и правонарушителем. После того, как Роберт 
подтвердил свою роль в правонарушении, были 
обсуждены его последствия для всех сторон. Лора 
и ее мать четко разъяснили последствия право-
нарушения для них в момент его совершения, в 
настоящее время, а также их ожидания в буду-
щем. 2) Затем представитель совета по рабо-
те с несовершеннолетними правонарушителями 
рассказал об официальных требованиях и орга-
нах, оказывающих поддержку. 3) После этого все, 
кроме Роберта и его родителей, вышли из ком-
наты, а оставшиеся разработали план действий, 
которому должен был следовать Роберт. 

Такой формат является отличительной чер-
той новозеландской модели, которая нацелена 
на самоактивизацию*[empowerment] правонару-
шителя и его семьи с тем, чтобы они сами раз-
решили сложившуюся ситуацию, а не следова-
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ли указаниям социальных работников. Обычно 
присутствует большее количество членов семьи, 
причем некоторые из них предлагают содействие 
в соблюдении этого плана действий. 4) Затем все 
собираются снова вместе, чтобы утвердить план. 
Роберт принес извинения Лоре и ее матери, кото-
рые они приняли. Он заверил Лору, что ей не 
нужно его бояться. Он обязался ходить в школу, 
а воспитатель обязался помочь убедить руковод-
ство школы принять его. Отец Роберта спросил, 
что можно сделать для Лоры, чтобы помочь ей 
забыть инцидент. Сама Лора почувствовала, что 
сможет продолжать дружбу с сестрой Роберта 
как и прежде (взято из Mediation UK, 2003).

Существуют различные способы проведения 
конференций, и у всех есть свои преимущества 
и свои недостатки. Один из способов, разрабо-
танных в Австралии, теперь используется поли-
цией Темз-Вэлли (Великобритания) и включа-
ет использование вопросника (сценария) фаси-
литатором. Все постоянно находятся в ком-
нате, и по окончании разбирательства следуют 
напитки и закуски как знак примирения. Другая 
модель (групповая семейная конференция) пред-
усматривает, что после того, как потерпевший 
выразил свои чувства и задал интересующие его 
вопросы, социальный работник объясняет вари-
анты репарации и меры, которые можно пред-
принять на местном уровне. Затем все, кроме пра-
вонарушителя и его семьи, выходят из комнаты. 
В это время оставшиеся вместе разрабатывают 
план, который затем предлагают потерпевшему, 
сотруднику полиции и социальному работнику.

Степень участия потерпевшего не такая боль-
шая, какой могла бы быть (Newburn et. al., 2001). 
Существуют сомнения относительно того, счи-
тать ли лиц, занимающих официальные должно-
сти (полиция, судьи), беспристрастными меди-
аторами.

Круги правосудия
Круги правосудия как бы являются логи-

ческим развитием групповых семейных кон-
ференций, так как они тоже включают семьи и 
лиц, оказывающих поддержку, так же, как и дру-
гих членов сообщества, оказавшихся под воз-
действием преступления (например, владельцы 
магазинов в случае грабежа магазина). Также 
могут участвовать лица, желающие внести свой 
вклад в разрешение дела (например, психоло-
ги, работающие с алкоголиками, если алкоголь 
являлся фактором преступления), судья, про-
курор и адвокат. Участие этих лиц было введено 
в другой части мира – в Канаде, и такая прак-
тика тоже основывается на традициях коренных 

народов и используется по делам несовершенно-
летних. Круги правосудия пока не применялись 
в Европе, так как их использование, возможно, 
потребует изменения в законодательстве мно-
гих стран. В Канаде же они подпадают под дис-
креционные полномочия судьи.

Круг включает судью и является частью 
обычного судопроизводства, подпадающего под 
обычные правовые гарантии (среди них: публич-
ность, ведется запись). Участие правонарушите-
ля добровольное, а на принятое решение можно 
подать апелляцию. Круг не делает предложений 
суду – он сам является судом. Поэтому здесь 
нет ограничений, насколько серьезным явля-
ется дело, кроме случаев, когда правонарушение 
настолько серьезно, что необходимо длительное 
тюремное заключение в целях защиты общества 
или осуждения правонарушения). Слушания 
продолжаются от двух до восьми часов, поэтому 
нецелесообразно применять их при мелких пра-
вонарушениях. Обсуждение выходит за рамки 
данного правонарушения и включает вопро-
сы превентивного характера: какой была ситу-
ация в сообществе, что можно сделать для пре-
дотвращения дисфункционального поведения в 
сообществе, кто будет оказывать поддержку пра-
вонарушителю и потерпевшему для успешной 
реализации плана наказания.

Участие профессионалов снижается, а уча-
стие членов сообщества повышается. Однако 
надо проявлять осторожность, чтобы влиятель-
ные члены семьи или сообщества не слишком 
контролировали процесс. Но как подход к раз-
решению проблемы в условиях традиционной 
судебной системы круги правосудия могут быть 
весьма эффективны8.

Несмотря на разнообразие, методы, исполь-
зуемые в вышеописанных восстановительных 
процессах, имеют некоторые общие черты:

общие правила: обычно в начале встречи от 
сторон требуется согласовать общие правила, 
которым нужно следовать, например, нельзя 
перебивать, следует относиться друг к другу 
с уважением, не использовать слова, которые 
могут кого-либо оскорбить и т. д. Медиаторы 
или стороны также могут попросить сделать 
перерыв, а стороны могут покинуть встречу, 
если они этого хотят;
активное слушание: медиаторы способствуют 
тому, чтобы люди говорили, используя язык 
тела, задавая открытые вопросы, и не толь-
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ко обобщая описанные факты, но и отмечая 
выраженные чувства;
поиск альтернатив: людей подталкивают к 
тому, чтобы они сами брали на себя ответ-
ственность. Социальные работники или дру-
гие служащие могут предоставить инфор-
мацию о доступных формах общественных 
работ или о соответствующем обучении, кото-
рое может понадобиться правонарушителю, 
прежде чем он найдет работу. Но стороны 
сами должны решить, что для них подходит 
лучше всего;
неформальное подтверждение соглашения: 
как было сказано выше, в конце встречи неко-
торые службы медиации предлагают напитки 
и легкие закуски. Это рассматривается не как 
дополнение, а как составная часть процесса, 
когда стороны могут общаться друг с другом 
совершенно иначе, нежели в самом начале;
конфиденциальность: медиаторы не раз-
глашают содержание обсуждения, за исклю-
чением самого соглашения (если оно было 
достигнуто), и просят того же самого от сто-
рон, хотя это не всегда можно обеспечить. 
Единственным исключением здесь является 
то, что по закону от медиаторов требуется 
сообщать о некоторых случаях, например, об 
угрозе совершения преступления. Работники 
полиции, работающие в качестве медиато-
ров, как правило, реагируют на такие случаи 
более строго. В частности, если в ходе меди-
ации было выявлено, что какое-либо уяз-
вимое лицо (ребенок или человек с психиче-
ским расстройством или трудностями в обу-
чении) стал или может стать жертвой наси-
лия, то работники должны следовать юри-
дическим и профессиональным требованиям 
своей страны о том, чтобы отказаться от кон-
фиденциальности и сообщить об этом случае 
в соответствующие социальные или правоо-
хранительные органы. Стороны тоже инфор-
мируются об этом (см. также 2а).
Восстановительный процесс и описанные 

компоненты руководствуются двумя основны-
ми рабочими принципами: уполномочивание и 
признание.

Самоактивизация [empowerment] – важный 
элемент медиации. Она основывается на том, что 
полноправное участие в процессе медиации пред-
усматривает возможность защиты потерпевшим 
и правонарушителем своих интересов, выраже-
ния своих взглядов и способности достичь согла-
сия по одним вопросам и остаться при своем 
мнении по другим. Там, где таких возможностей 

нет, нельзя проводить медиацию. Если одна сто-
рона выглядит более слабой, медиатор должен 
помочь ей более твердо выразить свою точку зре-
ния или интересы. Такое компенсирующее упол-
номочивание является предпосылкой процесса 
медиации и важнейшим средством применения 
другого рабочего принципа – признания.

Концепция признания касается взаимодей-
ствия* [recognizing the other] или, более точно, 
состояния признания другим человеком** [being 
recognized by the other], понимания его слов и 
действий. В ходе восстановительного право-
судия первый акт признания должен исходить 
от медиатора, который показывает такой при-
мер и пытается “втянуть” стороны в процесс вза-
имного признания. Все это требует уважения и 
понимания, но также включает множество дру-
гих средств, помимо этих двух концепций.

“Признавать другого” и “быть признанным 
другим” – важный психологический компонент 
медиации. Признание – это взаимный процесс, 
который при успешном исходе позволяет пре-
одолевать силы сопротивления, обществен-
ную динамику доминирования и подчинения. 
Реальное признание может исходить только от 
того, кого признали. Взаимное признание позво-
ляет сторонам преодолеть трудность признава-
ния другой стороны и видеть свои отличия от 
нее. Эти процессы довольно сложные и могут 
продолжаться всю жизнь, но в ходе медиации 
все-таки можно уловить их динамику.

Во время этого процесса медиатор “призна-
ет” обе стороны, т. е. принимает и понимает их. 
Эффект должен быть двояким: каждая сторона 
сначала добивается признания от медиатора, 
а затем подготавливается к признанию другой 
стороны. Это дает им почву для опоры и в то же 
время позволяет видеть интересы противопо-
ложной стороны. Здесь нет места подчинению 
или доминированию, а также физическому или 
психологическому давлению.

Взаимное признание открывает дорогу к чув-
ству раскаяния со стороны правонарушителя и чув-
ству прощения со стороны потерпевшего. Однако 
следует понимать, что такое глубокое признание 
происходит не всегда и что использование како-
го-либо давления на правонарушителя и потер-
певшего недопустимо и может вызвать обратную 
реакцию. Но при успешном ходе дела такие встре-
чи – действенный метод оказания помощи потер-
певшим в их индивидуальной встрече с правона-
рушителем. Это может изменить их восприятие 
совершенного преступления и помочь им вос-
становиться. Правонарушителю, если он чувству-
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ет, что его признали, это может помочь исправить 
собственное негативное восприятие самого себя и 
вывести его из состояния самозащиты, минимизи-
рующего и рационализирующего отношения. 

е. Необходимость этической основы
Этическая основа включает несколько ком-

понентов. Прежде всего, имеется набор ценно-
стей, проистекающих из понятия этики. Во-вто-
рых, имеются принципы, основанные на этом 
наборе ценностей. И, в-третьих, имеются прак-
тические коды поведения, основанные на этих 
принципах (Mackay, 2000).

Развитие восстановительного правосудия 
как глобального движения, требующего при-
менения восстановительных практик, привело к 
буму в данной сфере. Все политические и обще-
ственные круги слышали о восстановительном 
правосудии, и многие хотят попробовать его 
возможно потому, что восстановительное пра-
восудие кажется довольно простым явлением 
и потому совместимым с широким спектром 
политических ценностей и позиций. Это пред-
ставляет серьезный риск для будущего восста-
новительного правосудия.

Видимая простота данной концепции скры-
вает ее далеко идущее воздействие на наше 
понимание законодательной системы и слож-
ность ее практического применения. Сейчас уже 
ясно, что восстановительное правосудие явля-
ется не только надежным заменителем уста-
ревших реабилитационных и карательных моде-
лей, но и становится новой правовой теорией 
(Mackay, 2000).

Быстрое развитие восстановительных прак-
тик происходит в динамичном политическом 
контексте. Это проявляется в медийном и поли-
тическом контекстах, где важное место занимают 
озабоченности по поводу социального контроля, 
где проявляются лозунги типа “правопорядок”, 
“нарушение общественного порядка”, “антисо-
циальное поведение”, “война преступности” и др. 
Восстановительные практики пропагандируются 
наряду с такими мерами, как электронный мони-
торинг, усиление роли содержания под стражей, 
более строгий социальный контроль. Такое раз-
двоение пенитенциарной политики представляет 
серьезное препятствие для тех, кто выступает за 
целостное развитие восстановительного правосу-
дия. Имеются опасения, что восстановительные 
практики отнесут к категории карательных мер 
и будут рассматривать их просто как набор мето-
дов или инструментов, не соответствующий цен-
ностям и принципам восстановительного пра-

восудия. Все это подчеркивает потребность спе-
циалистов-практиков в моральной поддержке и 
руководстве в условиях спорных пенитенциар-
ных практик, существующих в мире. 

Однако также верно и то, что восстановитель-
ное правосудие получило мощную юридическую 
поддержку со стороны Совета Европы и ООН. 
Обе эти организации привержены концепции 
прав человека, что позволяет восстановитель-
ному правосудию развивать свои юридические 
основания, принципы и практические средства 
в рамках более широкой концепции прав чело-
века. И это является наиболее сильным иде-
ологическим ресурсом используемых мораль-
ных подходов к практике (Mackay, 1996).

Является ли восстановительное правосудие 
наилучшей моделью реагирования на преступле-
ние, может ли оно представлять собой теорети-
ческую основу современного права, или как оно 
может сохраниться в нынешних политических 
условиях – все эти споры ведутся в этических 
рамках. Используя такие концепции, как “права”, 
“разрешение конфликта”, “репарация” или “при-
мирение”, мы оперируем терминами, имеющими 
сильные моральные значения. Наши размышле-
ния основываются на моральных теориях, кото-
рые помогают нам определить, что является более 
предпочтительным, ссылаясь на обязанности и 
правила, последствия действий и общее видение 
человеческого благосостояния. Когда мы исполь-
зуем моральный язык в решении социальных 
задач, мы не только должны понимать, что мы 
имеем в виду, но и понимать методы, которы-
ми пользуемся. Важно, чтобы задачи, решаемые 
восстановительным правосудием, были связаны 
друг с другом, потому что их радикальное содер-
жание может вызвать сильную реакцию. Мы не 
можем избежать морального обоснования наших 
задач ради восстановительного правосудия.

Теоретики восстановительного правосудия 
развивали свои аргументы в разных школах эти-
ческой теории – утилитарной, дискурсивной, 
неоаристотелевской. Не вдаваясь в дебаты об их 
достоинствах и недостатках, можно понять, что 
сторонники восстановительного правосудия явно 
или косвенно будут обращаться к этим теориям. 
Однако недостаточно просто обосновать восста-
новительное правосудие и затем выбрать прак-
тический метод, который кажется подходящим. 
Нужно четко понимать, что моральный аргумент 
поддерживает конкретный практический метод.

Вопросы, возникающие в развитии этической 
основы
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К настоящему времени уже предпринимались 
усилия по разработке кодексов этики или заяв-
лений о принципах. В общем, они не стремились 
основательно связать этическую теорию и кодек-
сы практики. Однако есть два примера, которые 
затронули этические вопросы: “Комментарии 
по проекту документа о ценностях и принципах 
восстановительного правосудия в уголовных 
делах” и “Программные принципы восстанови-
тельного правосудия” (Канадская сеть по разре-
шению конфликтов, Совет по анализу подходов 
к принципам восстановительного правосудия9), 
а также “Вырабатывая стандарты” (отчет рабо-
чей группы по принципам восстановительного 
правосудия британского Консорциума по вос-
становительному правосудию).

Попытка разработать стандарты поднимает 
много вопросов. Хотя мы можем согласить-
ся с такими программными документами, как 
“Основные принципы ООН по использованию 
программ восстановительного правосудия в уго-
ловных делах”, то, как мы их понимаем, вызы-
вает споры. Помимо вопросов юридического 
и процессуального характера, возникающих в 
применении восстановительного правосудия, 
имеется ряд других – этического характера. Вот 
несколько примеров.

Насколько добровольным должно быть уча-
стие в процессе восстановительного правосудия? 
Многие твердо придерживаются взгляда, что и 
пострадавшие, и правонарушители должны сде-
лать информированный выбор – принимать ли 
участие в этом процессе? Этот взгляд основан на 
том, что он наиболее подходит к идеалам восста-
новительного правосудия и на утверждении, что 
медиация окажется успешной только при добро-
вольном участии. Однако также есть и контрар-
гумент, что, если кто-то нанес ущерб другому, у 
него имеется моральное обязательство восстано-
вить его. И общество должно это поддерживать.

Какова роль прощения? Некоторые предпола-
гают, что прощение – это наилучший способ вос-
становления ущерба пострадавшему. Поэтому 
здесь имеется некоторое давление на стороны, 
чтобы склонить их к участию и прощению, осо-
бенно, если пострадавший является религиоз-
ным человеком. Однако также приводится аргу-
мент, что такой способ несправедлив для потер-
певшего, и что восстановительное правосудие 
должно идти дальше, а не просто предлагать 
путь простого прощения.

Паритетность результата. Даже если неу-
частие в медиации не приводит к более жест-
кому результату, чем обычно ожидалось, суще-

ствует проблема в случае, если исход дела для 
одного правонарушителя иной, чем для другого, 
потому что один пострадавший принимал уча-
стие в процессе, а другой нет. То же самое отно-
сится к пострадавшим, в смысле участия, пра-
вонарушителей. Это вопрос дистрибутивного 
правосудия* [distributive justice].

Пропорциональность. Наряду с паритетнос-
тью следует рассматривать вопрос пропорцио-
нальности. Споры идут о степени пропорцио-
нальности между правонарушением и формой 
его исправления, с учетом способностей пра-
вонарушителя. Другие говорят о том, что такой 
подход всего лишь повторяет традиционную 
юридическую мысль, которую должно заменить 
восстановительное правосудие. Каждый потер-
певший и правонарушитель должны прийти к 
любому соглашению, которое для них подходит, 
при условии, что оно не является чрезмерным. 
Но что такое “чрезмерный” – это еще следует 
определить.

Наказание. Общим мнением является то, 
что восстановительное правосудие не связано с 
наказанием. Это предположение поддерживает-
ся аргументом о минимальном вмешательстве. 
Но никоим образом не следует, что, если даже 
восстановительное правосудие было бы выда-
ющейся правовой теорией, оно смогло бы отме-
нить наказание.

Нейтральность/Беспристрастность. Хотя 
этот пункт является вопросом надлежащей пра-
вовой процедуры* [due process], существует 
более глубокое понятие этической целостно-
сти. Предлагается, чтобы лица, осуществляю-
щие восстановительное правосудие, выказывали 
уважение всем сторонам, в то же время не осво-
бождая их от ответственности за совершенные 
действия (см. 2д ниже).

Ни один из этих пунктов не может быть 
решен без решения вопроса о принципиальном 
использовании морально-этической теории.

Заключение
Эффективная этическая основа системы пра-

восудия требует наличия практического круга 
положений, которые:

определяют этическую задачу;
задаются вопросом, выполняет ли эту задачу 
нынешняя практика;
стремятся к реформированию или замене 
практики, которая не соответствует нашим 
этическим критериям;

9 См. http://www.restorativejustice.ca и Restorative Justice 
Consortium. UK, 1998 Standards for Restorative Justice на сайте 
http://www.restorativejustice.org.uk
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предоставляют этическое обоснование для 
новых или реформированных практик;
разъясняют этические элементы языка, 
используемого в разбирательствах;
предоставляют принципы выполнения новых 
или реформированных практик;
предоставляют кодексы поведения для спе-
циалистов-практиков;
контролируют выполнение практик в соот-
ветствии с кодексами;
оценивают практики.
Такая этическая основа поможет нам оцени-

вать и контролировать нашу собственную прак-
тику.

ж. Что можно почерпнуть из эмпириче-
ских исследований?

На протяжении всей недолгой истории вос-
становительного правосудия оно подвергалось 
интенсивным исследованиям. Иногда даже изу-
чалось более скрупулезно, чем традиционная 
система правосудия. Особого внимания заслу-
живают мета-анализы, которые представляют 
собой обзор оценок определенных программ. 
В данном разделе рассматриваются два таких 
обзора и результаты некоторых исследований 
конкретных вопросов.

Исследование, проведенное в Канаде (Latimer, 
Dowden and Nuise, 2001), объединило 21 иссле-
дование по изучению эффективности 35 инди-
видуальных программ по восстановительному 
правосудию, включающих медиацию между 
потерпевшим и правонарушителем, а также 
разные модели конференций. Изучение вклю-
чало только те исследования, которые соот-
ветствовали основным стандартам и исполь-
зовали группы контроля, хотя и необязательно 
включали свободное распределение случаев по 
экспериментальным группам и группам кон-
троля. (Эти вопросы обсуждаются в разделе 5а 
в “Проблемах организации исследовательской 
оценки”). Метаанализ показал, что по сравне-
нию с традиционными подходами, восстанови-
тельное правосудие более преуспело в дости-
жении результатов, которые были определены в 
качестве его основных целей. Результаты, кото-
рые были включены в анализ, представляли 
собой следующие показатели: чувство удовлет-
ворения у потерпевшего, удовлетворение у пра-
вонарушителя, исполнение соглашения о рести-
туции и рецидивизм. Это было сделано на фоне 
более традиционной реакции уголовного пра-
восудия, например, тюремного заключения, про-
бации и реституции по указанию суда.

Особенно эффективным оказалось возмеще-
ние для пострадавшего – пострадавшие, уча-
ствовавшие в восстановительном процессе, были 
намного более удовлетворены, чем те, кото-
рые участвовали в традиционной системе пра-
восудия. Что касается чувства удовлетворения 
у правонарушителя, отличие также оказалось 
в пользу восстановительных процессов, и удо-
влетворение было достигнуто во всех случаях, 
кроме одного. В отличие от других исследова-
ний (см. ниже), этот анализ продемонстрировал 
несколько более высокий показатель удовлет-
ворения (как среди пострадавших, так и среди 
правонарушителей) для программ по медиации 
между потерпевшим и правонарушителем, чем 
для моделей, предусматривающих проведение 
конференций. Также были достигнуты положи-
тельные результаты относительно исполнения 
соглашений о реституции (хотя были проанали-
зированы только 8 исследований).

Наконец исследование продемонстриро вало 
низкое воздействие на рецидивизм. Ис следователи 
считают, что здесь нет ничего удивительного, 
учитывая факт, что вмешательство со стороны 
восстановительного правосудия в основном сво-
дится к короткому периоду времени. Поэтому 
программы по восстановительному правосудию 
следует рассматривать как дополнение к реа-
билитационным подходам. На самом деле, было 
выявлено, что пострадавшие часто рассматри-
вают сотрудничество правонарушителя с реаби-
литационными мерами как способ договориться 
о возмещении. При надлежащей организации 
и исполнении реабилитационные программы в 
значительной степени влияют на рецидивизм.

Исследователи пришли к следующему заклю-
чению:

Несмотря на необъективность самостоятель-
ного отбора, результаты данного метаанализа на 
настоящий момент доказывают эффективность 
восстановительного правосудия, т.е. лица, кото-
рые участвуют в программах по восстанови-
тельному правосудию, считают процесс удо-
влетворительным. Показатель рецидивизма сни-
жается, и более эффективно достигаются согла-
шения о реституции (Latimer, Dowden and Nuise, 
2001, 17).

Другой метаанализ 25 оценок, включающих 
41 программу по восстановительному правосу-
дию в англо-саксонских странах, продемонстри-
ровал особенно положительные результаты про-
грамм по конференциям, в сравнении с меди-
ацией между потерпевшим и правонарушителем 
(McCold and Wachtel, 2002). 91% всех постра-
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давших, принимавших участие в конференциях, 
выразили удовлетворение исходом своего дела, 
а 96% сказали, что чувствовали дух справедли-
вости. Что касается пострадавших, принимав-
ших участие в медиации, эти цифры составляют 
82% и 85% соответственно. Из всех правона-
рушителей, принимавших участие в конферен-
циях, 95% выразили удовлетворение, а 94% ска-
зали, что чувствовали дух справедливости. Что 
касается правонарушителей, принимавших уча-
стие в медиации, эти цифры составляют 85% и 
87% соответственно. Но даже в процессе меди-
ации потерпевшие и правонарушители в сред-
нем оценили эти программы как более удовлет-
ворительные и справедливые, чем традиционное 
правосудие. Еще одним преимуществом кон-
ференций является то, что с помощью активного 
участия членов сообщества люди, оказывающие 
поддержку потерпевшему и правонарушителю, 
также получают пользу от этого процесса.

Принятие общественностью
Криминологические исследования в евро-

пейских и других странах, а также (международ-
ные) анализы жертв преступлений показывают, 
что общественность не имеет такого сильного 
чувства наказания преступника, как это предпо-
лагается общественными деятелями или судеб-
ной властью (Weitekamp, 2000). Исследование, 
проведенное в Германии, продемонстрировало, 
что судьи и прокуроры обладают более силь-
ным чувством наказания, чем простые граждане 
(Sessar, 1992). Чувства общественности зависят, 
помимо прочего, от степени информированности 
и вида информации о конкретном деле, а также 
от имеющихся возможностей выбора (Wright, 
1989). Если люди хорошо проинформированы о 
процессе медиации между потерпевшим и пра-
вонарушителем, если от них требуется принять 
конкретное решение о судьбе члена их сооб-
щества и если люди знают потребности постра-
давшего, то они поддерживают этот процесс. 
Эта поддержка значительна даже, если сами эти 
граждане становились жертвами преступления 
в последние годы. Знание о целостном подходе 
к медиации между потерпевшим и правонару-
шителем или конференции четко демонстрирует 
их принятие общественностью (Novack, Galaway 
and Hudson, 1980; Shapland, Wilmore and Duff, 
1985; Umbreight, 1994; Lee, 1996; Министерство 
юстиции Новой Зеландии, 1995).

Желание пострадавших участвовать в про-
цессе восстановительного правосудия

Иногда возникают сомнения относительно 
того, согласятся ли потерпевшие (и почему они 

согласятся) участвовать в процессе восстанови-
тельного правосудия. Как показывают иссле-
дования, 30-50% всех потерпевших заинтересо-
ваны в личной встрече с правонарушителем. Эта 
цифра возрастает до 70% или даже выше, когда 
имеется возможность косвенной (не лицом к 
лицу) медиации (Loschnig-Gspandl and Kilchling, 
1997; Aertsen and Peters, 1998). С точки зрения 
потерпевшего, существуют два основных моти-
ва общения (прямого или косвенного) с пра-
вонарушителем: во-первых, потребность в полу-
чении большей информации и разъяснений о 
правонарушении и его причинах, и во-вторых, 
потребность передать идею правонарушителю 
о том, какие последствия имело преступление 
для потерпевшего и других лиц. Потребность 
в денежной компенсации обычно не является 
первоочередным приоритетом, хотя и ее нель-
зя сбрасывать со счетов. Сравнение нескольких 
исследований показало, что то, как сформули-
ровано предложение о медиации, в значитель-
ной степени влияет на желание потерпевшего 
участвовать в процессе медиации. Более того, 
потерпевшие охотнее участвуют в медиации, 
если им ранее была оказана какая-либо под-
держка (Reeves, 1989).

Уровень удовлетворения
Многие исследования показали доволь-

но высокий уровень удовлетворения (как для 
потерпевших, так и для правонарушителей) по 
отношению к процессу и результатам меди-
ации и конференций (Umbreit and Coates, 2001; 
Braithwaite, 2002).

Эмпирические исследования показывают, что 
в целом потерпевшие выказывают высокий уро-
вень одобрения как результат применения вос-
становительного правосудия, хотя этот уровень 
несколько ниже, чем для других участников 
данного процесса (Weitekamp, 2000). Для пра-
вонарушителей уровень удовлетворения меди-
ацией или конференцией составляет от 80% 
до 95%, а уровень удовлетворения для потер-
певшего – 90 %, а согласно некоторым иссле-
дованиям, даже превышает эту цифру. При срав-
нении участников процесса медиации с постра-
давшими и правонарушителями, которые про-
шли через обычную юридическую процедуру, 
результаты также показывают снижение страха 
потерпевших снова стать жертвой того же пре-
ступника или любого правонарушения вообще. 
Результаты также показывают повышение удо-
влетворения работой системы уголовного пра-
восудия в целом (Umbreit, 1994). Что касается 
распределения дел по конференциям и судам, то 
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сравнительные результаты показали следующее: 
после проведения конференции очень неболь-
шое число потерпевших боятся снова стать жерт-
вой правонарушения или испытывают непри-
язнь к личности правонарушителя. К тому же, 
правонарушители приносят им извинения, что 
редко происходит в суде (Strang, 2002). Однако 
следует отметить, что некоторые исследования 
семейных конференций в Новой Зеландии и 
Австралии выявили противоположные чувства 
со стороны потерпевших.

Количество потерпевших, участвующих в 
программах по медиации или в конференциях, 
сильно варьируется. Потерпевшие могут нео-
хотно участвовать в этих процессах, особенно 
если они чувствуют недостаточную эмоциональ-
ную поддержку (например, владельцы магази-
нов при магазинных кражах). Также бывает, что 
потерпевшие не всегда приглашают участвовать, 
и это чаще всего происходит при реализации 
программ, уделяющих основное внимание пра-
вонарушителям.

Вопросы удовлетворения потерпевшего и 
правонарушителя были затронуты в ходе мно-
гих исследований, которые оценивали конкрет-
ные программы – не только в Великобритании, 
но также и в Австрии, Бельгии и Финляндии. 
Помимо высокого уровня удовлетворения, отме-
ченного во всех случаях, исследования, включаю-
щие широкий спектр различных вопросов и отве-
тов, смогли выявить сильные и слабые стороны 
программы и работы медиатора. В 1990-х годах 
в США была проведена перекрестная оценка 
четырех проектов, которая затем была расши-
рена и включила еще один проект в Канаде и 
два в Англии (Umbreit, Coates и Roberts, 1998). 
Оценка использовала квазиэкспериментальную 
структуру для сравнения чувств и восприятий 
лиц, участвующих в медиации между потер-
певшим и правонарушителем (как прямом, так и 
косвенном), и лиц, направленных на медиацию, 
но не прошедших ее. Потерпевшие и правона-
рушители, участвовавшие каким-либо образом 
в медиации в одном из двух проектов в Англии, 
чаще выражали удовлетворение реакцией пра-
вовой системы на их дело и его справедливое 
решение, чем те, кто был направлен на меди-
ацию, но не участвовал в ней.

Достигнутые и выполненные соглашения
Количество соглашений, достигнутых в ходе 

медиации между потерпевшим и правонаруши-
телем и в ходе конференции, довольно высо-
ко – примерно 70-90% всех дел (Umbreit and 
Coates, 2001; McCold, 2003). При прямых встре-

чах между потерпевшими и правонарушителем 
достигается больше соглашений (Hammerschick, 
Pelikan and Pilgram, 1994). Содержание согла-
шения (которое обычно составляется в пись-
менном виде) может быть разнообразным и 
включать финансовую реституцию, материаль-
ную репарацию или предоставление какой-либо 
услуги потерпевшему, предоставление объясне-
ний причин правонарушения, принесение изви-
нений или другие обязательства, например, про-
хождение соответствующего обучения.

Уровень выполнения обязательств, достиг-
нутых в ходе медиации или конференций, также 
очень высок – намного выше, чем исполне-
ние распоряжений суда о репарациях (Umbreit, 
1994; Breithwaite, 2002). Уровень выполнения 
обязательств варьируется от 60% до 100%, но 
чаще всего отмечается уровень 80-90%.

Воздействие на рецидив
Изучение рецидива – это тот вид исследова-

ния, на который обычно обращается много вни-
мания, особенно со стороны общественных дея-
телей. Начиная с 1997 г., когда элементы вос-
становительного правосудия стали частью общей 
ответной реакции на правонарушения, соверша-
емые несовершеннолетними в Англии и Уэльсе, 
стал использоваться более систематический и 
продуманный подход к оценке. Подход, исполь-
зуемый правительством, называется “неокоррек-
ционализм” и делает упор на контроле и превен-
тивности. Соответственно этому, мы видим, что 
министерство внутренних дел Великобритании 
(и другие страны) использует данные о повтор-
ном осуждении как основной критерий изме-
рения эффективности программ по восстанови-
тельному правосудию (Dignan, 2004).

Из некоторых обзоров оценочных исследо-
ваний видно, что пока не наблюдается повы-
шения числа рецидивов после медиации между 
пострадавшим и правонарушителем и после 
конференций. Растущее количество исследо-
ваний программ по медиации между постра-
давшим и правонарушителем и конференци-
ям демонстрирует скромное, но положительное 
влияние на снижение рецидивизма (Umbreit and 
Coates, 2001; Breithwaite, 2002; McCold, 2003). 
Однако проблемой многих исследований явля-
ется их статистическая слабость и другие мето-
дологические недостатки. В последние годы был 
достигнут прогресс в исследованиях, который 
выявил положительные результаты относитель-
но рецидивизма – в США, Канаде, Германии, 
Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. 
Упор на снижение рецидивизма делается выше 
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при более серьезных правонарушениях, пре-
ступлениях против личности (а не собствен-
ности) и при непосредственном наличии потер-
певшего. Равное участие в принятии решений и 
достижении консенсуса также отмечаются, как 
факторы меньшего количества случаев реци-
дивизма (Kurki, 2003). Брейтуэйт (Breithwaite, 
2002: 95) пришел к выводу, что “при помощи 
восстановительного правосудия можно устра-
нить маргинальное положение предотвращения 
преступлений в системе уголовного судопроиз-
водства и направить его в русло практическо-
го Breithwaite правоприменения”. Анализ, про-
веденный Брейтуэйтом, основан на обширном 
исследовании восстановительных практик и на 
криминалистической теории, ориентированной 
на ценности – начиная с неформальных тра-
диционных способов разрешения конфликта и 
применяя ее в случаях общеуголовных и кор-
поративных правонарушений.

В Австрии также проводилось исследова-
ние рецидивизма, которое охватывало только 
случаи незначительных правонарушений взрос-
лыми. Оно включало группу контроля за случа-
ями, когда суд предусматривал штраф за подоб-
ное правонарушение (Schulz, 1999). Период 
наблюдения продолжался три года (после того, 
как дело привлекло внимание со стороны госу-
дарственного прокурора). Здесь, в группе, про-
шедшей медиацию между потерпевшим и пра-
вонарушителем, уровень осуждения был зна-
чительно ниже, чем в группе контроля: 14% 
для случаев с посредничеством между постра-
давшим и правонарушителем против 33% для 
дел, когда правонарушителя штрафовали.

Качество посредничества
Были проведены исследования качества 

медиации и ее влияния на результат. Катлин 
Дейли (Daly, 2003) оценила уровень правильно-
сти утверждения, что конференции с уважением 
относятся к пострадавшим и правонарушите-
лям, пробуждают угрызения совести у право-
нарушителя, гарантируют, что элементы согла-
шения не являются чрезмерными и т. д. Катлин 
Дейли выяснила, что наряду со значительным 
прогрессом имеется разрыв между надеждой и 
опытом и что некоторые цели (например, спра-
ведливость) достичь легче, чем другие (напри-
мер, самовосстановление). Максуэлл и Моррис 
(Maxwell and Morris, 2001) из Новой Зеландии 
описали эффективность групповой семейной 
конференции. Молодые люди менее склонны 
повторно совершать правонарушения, если их 
не стыдят, не заставляют чувствовать себя “пло-

хими” и если они чувствуют причастность к при-
нятию решений во время групповой конферен-
ции. Но это зависит также и от других факторов, 
относящихся к воспитанию правонарушителей, 
например, проблемы в семье и в школе. Все это 
также оказывает влияние на стратегию сни-
жения преступности. Исследования также пока-
зывают важность происходящего после груп-
повой конференции – социальную инклюзию 
(наличие друзей) и трудоустройство. В Темз-
Вэлли (Англия) в ходе исследования выясни-
лось, что сотрудники полиции заставляли пра-
вонарушителей чувствовать себя виноватыми, 
причем фасилитация и плохая медиация про-
должалась даже после того, как к этой ситуа-
ции было привлечено внимание исследователей 
(Young, 2001).

Финансовые затраты
Исследования показывают, что финансовые 

затраты на медиацию между пострадавшим и 
правонарушителем существенно различаются: 
от 97 долларов во Франции (для дел, расследо-
вание которых не занимает много времени), до 
250 долларов в Калифорнии и 1069 долларов в 
Германии (Gimenez-Salinas, 1997; Umbreit and 
Coates, 2001). Финские исследователи подсчи-
тали, что экономия расходов в ходе процесса 
медиации, по сравнению с судопроизводством, 
составляла примерно 705 евро для каждого дела 
(Aaltonen, n.d.)10.

Следует учитывать, что финансовые затраты 
и экономия трудно поддаются сравнению. Как 
правило, экономия выше, если программа пред-
лагается на раннем этапе уголовного судопро-
изводства. Также можно ожидать сокращения 
расходов, если практическое применение про-
граммы имеет более широкий охват. Медиация, 
проводимая волонтерами, а не специалистами, 
также может снизить затраты, но при этом сле-
дует учитывать расходы на оплату труда волон-
теров. Обсуждение финансовых расходов долж-
но охватывать цели и задачи программы. Это 
поможет понять, что помимо финансовых затрат 
большое значение также имеют и другие рас-
ходы. Восстановительное правосудие может соз-
дать “социальный капитал” через воздействие 
на сообщество, обеспечение активного участия 
пострадавших, правонарушителей, поддержи-
вающих их лиц, членов сообщества и специали-
стов (Kurki, 2003).

10 Цифры приведены в долларах США, поскольку этой валютой 
оперировали исследователи. На время написания статьи 1 дол-
лар США был равен примерно 1 евро.




