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Рекомендації Ради Європи щодо медіації 
у кримінальних справах та пояснення до них
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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.



Засновник:
 Український 

Центр Порозуміння

 01133, м. Київ,
Печерський узвіз 8, к. 7

Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого
засобу масової інформації
Серія КВ № 10427
від 21 вересня 2005 р.

Відповідальність за достовір-
ність інформації несуть автори 
публікацій 
та рекламодавці

Передрук статей тільки 
з письмового дозволу редакції

Головний редактор:

Владислава Каневська

Підписно до друку 30.01.2008
Зам. 0608-1 
Наклад 1300 прим.

Дизайн, верстка та друк 
СПД-ФО Захаренко В.О.
Тел.: (044) 331-50-49

Відновне правосуддя 
в Україні

№ 4(8)’2007Засноване у 2005 році
Видається щоквартально

Редакційна рада:
Оніщук М. В. – Міністр юстиції України

Пилипчук П. П. – Голова ради, заступник Голови Верховного  
 Суду України

Ємельянова І. І. – заступник Міністра юстиції України

Войтюк І. А. – ректор Академії суддів України

Калашник Н. Г. – заступник Голови Державного
 Департаменту України з питань 
 виконання покарань

Лобач В. П. – заступник начальника Головного   
 управління – начальник управління   
 організації підтримання державного 
 обвинувачення, Генеральна прокуратура 
 України

Мачужак Я. В. – суддя Конституційного Суду України

Міщенко С. М. – суддя Верховного Суду України

Коваль Р. Г. – Президент Українського Центру 
 Порозуміння

Гірник А. М. – керівник Центру соціальної психології 
 та управління конфліктами 
 Національного університету 
 «Києво-Могилянська академія», професор

Ільковець Л. Б. – завідувач кафедри нагляду 
 за додержанням законів органами, 
 які проводять оперативно-розшукову 
 діяльність, дізнання та досудове 
 слідство Інституту підвищення 
 кваліфікації кадрів Національної академії 
 прокуратури України



2   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

Редакційна колегія: 

Каневська В. Д. – віце-президент Українського Центру Порозуміння, головний редактор

Землянська В. В. – член правління Європейського Форуму з відновного правосуддя, 
 кандидат юридичних наук

Фесенко І. М.– заступник начальника Департаменту законодавства про правосуддя, 
 правоохоронної діяльності та антикорупційної політики 
 Міністерства юстиції України

Лавровська І. Б. – старший консультант управління узагальнення судової практики та аналізу 
 судової статистики Верховного Суду України

Прокопенко Н. М. – директор проектів Українського Центру Порозуміння

Горова А. О. – керівник департаменту інституційного розвитку та досліджень 
 Українського Центру Порозуміння

Бік О. Я. – Президент Фонду «Простір без конфлікту», кафедра соціальної роботи 
 національного університету «Львівська політехніка»

Овчарова Г. Б. – керівник проектів НДО «Молодь за демократію», м. Харків

Микитин Ю. І. – НДО «Віра в майбутнє», м. Івано-Франківськ

Ягунов Д. В. – доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
 Одеської юридичної академії, к.н.держ. упр.

Капустянська Н. Г. – відповідальний секретар редакційної колегії



№ 4, січень, 2008  3 

ДО ЧИТАЧА

Від редакційної ради та редакційної колегії ........................................................................................................................ 5

Програма науково-практичної конференції «Становлення відновного правосуддя у світі та Україні. 
Роль прокуратури у відновному правосудді» ..................................................................................................................... 6

АКТУАЛЬНА ТЕМА 

Г. Середа

Вітальне слово до учасників конференції «Становлення відновного правосуддя у світі та Україні. 
Роль прокуратури у відновному правосудді» ..................................................................................................................... 8

В. Лобач

Роль прокурора у відновному правосудді: теоретико-практичний аспект ............................................................. 10

О. Геселев

Зміна пануючого розуміння права як обов’язкова передумова становлення відновного 
правосуддя в Україні .................................................................................................................................................................. 14

Рекомендації науково-практичної конференції «Становлення відновного правосуддя 
у світі та Україні. Роль прокуратури у відновному правосудді» ................................................................................ 19

ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ТА ПРОКУРОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. Козьяков

Методологічні проблеми співвідношення медіації з прокурорською діяльністю ................................................ 21

В. Куц 

Звільнення від кримінальної відповідальності в контексті реалізації ідеї відновного правосуддя: 
теоретичний аспект  .................................................................................................................................................................... 24

Л. Ільковець

Застосування відновних процедур у стадії порушення кримінальної справи ...................................................... 27

Л. Хруслова

Форми реалізації положень відновного правосуддя у судовому розгляді кримінальної справи ................... 29

В. Сегедін

Проблемні питання ролі прокуратури у впровадженні відновного правосуддя у кримінальний 
процес України ............................................................................................................................................................................. 32

Н. Ярмиш

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 
у контексті проблем тлумачення кримінального закону  ............................................................................................. 37

А. Ященко

Примирення обвинуваченого з потерпілим як ефективна складова відновного правосуддя ......................... 41

ЗМІСТ



4   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

ПОБУДОВА ПРАКТИКИ

А. Сальберг

Посередництво: від розриву до зв’язку ................................................................................................................................ 44

Е. Вілднер

Процедура посередництва (арбітражне провадження) в польському кримінальному процесі – 
в практичній діяльності Білостоцької апеляційної прокуратури .............................................................................. 54

Ф. Карвахал

Відновне правосуддя та медіація в кримінальних справах як інструменти демократичних 
перетворень  ................................................................................................................................................................................... 59

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

С. Берхтольд

Медіація у сфері кримінального права у кантоні Цюріх  ............................................................................................. 63

Н. Сулайманова

Правові основи відновного правосуддя в Киргизькій Республіці ............................................................................. 68

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Іво Аертсен, Роберт Маккей, Криста Пелікан, Джоліен Віллемсент, Мартін Райт

Реконструкція зв’язків у громаді – медіація та відновне правосуддя  в Європі (розділ 5).............................. 72

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Рекомендація Комітету міністрів R (99) 19 державам-членам щодо медіації у кримінальних справах ...... 82

Пояснювальна записка (коментарі) ...................................................................................................................................... 85



№ 4, січень, 2008  5 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ 
БЮЛЕТЕНЮ 
«ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ 
В УКРАЇНІ»!

О
станнє число бюлетеню за 2007 рік ми вирішили присвятити знаменній події – конференції 
«Становлення відновного правосуддя у світі та Україні. Роль прокуратури у відновному право-
судді», що пройшла у Києві 4-5 грудня 2007 року. Із гордістю можемо стверджувати, що це перша 

подібна конференція у Європі із таким широким залученням міжнародних експертів, що обговорю-
вали б специфіку впровадження програм відновного правосуддя у діяльність органів прокуратури. 
Загалом на захід зібралося понад 100 учасників – поважних та досвідчених науковців та практиків 
із 7 країн Європи та Азії: Швейцарії, Німеччини, Польщі, Казахстану, Молдови, Росії та України. 
Вони з цікавістю протягом двох днів ділилися баченням місця відновного правосуддя у здійсненні 
прокурорської діяльності та досвідом впровадження програм примирення між потерпілими й пра-
вопорушниками. Робочими мовами конференції були українська, російська, французька та німецька 
мови, тому у цьому числі ви побачите багато матеріалів російською. 

Загалом програма конференції була дуже насиченою і цікавою. Увага до учасників конференції з 
боку керівництва Генеральної прокуратури та Академії прокуратури підтвердили актуальність теми 
та її перспективність. Ґрунтовні наукові дослідження стали основою для палких дискусій, а приклади 
використання програм відновного правосуддя у практичній діяльності об’єднала прокурорів, суддів, 
соціальних працівників та інших фахівців у роботі над рекомендаціями конференції.

Матеріали конференції вийшли окремим збірником, але обмеженим тиражем, тому ми щиро раді 
можливості запропонувати більш широкому загалу фахівців знайомство із доповідями, що прозвучали 
на конференції. У 2008 році ми плануємо продовжити публікувати вибрані матеріали конференції.

Також у цьому числі ми закінчуємо публікацію посібника «Реконструкція зв’язків у громаді – медіа-
ція та відновне правосуддя у Європі», а Рекомендації R (99) 19 Комітету Міністрів Ради Європи щодо 
медіації у кримінальних справах із детальними поясненнями, що у посібнику подаються у додатках, 
вирішили надрукувати у рубриці «Законодавчі засади медіації та програм відновного правосуддя». 

Звертаємо вашу увагу, що, ми продовжуємо традицію надання у заключному (четвертому) числі 
бюлетеню електронної версії всіх бюлетенів, що друкувалися протягом року. У якості бонуса – повне 
зібрання бюлетенів за 2005 рік. Сподіваємось, ці матеріали стануть вам, шановні читачі, у нагоді!

Щиро бажаємо вам успіхів у професійній діяльності, цікавих відкриттів та плідної співпраці з 
представниками інших організацій та ваших громад у впровадженні відновного правосуддя чи інших 
ініціатив, що ведуть до зміцнення нашого суспільства!

Редакційна рада та редакційна колегія 

бюлетеня «Відновне правосуддя в Україні»
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Національна академія прокуратури України
Генеральна прокуратура України
Український Центр Порозуміння

за сприяння Швейцарської агенції  з розвитку та співробітництва

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СТАНОВЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. 
РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ У ВІДНОВНОМУ ПРАВОСУДДІ»

4-5 грудня 2007 року м. Київ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
4 грудня, вівторок

900 – 1000 – Реєстрація учасників конференції.
1000 – 1015– Відкриття конференції:

Г. П. Середа, ректор Національної академії прокуратури України 
В. В. Кудрявцев, заступник Генерального прокурора України
У. Мюллер, директор Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва 
М. В. Оніщук, Голова Національної комісії із зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права 
Р. Г. Коваль, президент Українського Центру Порозуміння

1015 – 1145 – ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(головує – М. К. Якимчук, перший проректор Національної академії прокуратури України)
Доповіді:

Відновне правосуддя та медіація в кримінальних справах як інструменти демократичних пере-
творень. Фернандо Карвахал, Університет Женеви, Швейцарська Конфедерація
Медіація в кримінальних справах: принципи та процедури. Анна Сальберг, Університет Женеви, 
Швейцарська Конфедерація

1145 – 1215 – Перерва на каву.
1215 – 1300 – (головує – В. П. Лобач, заступник начальника Головного управління Генеральної проку-
ратури України)
Доповідь (презентація):

Модель медіації у кримінальних справах у кантоні Цюріх. Сильвія Берхтольд, державний медіа-
тор кантону Цюріх, Швейцарська Конфедерація

1300 – 1400 – Обід.
1400 – 1530 – ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(головує – В. Д. Каневська, віце-президент Українського Центру Порозуміння)
Доповіді:

Досвід застосування програм примирення потерпілих та правопорушників у прокуратурі м. Гам-
бурга (Німеччина). Є. Чечонка, прокурор, Сюзанн  Верслінг, медіатор)
Відновне правосуддя як альтернатива кримінальному переслідуванню у країнах Європи та 
перспективи розвитку відновного правосуддя в кримінальному процесі Російської Федерації, 
Леонід Головко, професор кафедри кримінального процесу та прокурорського нагляду Московського 
державного університету ім. М. Ломоносова.

1530 –1600 – Перерва на каву.
1600– 1800 – (головує О. В. Коваленко, заступник начальника управління Генеральної прокуратури 
України)
Доповіді:

Зарубіжний досвід застосування відновних процедур на стадії досудового провадження у кримі-
нальній справі, Наталія Крестовська, доцент кафедри державно-правових дисциплін Одеського 
юридичного інституту.
Законодавче врегулювання застосування процедури медіації (примирення) у кримінальному 
судочинстві України, Інна Фесенко, Міністерство юстиції України
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Впровадження відновного правосуддя в Україні: проблеми і перспективи. Олександр Михайленко, 
зав. кафедри Національної академії прокуратури України
Роль прокурора у відновному правосудді: теоретико-практичний аспект. Віталій Сегедін, 
Національна академія прокуратури України, Віктор Лобач, Генеральна прокуратура України
Впровадження програм відновного правосуддя у роботу судів України. Наталія Ахтирська, зав. 
кафедри Академії суддів України.

1800 – 1840 – Обговорення доповідей. 
1900 – 2100 – Офіційна вечеря. 

5 грудня, середа
900 – 1100 – ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(головує О. М. Толочко, проректор – директор Інституту підготовки кадрів Національної академії 
прокуратури України)
Доповіді:

Становлення відновного правосуддя в кримінальному процесі Республіки Казахстан. Сергій 
Пен, доцент кафедри державно-правових дисциплін Карагандинського юридичного інституту МВС, 
Республіка Казахстан 
Досвід впровадження відновних процедур у кримінальному судочинстві Республіки Польща. 
Євгеніус Вілднер, прокуратура м. Варшави
Досвід співпраці прокуратури та недержавних організацій, які організовують програми віднов-
ного правосуддя у Молдові. Попов Руслан, Генеральна прокуратура Республіки Молдова, Буларов 
Сергій, Апеляційна палата м. Кишинева, Республіка Молдова
Співпраця медіаторів з суб’єктами кримінального судочинства в Україні. Віра Землянська, 
Український Центр Порозуміння
Примирення обвинуваченого з потерпілим як ефективна складова відновного правосуддя. Андрій 
Ященко, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Національного педагогічного університету 
ім. Г. Сковороди (м. Харків)
Звільнення від кримінальної відповідальності в контексті реалізації ідеї відновного правосуд-
дя: теоретичний аспект. Віталій Куц, директор Науково-дослідного центру Національної академії 
прокуратури України

Обговорення доповідей.
1100 – 1130 – Перерва на каву.
1130 – 1300 – (головує В. М. Куц, директор Науково-дослідного центру Національної академії проку-
ратури України)
Доповіді:

Щодо можливості запровадження відновного правосуддя через інститут звільнення від кримі-
нальної відповідальності у кримінальних справах окремих категорій. І. В. Андрущенко, І. І. Гуня, 
здобувачі Харківського національного університету внутрішніх справ
Зміна пануючого розуміння права як обв’язкова передумова становлення відновного правосуддя 
в Україні. Олексій Геселев, Національна Академія прокуратури України
Застосування відновних процедур в стадії порушення кримінальної справи. Людмила Ільковець, 
Національна Академія прокуратури України
Форми реалізації положень відновного правосуддя при розгляді кримінальних справа у суді. 
Лариса Хруслова, Національна Академія прокуратури України

1300 – 1400 – Обід.
140 0 - 1530 – ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(Головує І. М. Козьяков, проректор – директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної 
академії прокуратури України)
Обговорення та ухвалення рекомендацій конференції, закриття конференції
1530 – 1600 – Кава.
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Шановні учасники конференції!
Щиро вітаємо Вас в  стінах 

Національної академії прокуратури 
України! Нинішня подія проходить в 
рамках реалізації проекту «Підтримка 
реформи системи кримінальної юсти-

ції в Україні: обізнаність прокурорів з 
прийомами медіації», що був затвердже-
ний Генеральним прокурором України 
у квітні цього року.

Ми вдячні нашим партнерам – 
Швейцарській агенції з розвитку та спів-
робітництва та неурядовій організації 
– Українському Центру Порозуміння, 
завдяки яким стало можливим органі-
зувати високий рівень знаних у світі 
фа хівців з питань відновного право-
суддя, що беруть участь у конференції.

Актуальність обговорюваних під 
час конференції проблем становлення 
відновного правосуддя не викликає 
сумнівів. Незважаючи на те, що світ 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО УЧАСНИКІВ 
КОНФЕРЕНЦІЇ «СТАНОВЛЕННЯ 
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ У СВІТІ 
ТА УКРАЇНІ. РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ 
У ВІДНОВНОМУ ПРАВОСУДДІ»

Григорій СЕРЕДА 
ректор Національної Академії прокуратури 
України
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змінюється, змінюються наші традиційні уявлен-
ня про шляхи попередження злочинності, мету 
і призначення покарання особам, які вчинили 
злочин, ми все більше піклуємося про природні 
права людини, про верховенство права у захисті 
прав особи, у тому числі в кримінальному судо-
чинстві, тим не менше саме особа, її особистість 
залишається поза увагою формальних процедур 
розслідування і судового розгляду кримінальної 
справи. 

Зазначене становище у напрямі якнайповні-
шого врахування інтересів, насамперед, потерпі-
лого мають змінити відновні процедури в кримі-
нальному процесі, які проводяться за допомогою 
посередника (медіатора).  

Україна не стоїть осторонь світової, європей-
ської практики застосування медіації у кримі-
нальних справах, є певний досвід відновного 
правосуддя, переважно щодо осіб, що вчинили 
злочин у неповнолітньому віці. Розроблено про-
ект Закону України «Про медіацію», що застосо-
вуватиметься в кримінальних цивільних та гос-
подарських справах, законопроекти про внесення 
змін до чинного законодавства.

Проте більшість з юристів і нині не повною 
мірою розуміють сутність відновних процедур, 

зокрема, у кримінальному процесі, а не юристи і 
не знають про такі. 

Переконаний, що завдяки роботі нашої кон-
ференції присутні та ті, хто ознайомиться з її 
матеріалами, сформують власне уявлення про від-
новне правосуддя не з чуток і оповідей, а завдяки 
аналізу сутності відновних процедур,  переосмис-
ленню традиційних підходів до прийняття рішень 
у кримінальному судочинстві. 

На наш погляд, впровадження ідей віднов-
ного правосуддя і застосування відновних про-
цедур має починатися не в суді, а ще на стадії 
досудового слідства. Важлива роль при цьому 
має належати прокуророві. Безумовно, обгово-
рення на конференції на високому фаховому 
рівні проблем становлення відновного правосуд-
дя в світі і в Україні, механізмів запровадження 
відновного правосуддя в кримінальний процес 
України, у тому числі в діяльність прокурорів, 
здійснить позитивний вплив на розвиток науки 
кримінального та кримінально-процесуального 
права і практики застосування відновних проце-
дур у кримінальних справах, і маємо надію, що 
не тільки в Україні.

Вітальне слово
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В 
1992 г. в Украине принято концепцию 
судебно-правовой реформы, которая до сих 
не завершена. Изменения в законодатель-

стве направляются на демократизацию судо-
производства, расширено полномочия судов на 
досудебной стадии, состязательность сторон, 
возможности защиты, обжалования судебных 
решений. Декриминализированы ряд деяний в 
новом Уголовном кодексе. Сейчас идет речь о 
новом реформировании так называемой уголов-
ной юстиции.

Но практические последствия этой работы 
свидетельствуют скорее об их пользе для право-
нарушителей, под эгидой защиты прав человека, 
и до сих пор нельзя говорить об удовлетворении 
ими со стороны общества. Криминогенная ситуа-
ция достаточно напряженная, а судебная репрес-
сия не дает ожидаемые результаты. Потерпевшие 
нередко не могут добиться желаемого возмеще-
ния ущерба, а бывает и душевного спокойствия.

Традиционные подходы к правосудию, которые 
фактически ограничиваются заданием государс-
тва найти виновных в совершении преступлений 
и их наказать, с учетом неблагоприятных соци-
ально-экономических условий жизни в Украине 
не обеспечивают надлежащий правопорядок, 
гражданский мир и покой. Бесперспективность 
традиционных подходов к преступности призна-
ют юристы во многих других странах мира.

Поэтому современная восстановительная 
парадигма правосудия, направленная на восста-
новление интересов потерпевших и одновремен-
но на ресоциализацию правонарушителей, что 

соответствует в целом интересам общества, при-
влекает все большее внимание ученых и практи-
ков. Общепризнанно, что применение  процедур 
медиации реально уменьшает рецидив.

На это в последнее время ориентирует суды 
Верховный Суд Украины в постановлениях 
Пленума.

В постановлении «О практике применения 
судами Украины законодательства по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних» от 16.04.2004 г. 
№ 5 рекомендовано судам при рассмотрении дел 
несовершеннолетних поддерживать деятельность 
тех общественных организаций, которые имеют 
цель до судебного рассмотрения дела достичь 
примирения между несовершеннолетним, кото-
рый совершил преступление, и потерпевшим, 
– предоставлять таким организациям соответ-
ствующую информацию, информировать подсу-
димых и их законных представителей о наличии 
в районе (городе) таких организаций, предостав-
лять возможность потерпевшему и обвиняемому 
обращаться к этим организациям для разрешения 
конфликта и достижения примирения. 

Достижение с помощью таких общественных 
организаций примирения между потерпевшим и 
обвиняемым (подсудимым), возмещение потер-
певшему материального и морального вреда 
могут быть основанием для прекращения дела 
либо учтены как обстоятельства, смягчающие  
наказание. 

Аналогичными являются разъяснения в 
по становлении «О практике применения судами 
законодательства, которым предусмотрено права 
потерпевших от преступлений» от 02.07.2004 г. 
№ 13.

В нем также указано, что по ходатайству заин-
тересованных участников судопроизводства (пра-
вонарушителя, потерпевшего, их представителей) 
суд может объявить перерыв в судебном рассмот-
рении дела и предоставить им возможность обра-
титься к указанным посредникам для разрешения 
конфликта и достижения примирения. 

В постановлении  «О практике рассмотрения 
судами дел о применении принудительных мер 
воспитательного характера (как альтернативы 
уголовному наказанию для несовершеннолет-

РОЛЬ ПРОКУРОРА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 
ПРАВОСУДИИ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Виктор ЛОБАЧ
заместитель начальни-
ка Главного управле-
ния, начальник управ-
ления организации 
поддержания госу-
дарственного обви-
нения Генеральной 
прокуратуры Украины, 
заслуженный юрист 
Украины 
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них» от 15.05.2006 г. № 2 также разъясняется, 
что результаты примирения (в случае его дости-
жения и выполнения всех его условий в полном 
объеме – возмещение потерпевшему причинен-
ного преступлением ущерба и/или устранение 
причиненного вреда, составление соответству-
ющего соглашения и т. п.) должны учитываться 
как существенные обстоятельства при решении 
вопроса об освобождении несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности (т. е. прекращении 
дела) в связи с примирением с потерпевшим. 

Для потерпевшего главное, чтобы причинен-
ный преступлением ущерб был возмещен как 
можно раньше, а для общества, – чтобы правона-
рушитель как можно быстрее осознал негативные 
последствия своих действий для потерпевшего, 
его самого и становился на путь раскаяния и 
исправления.

Очевидно, что программы восстановительного 
правосудия (медиации) должны действовать на 
наиболее ранней стадии уголовного производства 
– на стадии досудебного следствия. 

Такой вывод вытекает из Рекомендации № 
R (99) 19 Комитета министров Совета Европы 
государствам-членам Совета, в которой среди 
основных принципов посредничества в уголов-
ных делах отмечено, что «посредничество в уго-
ловных делах должно быть доступным на любой 
стадии уголовного  процесса».

К сожалению, в отличие от судей, восстано-
вительное правосудие как институт и как прак-
тические процедуры остается неизвестным для 
прокуроров, а соответственно до сих пор не имеет 
применения на досудебной стадии. 

Этому есть несколько причин.
Действующее законодательство Украины 

пока не содействует развитию восстановитель-
ного правосудия. Уголовный кодекс Украины в 
ст. 46 предусматривает возможность освобожде-
ния лица от уголовной ответственности в связи 
с примирением виновного с потерпевшим, если 
лицо совершило впервые преступление неболь-
шой тяжести и возместило ущерб. Сегодня только 
предлагается расширить эту норму и для преступ-
лений средней тяжести. 

Согласно ст. 44 УК Украины, прекратить дело 
по нереабилитирующим основаниям, освободить 
лицо от уголовной ответственности может только 
суд, причем независимо от позиции прокурора, 
что не содействует ориентированию прокуроров 
на альтернативное решение дел, лишает их ини-
циативности.

Судебная статистика свидетельствует, что 
среди прекращенных по нереабилитирующим 

основаниям дел на судебной стадии примирение 
является основанием в 20% этих дел, а на досудеб-
ной стадии – только в 11%, в абсолютных пока-
зателях это впятеро меньше.

То есть до суда примирение происходит редко, 
и то собственными усилиями сторон. Между 
ними происходит так называемое простое при-
мирение, но не качественное, психологического 
плана изменение отношений в лучшую сторону 
с помощью посредника (медиатора). Об исполь-
зовании процедур медиации на этой стадии пока 
нечего сказать.

Уголовные дела, в которых на судебной стадии 
были применены процедуры медиации, не содер-
жат надлежащей реакции прокуроров на заклю-
ченные соглашения. Избирательное изучение дел, 
прекращенных судами за примирением сторон на 
основании ст. 46 УК Украины, также показыва-
ет достаточно распространенное игнорирование 
прокурорами отношений  между обвиняемым и 
потерпевшим – при наличии в делах, данных о 
примирении, они направляются в суд не для пре-
кращения, а с обвинительным заключением. 

Препятствием является и психологический 
фактор – консерватизм представителей государс-
тва, в том числе и судей, в подходах к уголовному 
судопроизводству. 

До сих пор многие даже из числа судей, не 
говоря о работниках правоохранительных орга-
нов, не чувствуют потребность в уголовном судо-
производстве перейти от почти безнадежных в 
современных условиях карательных функций 
к восстановительным, которые являются более 
эффективными в вопросах ресоциализации пра-
вонарушителей и профилактики преступности. 
Такое отношение бывает и в западных странах, 
где процедуры медиации более развиты и даже 
закреплены законодательно. 

Вредит и формальный количественный под-
ход – видение прокурорами наилучшего резуль-
тата уголовного преследования именно в коли-
честве обвинительных приговоров, к тому же с 
наказанием в виде реального лишения свободы, 
но только не в прекращении дел или смягчении 
наказания. 

И такой подход нередко идет от некоторых 
руководителей прокуратур областного уровня.

На общегосударственном уровне сегодня есть 
определенные подвижки с внедрением процедур 
медиации в уголовном судопроизводстве. 

Представители Генеральной прокуратуры 
Украины с 2004 г. принимали участие в конфе-
ренциях по этому вопросу, семинарах, в том числе 
международных, круглых столах, в разработке 

Роль прокурора в восстановительном правосудии: теоретико-практический аспект
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проектов Концепции законодательного урегу-
лирования применения программ восстанови-
тельного правосудия (медиации) в уголовном 
судопроизводстве, законов о медиации в судо-
производстве и о внесении соответствующих 
изменений в действующее законодательство. 

Вместе с Украинским Центром Согласия изу-
чено использование процедур медиации непос-
редственно в деятельности органов прокуратуры 
разных стран – Канады, Швейцарии, Германии, 
есть информация об использовании этих проце-
дур, нормативной базе во многих других стра-
нах.

Из регионов истребованы материалы для изу-
чения прокурорско-судебной практики прекра-
щенных за примирением дел, для работников 
прокуратуры осуществлено публикации ста-
тей, создан специальный курс для слушателей 
Национальной академии прокуратуры, плани-
руется разработка ведомственных документов 
организационного характера для стимулирования 
использования прокурорами процедур медиации. 
Это будет или указание Генерального прокурора 
Украины, или утвержденная его приказом инс-
трукция по использованию медиации в уголов-
ном судопроизводстве.

Понятно, что при этом должна быть исключена 
настроенность на обязательное достижение обви-
нительного приговора с назначением наказания 
– при наличии альтернативных возможностей 
разрешения дела и оснований для этого.  

На сегодня решение по делу с учетом медиа-
ции принимается судом – через освобождение от 
уголовной ответственности или назначение более 
мягкого наказания, но это не значит, что проку-
роры, в том числе государственные обвинители, 
могут быть пассивными в этих вопросах.

Руководители прокуратур, решая в соответ-
ствии со своими надзорными полномочиями 
судьбу дела на досудебной стадии, вправе иници-
ировать процедуры медиации на этой стадии уже 
сейчас, если усматривается возможность достичь 
примирения обвиняемого с потерпевшим. Снова 
– нам нужна не столько судебная репрессия сама 
по себе, сколько возмещения потерпевшему вреда 
и изменение обвиняемым своего отношения пре-
ступлению в сторону моральных общественно 
значимых ценностей. И тут важным является 
каждый шанс.

Предполагается предусмотреть в законе такое 
право прокурора, т. е. право информировать о деле 
медиатора, с разъяснением такой возможности 
потерпевшему и обвиняемому. Их предваритель-
ное согласие на такую процедуру не обязательно. 

Предлагается помещать информацию о медиации 
в помещении прокуратуры, чтобы стороны могли 
и сами обратиться к медиатору.  А уже именно он 
лучше всех разъяснит суть и последствия про-
цедуры медиации, с учетом индивидуального 
подхода.

Медиатор организовывает процедуру медиа-
ции с дальнейшим уведомлением прокурора о ее 
результате. 

Не исключается инициирование медиации на 
стадии возбуждения дела, но ее результаты долж-
ны учитываться не раньше предъявления обви-
нения, поскольку нужно сформулировать деяние 
с его юридической оценкой, которая влияет на 
определение категории дела и возможность при-
нятия соответствующего решения.

В Украине изначально сложилось мнение, что 
досудебное следствие не нужно приостанавливать 
на время медиации. Поэтому предлагается, чтобы 
прокурор информировал медиатора об обстоя-
тельствах преступления и других обстоятель-
ствах, которые имеют значение для процедуры 
медиации, если их разглашение не противоречит 
интересам досудебного следствия, а по необхо-
димости и по возможности предоставляет копии 
соответствующих документов. 

Естественно, не должна разглашаться инфор-
мация, содержащая государственную или иную 
охраняемую законом тайну, а также о лицах, в 
отношении которых осуществляются меры безо-
пасности.

Есть вопрос, ограничивать ли на этой стадии 
сроки медиации, на что обращал внимание и  
эксперт Совета Европы Иоахим Германн. Если 
и будет установлен срок, то стоит предоставить 
прокурору право при наличии оснований продол-
жать его на необходимое время, поскольку она не 
препятствует расследованию, идет параллельно 
и может быть учтена судом, если до ее оконча-
ния дело буде направлено в суд с обвинительным 
приговором. 

Характерно, что в кантоне Цюрих (Швейцария) 
прокурором дела полностью передаются медиа-
тору на 6 месяцев и этот срок по необходимости 
тоже может быть продлен.

Европейский суд по правам человека конк-
ретно не определяет понятие «разумные сроки», 
это всегда вопрос факта. Большинство западных 
стран не ограничивает себя конкретными процес-
суальными сроками. Поэтому нам нужен взве-
шенный и не формализованный подход к таким 
вопросам.

Соответственно отраслевому приказу 
Генерального прокурора Украины государствен-
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ные обвинители принимают участие в рассмотре-
нии судами дел как с обвинительными заключени-
ями, так и направленных в суд с постановлениями 
следователей для освобождения обвиняемых от 
уголовной ответственности. 

Значит, и они вправе при рассмотрении дел 
судами при наличии оснований инициировать 
процедуры медиации, заявляя об этом ходатайс-
тво, с другой стороны – своими заключениями 
по этим вопросам обеспечивать законное реше-
ние таких дел и принятие судами обоснованных 
решений.

Медиация может быть инициирована на любой 
стадии судебного процесса до завершения судеб-
ного рассмотрения, в связи с этим прокурор может 
заявить ходатайство о перерыве в судебном следс-
твии – не позднее судебных прений, чтобы он и 
другие участники процесса могли учесть резуль-
таты медиации в своей позиции, в том числе и о 
судьбе гражданского иска. 

Усматривается, что прокурор должен убедиться 
в выполнении договора о примирении на момент 
принятия решения по делу в полном объеме.

Прокурор может учесть договор о примирении 
по вопросу о наказании – как одно из оснований 
предложить суду освободить подсудимого от 
наказания с испытательным сроком (ст. 75 УК 
Украины).

Есть надежда, что реализация проекта внед-
рения медиации в деятельность прокуратуры, 
учебные, информационно-методические, орга-
низационные меры будут содействовать преодо-
лению традиционной инерции при реформирова-
нии органов прокуратуры Украины, внедрению 
медиации на досудебной стадии. Это и уменьшит 
нагрузку на судебной стадии, в том числе на про-
куроров, и, в конечном счете, будет на пользу 
обществу.

Роль прокурора в восстановительном правосудии: теоретико-практический аспект
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В 
основе всех существующих сомнений в обо-
снованности и правомерности восстанови-
тельного правосудия лежат общие, глобаль-

ные вопросы отношения к праву как социальному 
явлению.

Следует указать, что внедрение восстанови-
тельного правосудия и согласительной проце-
дуры (медиации), как его основного механизма, 
явились следствием фактического существования 
внутри той или иной господствующей юрисдик-
ции иных, альтернативных ей правовых систем 
(как это было в США, Канаде, Новой Зеландии 
и других странах). 

Поэтому можно вести речь о фактическом 
существовании в любой из юрисдикции множе-
ственности нормативных порядков с традицион-
ным преобладанием в силу разных исторических, 
политических, экономических и других причин 
одного из них.

Сам же нормативный порядок определяется, 
прежде всего, различным отношением к праву, 
выделением в нем в качестве сущностных, доми-
нирующих тех или иных различных признаков и 
аспектов, т. е. различными методологическими 
подходами к праву как явлению. Способов изу-
чения права много, нет единого универсального 
и исключительного способа его познания. Как 
указывал еще в начале прошлого века И. Ильин: 
«Правоведение все с большей определенностью 
приходит к признанию того, что право само по 
себе есть некоторое в высшей степени сложное и 
многостороннее образование, обладающее целым 
рядом отдельных сторон и форм «бытия»… Вера в 

спасительный методологический монизм падает 
и уступает место признанию методологического 
плюрализма»1. 

В силу разных причин в Украине установилось 
узко нормативистское, монистское понимание 
права исключительно как системы норм, уста-
новленных (санкционированных) государством, 
его законодательными или другими компетент-
ными органами власти. Тем более, если речь идет 
о предельно формализованном уголовном судо-
производстве. 

Это – один из основных факторов, который, по 
нашему мнению, препятствует процессу призна-
ния легитимности самой согласительной процеду-
ры, возможности ее встраивания в существующий 
уголовный процесс, дополнения его альтернатив-
ными неформализованными способами. 

Как известно, в основе процедуры медиации 
находится процесс, где жертве и правонаруши-
телю предоставляются возможности, в случае их 
согласия, принимать активное участие с помощью 
нейтральной третьей стороны (медиатора) в раз-
решении ряда вопросов, в том числе возмещения 
материального и морального ущерба, связанных 
с произошедшим правонарушением. 

В ситуации легализации результатов согласи-
тельной процедуры источником права является 
не норма закона, как это традиционно принято 
считать, а непосредственные взаимоотношения 
между людьми, т. е. приоритетное значение при-
обретает коммуникативный аспект права, пони-
мание права как результат диалога между участ-
никами общественных отношений. 

Кроме того, с учетом решающего значения, 
которое уделяется внутренним, психологичес-
ким механизмам согласования интересов право-
нарушителя и потерпевшего во время медиации, 
а также последующего принятия решения по ее 
результатам, речь может идти и об антрополо-
гическом понимании права, где источник права 
находится в межличностном общении и призна-
нии сторон субъектами права, когда соответству-
ющие нормы формируются в результате догово-
ренностей и учета интересов сторон. 
1 Ильин И. Общее учение о праве и государстве. –  М.: АСТ 
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В таком учете интересов в свою очередь про-
является и экзистенциальная характеристика или 
экзистенциальный аспект существования права 
через «признание другого», признание самоцен-
ности и полноценности «существования другого» 
и его возможностей. 

Безусловно, внедрение восстановительного 
правосудия, невозможно без учета моральных 
норм, а также идеальных представлений и кате-
горий этического плана, прежде всего о справед-
ливости, свободе, достоинстве и чести личности, 
что как следствие актуализирует и естестествен-
но-правовые подходы к праву. Само достижение 
соглашения в результате медиации, компенсация 
материального и морального ущерба, достижение 
компромисса между противостоящими сторонами 
невозможно без представлений о справедливом, 
чувства справедливости как основного внутрен-
него механизма мотивации при достижении при-
мирительного соглашения. 

Таким образом, источник права в ситуации 
восстановительного правосудия находится не в 
авторитете власти и ее установлений, а в меж-
личностном общении, в определенном виде 
коммуникации, когда соответствующие нормы 
создаются самими участниками согласительной 
процедуры. 

В результате устанавливаемое соглашение 
имеет, и даже не может не иметь для всех сторон 
конфликта и, самое главное, институционально-
го авторитета, т. е. представителей официальных 
государственных органов, значение правовой 
нормы. Правовые нормы вырабатываются непос-
редственно участниками конкретной ситуации, в 
данном случае, связанной с согласительной про-
цедурой. После этого происходит «встраивание» 
сформированного таким образом права в действу-
ющие официальные процедурные нормы. 

Такое отношение к источникам права, для при-
выкших к нормативистскому пониманию права, 
является достаточно необычным, вызывающим во 
многих случаях активное неприятие и протест. 

Для сторонников узко нормативистского 
понимания права бывает трудно согласиться с 
одновременным реальным существованием раз-
ных нормативных порядков (правовых систем), 
при этом существующих часто только по факту, 
без официального признания, т. е. непосред-
ственно не предусмотренных законодательными 
нормами. 

Принятию и признанию восстановительного 
правосудия препятствует и действующие до сих 
пор стереотипы в отношении права, обязатель-
ным признаком которого должны быть, по мне-

нию многих, государственное принуждение и реп-
рессия. Подобное принуждение действительно 
является необходимым атрибутом карательного 
правосудия. В случае же восстановительного пра-
восудия такое внешнее принуждение заменяется 
внутренне осознанным принуждением, связан-
ным с принятием на себя долга, определенных 
обязательств по отношению к другой стороне. 
Такое понимание принуждения, в основе которого 
– внутренний автономный закон, также характер-
но для коммуникативного постмодернистского 
понимания права. 

Кроме того, именно осознание наличия обяза-
тельства по отношению к другому, необходимости 
его выполнения независимо от внешнего принуж-
дения, как известно, в соответствии с психологи-
ческой концепцией права, отличает само право от 
других социально-регулирующих норм. При этом 
подобные представления и переживания норма-
тивного, правового характера могут возникать 
и существовать независимо от законодательно 
оформленных правовых норм. 

Три основополагающих требования-принци-
па, на которых должно быть основано право: ста-
бильность, целесообразность и справедливость, 
в современных цивилизационных условиях, так 
или иначе, содержатся в конституционных и зако-
нодательных актах. В частности, естественно-пра-
вовой по своей сути является норма общей части 
Уголовно-процессуального кодекса Украины, 
определяющая в качестве задач уголовного судо-
производства охрану прав и законных интересов 
лиц, берущих в нем участие. Выполнению этой 
задачи служат и процедуры восстановительного 
правосудия. Кроме того, указанные принципы 
могут достигаться и реализовываться другими, 
альтернативными государственному принужде-
нию и репрессиям способами, одним из наиболее 
ярких из которых и является примирительное 
соглашение. 

В основе альтернативных подходов к праву 
– понимание того, что наряду с господствующим, 
приоритетным, существуют и другие норматив-
ные порядки, осознание их множественности, то 
есть множественности разных сторон или прояв-
лений права как социального явления. 

Действующим уголовно-процессуальным зако-
ном Украины допускается в качестве оснований 
освобождения лица от уголовной ответственнос-
ти, при определенных обстоятельствах, прими-
рение обвиняемого с потерпевшим. Кроме того, 
дела частного обвинения, по которым дознание 
и досудебное следствие вообще не проводятся, 
подлежат прекращению, если потерпевший при-
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мирился с обвиняемым, подсудимым. При этом 
порядок и условия примирения, возможность 
привлечения для этой цели профессионального 
посредника (медиатора) законодательством не 
определены, т. е. находятся вне рамок формали-
зованных законодательных норм. Однако в зако-
нодательстве отсутствует и какой-либо запрет на 
проведение подобной процедуры. Поэтому каких-
либо оснований для ее неприменения, непринятия 
или непризнания ее результатов в официальном 
процессе, в общем-то, не существует. Подобная 
негативная практика как проявление монистско 
нормативистского понимания и толкования права 
противоречит, прежде всего, как уже было ска-
зано, заложенным в действующем законодатель-
стве конституционным принципам правосудия, 
направленным на восстановление нарушенных 
уголовным правонарушением прав и интересов 
лица.   

Кроме того, на первый план здесь выходит 
осознание фактически существующей реальной 
общественной практики и формирующегося в 
результате этой практики обычая, решающего 
достаточно важные и актуальные вопросы соци-
ального регулирования, связанные с улаживани-
ем конфликтов уголовно правового характера, 
т. е. вытекающих из факта уголовного правона-
рушения, и способствующего восстановлению 
социальных связей, разрушенных совершенным 
преступлением. В подобной ситуации появля-
ется система правил, созданных, в отличие от 
официальных и законодательно оформленных 
норм, общественной практикой или обществен-
ной самодеятельностью как бы «снизу», и пред-
ставляющих ничто иное как проявление обыч-
ного права, существующего в том или ином виде 
в любой правовой системе, во взаимной связи и 
взаимно дополняя формализованное право. 

Наряду с ними действуют и соответствующие 
решения правоприменительных органов (суда, 
прокурора), использующие указанные примири-
тельные соглашения в качестве оснований для 
принятия ключевых решений в уголовном деле. 
Таким образом, создается нормативная практика 
в основе, которой находится судебный и, в более 
широком контексте, процессуальный прецедент, 
вводящий элементы восстановительного правосу-
дия в реальные правовые отношения, еще до того 
как они могли бы быть предусмотрены норма-
ми специального законодательства. При этом не 
следует забывать и о том, что подобные решения 
суд, прокурор может принимать, ссылаясь на уже 
существующие нормы общей части уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства, 

определяющие конституционные принципы 
уголовного судопроизводства и направленные, 
прежде всего на обеспечение прав и интересов 
участников процесса. 

Таким образом, даже в настоящее время 
отсутствие в Украине специального закона в 
отношении согласительных процедур и порядка 
их применения в действующем процессе, не пре-
пятствует формированию норм восстановитель-
ного правосудия «спонтанным порядком», в виде 
созданных общественной практикой, в результате 
непосредственного взаимодействия участников 
общественных отношений норм обычного права 
и внедряющих принципы восстановительного 
правосудия в существующий формализованный 
уголовный процесс норм прецедентного права.

Подобное право, в отличие от официально-
го, относится, по мнению Ф. А. Хайєка, к соци-
альным системам «спонтанного порядка», т. е. 
самоорганизующимся и саморегулирующимся 
си стемам. Такое право, как «продукт человеческо-
го действия», создается, исходя из практических 
потребностей, без какого-либо предварительно-
го плана на основании свободного, спонтанного, 
самостоятельного проявления воли участников 
общественных отношений. Оно формируется 
свободным естественным путем развития этих 
отношений. Официальное же право, которое 
относится к системам «сознательного порядка», 
устанавливается государством по предваритель-
ному плану и заранее определенным целям в виде 
подчиненных один другому нормативно-законо-
дательных актов2. 

В связи с этим можно вести речь о дефор-
мализации и десубстанциализации норм права, 
что предполагает также актуальное значение и 
приоритет, кроме коммуникативного (антропо-
логического, психологического), и социологи-
ческого подхода к праву. Десубстанциализация 
непосредственно связана с тем, что в случае при-
менения медиации происходит отход от форма-
лизованных процедур, содержание которых или 
субстанция устанавливается конкретной нормой 
уголовно-процесуального закона.

При этом правоприменитель, будь-то про-
курор, судья, следователь, только проверяет и 
утверждает решение, принятое самими сторона-
ми в рамках согласительной процедуры. Процесс 
принятия сторонами такого решения, имеющего 
общеобязательный, правовой характер, находится 
вне его непосредственного контроля. 
2 Хайєк Ф. А. Пагубная самонадеянность. – М.: Новости, 1992. 

– С. 22.
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Действующий, законодательно оформленный 
уголовный процесс ориентирован на односто-
роннее решение спора или конфликта на основе 
применения заранее определенной нормы. Он, 
прежде всего, направлен на установление винов-
ности правонарушителя и назначении наказания 
за совершенное деяние в соответствии с заранее 
установленными нормами. 

В то же время, источник законности процеду-
ры медиации по своей природе не носит законо-
дательного характера. Легитимность уголовной 
медиации не обеспечивается таким же способом 
как обеспечивается легитимность всех иных 
решений, принятых в официальном уголовном 
судопроизводстве. 

Даже при соблюдении всех внешних форм и 
порядка медиации, определенных специальным 
законом, медиация не будет иметь легитимного 
значения для принятия решения в уголовном 
процессе в случае, если будет установлено нару-
шение его принципов, в основе которых – авто-
номность, независимость и добровольность учас-
тия сторон, реальное удовлетворение интересов 
потерпевшего.

Правосудие (прокурор на этапе досудебного 
расследования), гарантирует сторонам осущест-
вление процедуры, в рамках которой они высту-
пают в качестве субъектов права, непосредственно 
создающих в результате коммуникативного взаи-
модействия нормы. При этом признание сторон – 
участников согласительной процедуры в качестве 
субъектов права представителями официального 
правосудия (следователем, прокурором или судь-
ей) автоматически признает за ними право самим, 
своими активными, целеустремленными действи-
ями, с помощью профессионального по средника, 
определять свои интересы, принимать обязатель-
ства, имеющие для других общеобязательные, 
правовые последствия, и нести ответственность 
за их осуществление. Особенность здесь в том, 
что представители официальных органов влас-
ти, несмотря на наличие определенных законом 
правомочий, не могут вмешиваться или контро-
лировать проводимую согласительную процедуру 
и принятие примирительного соглашения. Такое 
соглашение находится вне формализованных 
рамок законодательства, но, тем не менее, для 
официального правоприменителя также облада-
ет качествами нормативности, имеет правовой 
характер. 

Независимость контроля над процедурой 
медиации и оценкой ее итогов относится к компе-
тенции медиатора. Контроль же компетентности, 
этических качеств медиатора и его аккредитации 

должен осуществляться независимым и внесу-
дебным органом. К компетенции правоприме-
нителя, в частности прокурора на досудебном 
следствии, относится проверка правового соот-
ветствия соглашения, достигнутого в итоге меди-
ации. Именно прокурор (судья), а не посредник 
применяет закон.

В согласительном процессе посредник и сто-
роны не руководствуются уголовно-процессуаль-
ным законом, естественно они не могут руководс-
твоваться и специальным законом о медиации в 
случае отсутствия такового. И, тем не менее, сто-
роны медиации располагают суверенным правом 
признания конкретной нормативности принятого 
решения. Такая нормативность выражается, во-
первых, в возможности обратиться в рамках офи-
циальной уголовной процедуры к медиации для 
разрешения конфликта между правонарушителем 
и потерпевшим, и, во-вторых, в общеобязатель-
ности принятых на ее основе процессуальных 
решений для остальных участников правовых 
отношений. 

При этом даже в случае включения согласи-
тельной процедуры в действующее законодатель-
ство и принятия специального закона о медиации, 
основными его идеями, так или иначе, должны 
быть осуществление гарантии автономии и неза-
висимости специальных служб по проведению 
согласительной процедуры, и гарантии обеспе-
чения автономии и независимости самой меди-
ации и принятия по ее результатам итогового 
соглашения, невмешательства в примиритель-
ный процесс какой-либо посторонней стороны, 
в том числе и соответствующих государственных 
институций, что также может наталкиваться на 
некоторое непонимание и неприятие со стороны 
последних. 

Изменение подходов к пониманию права в 
случае восстановительного правосудия связано 
с осознанием того, что право может формиро-
ваться, и формируется на несколько иных, чем 
традиционно принято считать, концептуальных 
принципах. Так принципами, обеспечивающими 
легитимность восстановительного правосудия 
есть: поиск справедливости на основе диало-
га, обеспечение верховенства самоопределения 
сторон, придание центральной роли участникам 
конфликта, их автономности, самостоятельное 
определение индивидуальных потребностей и 
социальных обязательств, восстановление меж-
личностных и социальных связей. Кроме того, 
согласительная процедура предполагает приори-
тет принципов не просто законности, а именно 
правозаконности, общественности, горизонталь-
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ные и равноправные отношения между участни-
ками конфликта, т. е. наличия своеобразных эле-
ментов диспозитивности. 

Следует отметить, что действующее законо-
дательство Украины даже в настоящее время не 
препятствует внедрению элементов процедур 
восстановительного правосудия на досудебном 
следствии. Это полностью соответствует основ-
ным конституционным принципам и задачам уго-
ловного судопроизводства, прежде всего, необхо-
димости охраны прав и законных интересов лиц, 
берущих в нем участие, что дает возможность уже 
в настоящее время воплощать элементы медиа-
ции в уголовно-процессуальную практику.

Восстановительное правосудие, как одно из 
проявлений права нового уровня, права новой 
эпохи – эпохи «развитого» гражданского обще-
ства, обеспечивает действительную гуманизацию 
права. Оно дает возможность преодолеть во мно-
гом искусственное разделение права на частное и 
публичное, привнося классические элементы час-
тного права непосредственно в отношения, имев-
шие до недавнего времени сугубо публично-пра-

вовой характер. Вообще же подобное разделение 
представляется на современном уровне развития 
цивилизации определенным анахронизмом. 

При этом гуманизация отношений обеспечи-
вается не за счет часто неправых и неправосуд-
ных по своей сути судебных решений, в которых 
отражается предвзятый и необъективный «обви-
нительный» или, наоборот, «оправдательный» 
уклон, а через понимание и взаимный учет инте-
ресов как потерпевшей от преступления стороны, 
так и правонарушителя, взаимного признания их 
статуса и положения как потенциально самоцен-
ных и достойных личностей. 

Таким образом, принятие возможности разре-
шения уголовно-правового конфликта в нефор-
мальном процессуальном порядке, признание 
обязательности результатов такого разрешения 
и изменение, в конечном счете, парадигмы кара-
тельного правосудия, зависит от изменения самой 
парадигмы права, изменения отношений (подхо-
дов) к праву его источникам, сущности и спосо-
бам создания. 
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О
бговорення наукових доповідей і виступів 
практичних працівників з питань впрова-
дження відновного правосуддя в криміналь-

ний процес України засвідчило, що міжнародне 
співтовариство поступово змінює традиційний 
підхід до реагування на вчинення злочинів 
виключно примусовими та каральними методами, 
вбачаючи одним із додаткових шляхів впливу на 
стан криміногенної ситуації в суспільстві засто-
сування відновних процедур. 

Особливо важливим вбачається застосування 
відновного правосуддя у кримінальних справах 
щодо неповнолітніх з огляду на специфіку психіч-
ного розвитку, даних щодо особи неповнолітнього 
правопорушника, умов його виховання.  

Кримінальний процес європейських країн 
визнає необхідність застосування відновних про-
цедур як альтернативний або додатковий засіб 
впливу на учасників кримінального судочинства з 
метою реального забезпечення відновлення пору-
шених прав потерпілого і перевиховання, соціаль-
ної адаптації та реінтеграції особи, яка вчинила 
злочин.

Актуальність запровадження відновного 
правосуддя в кримінальний процес визнається 
сьогодні представниками всіх юридичних шкіл 
і знайшла своє відображення у концептуальних 
засадах реформування системи кримінальної 
юстиції України. Одним з основних чинників  
реформування кримінального процесу є необхід-
ність створення ефективного дієвого механізму 
захисту прав як потерпілого, так і особи, яка вчи-
нила злочин.

Традиційно вважається, що право потерпілої 
особи на захист від вчиненого щодо неї злочину 
забезпечує держава шляхом здійснення кримі-
нального переслідування особи, яка вчинила 
злочин. 

Науковими дослідженнями доведено, що за 
такої моделі кримінального процесу учасники 
кримінального судочинства – потерпілий та обви-

нувачений – перетворюються на об’єкти кримі-
нального судочинства, що не сприяє відновлен-
ню порушеного балансу відносин, які існували 
між цими особами до вчинення злочину, а відтак 
і реальному відновленню соціального статусу 
зазначених осіб. 

Потерпілі так само, як звільнені судом від 
кримінальної відповідальності особи або засуд-
жені, не вважають, що судові рішення є справед-
ливими, хоча ці рішення ухвалені відповідно до 
вимог закону. Таке становище викликано відсут-
ністю можливості з’ясування стосунків між потер-
пілим та обвинуваченим за участю незацікавле-
них осіб, які не представляли би сторону захисту, 
обвинувачення або правосуддя. Відсутність мож-
ливості спільного обговорення обставин злочину 
залишає у потерпілих і правопорушників почуття 
скривдженості та невдоволення рішенням, ухва-
лених судом. Така ситуація нерідко має місце у 
випадках, коли завдання кримінального судо-
чинства виконане – права потерпілого нібито 
захищені, особу, яка вчинила злочин, встановле-
но, вона піддана законному покаранню. 

Запровадження відновних процедур у кримі-
нальному судочинстві є необхідною умовою роз-
витку права у сучасному суспільстві, що знайшло 
відображення у міжнародно-правових докумен-
тах:

Європейській конвенції про здійснення прав 
дітей (08.09.1995); 
Рекомендації Ради Європи № R (85) 11 щодо 
статусу жертви у межах системи криміналь-
ного права; 
Рекомендації № R (87) 18 щодо спрощення 
структури системи кримінальної юстиції (пра-
восуддя);
Рекомендації № R (87) 20 щодо реакції гро-
мадськості на підліткову злочинність;
Рекомендації № R (87) 21 щодо зменшен-
ня ступеню віктимізації і надання допомоги 
потерпілим;

•

•

•

•

•

РЕКОМЕНДАЦІЇ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ «СТАНОВЛЕННЯ ВІДНОВНОГО 

ПРАВОСУДДЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. 
РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ У ВІДНОВНОМУ 

ПРАВОСУДДІ»
5 грудня 2007 р м. Київ
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Рекомендації № R (92) 16 щодо європейських 
стандартів застосування громадських санкцій 
та заходів;
Рекомендації № R (95) 12 щодо структури 
управління системою кримінального право-
суддя;
Рекомендації № R (99) 19 щодо принципів 
організації медіації у кримінальних справах.

З урахуванням міжнародних зобов’язань 
України як члена Ради Європи, а також світових 
тенденцій розвитку права, в Україні були розроб-
лені законопроекти, спрямовані на регламентацію 
відновних процедур у кримінальному процесі.

Застосування відновних процедур вже про-
водиться в 11 регіонах України на підставі угод 
про співпрацю між неурядовими організаціями 
та органами кримінальної юстиції, переважно 
судами.

Проте і чинне кримінально-процесуальне зако-
нодавство, і практика використання відновних 
процедур (процедур примирення за допомогою 
посередника) окремими судами, свідчать про 
необхідність початку таких процедур ще на стадії 
досудового слідства за згодою прокурора, якому 
належить виключне право наступного державно-
го обвинувачення особи в суді.

Учасники конференції висловлюють схвален-
ня і підтримку ініціативам українських вчених 
та практичних працівників запровадити ідеї від-
новного правосуддя у вітчизняне законодавство 
та розробити відповідний механізм втілення від-

•

•

•

новних процедур у кримінальний процес, ство-
ренню навчальних програм для студентів-юристів 
та практичних працівників прокуратури з питань 
впровадження механізму відновного правосуддя 
в кримінальний процес України.

Водночас учасники конференції вважають за 
необхідне висловити РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо:

1. Нагальної потреби у розробці та прийнят-
ті вже розроблених проектів законодавчих актів 
щодо застосування медіації у кримінальному 
судочинстві

2. Необхідності підготовки вказівки Гене-
ральної прокуратури України для працівників 
органів прокуратури України щодо застосування 
у практичній діяльності положень чинного зако-
нодавства з питань примирення та можливості 
залучення медіаторів.

3. Забезпечення широкої обізнаності суспіль-
ства з програмами відновного правосуддя і з від-
новними підходами до вирішення конфліктів, 
зокрема, шляхом впровадження програм шкільної 
медіації тощо.

4. Розробки навчальних програм спецкурсу 
щодо механізмів впровадження відновного пра-
восуддя в кримінальний процес та викладання 
спецкурсу студентам юридичних факультетів та 
вузів. 

5. Запровадження співпраці громадських 
організацій з прокуратурою з метою застосуван-
ня медіації на стадії досудового провадження у 
кримінальних справах.
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роцесс становления и развития вос-
становительного правосудия, опре-
деления его правовых параметров, 

роли и места в нем прокуратуры порож-
дает ряд теоретических проблем. 

Необходимо рассматривать место 
прокуратуры в примирительной про-
цедуре (как форме реализации естест-
венного права), с учетом особенностей 
естественного права с одной стороны,  
и позитивного права – с другой. Более 
того, развитие современной правовой 
системы Украины характеризуется сме-
щением этих парадигм. В национальном 
законодательстве (монистском по своей 
сути) все чаще встречаются элементы 
естественного права. Например, ст. 9 
Конституции Украины устанавлива-
ет, что действующие международные 
договоры, согласие на обязательность 
которым дано парламентом, является 
частью национального законодатель-
ства Украины. Ширится использова-
ние нормативной силы судебного пре-
цедента, не характерного для правовой 
системы Украины в традициях прошло-
го. Так, Закон Украины «Об исполне-
нии решений и применении практики 
Европейского суда по правам человека» 
от 23 февраля 2006 г. называет решения 
Европейского суда источником (иначе 
говоря –  формой закрепления) права 
при осуществлении правосудия, ставя 
их наряду с традиционными источни-
ками права – материальным и процес-
суальным законодательством.

Таким образом, можно говорить об 
определенных предпосылках возник-
новения и развития в национальной 
судебно-правовой системе института 
восстановительного правосудия.

Важным представляется определе-
ние оснований для процедуры примире-
ния. Если говорить о правонарушении, 
деликте (преступлении как наиболее 
опасной для общества форме), то это 
всегда деяние, в результате которого 
наступает общественный вред в виде: 
физического (соматического) вреда, 
материальных убытков, состоящих из 
убытков и затрат; морального ущер-
ба и, что равнозначно в силу ст. 50 
Конституции Украины, экологическо-
го вреда. Здесь нужно сделать неболь-
шое пояснение. Согласно приведен-
ной конституционной норме, каждый 
имеет право на безопасную окружаю-
щую среду (в Конституции Российской 
Федерации — «благоприятную окружа-
ющую природную среду») и возмеще-
ние причиненного нарушением этого 
права ущерба. Это дает нам возмож-
ность говорить о самостоятельном виде 
общественного вреда – экологическом 
вреде, как результате нарушения права 
экологической безопасности.

Каждому виду ущерба может соот-
ветствовать либо присущий ему вид 
ответственности (материальной, 
моральной) либо здесь употребим 
комплексный институт юридической 
ответственности, где регулирование 
осуществляется методами определен-
ной правовой отрасли.

Традиционно под юридической 
ответственностью понимается специ-
фическая форма общественных отно-
шений, в которых с помощью правовых 
норм и других юридических средств 
обеспечивается добровольное или при-
нудительное исполнение виновными 
лицами требований по восстановле-
нию нарушенного правопорядка либо 
возлагается обязательное выполнение 
обязательств (наказание).

Согласитесь, что сведение понятия 
юридической ответственности лишь, 
например,  к характерной для доктри-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СООТНОШЕНИЯ МЕДИАЦИИ С 
ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Игорь КОЗЬЯКОВ 
кандидат юридических наук, доцент, про-
ректор – директор Института повышения 
квалификации кадров Национальной ака-
демии прокуратуры Украины



ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ТА ПРОКУРОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

22   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

ны уголовного права дефиниции: применение к 
лицу, совершившему правонарушение, мер госу-
дарственного принуждения, предусмотренного 
санкцией нарушенной нормы, в установленном 
для этого процессуальном порядке,  не позволяет 
нам увидеть в этой последовательности правовых 
действий медиацию. 

Поэтому, рассматривая феномен юридической 
ответственности, необходимо выделить следую-
щие качества:

Цель – охрана правопорядка, которая обеспе-
чивается:

– добровольно (позитивная ответствен-
ность), 

– в результате принуждения, когда достига-
ется принудительное восстановление нару-
шенных прав  и пресечение противоправно-
го деяния.

 Принуждение сопровождается наказанием 
правонарушителя, когда на него возлагается обя-
занность претерпевать ограничение прав, проис-
ходящее со стороны государства.

В приведенной структуре юридической ответ-
ственности медиация замещает принудительное 
восстановление нарушенных прав и пресечение 
противоправного деяния. Возникновение проце-
дуры примирения определенным образом «бло-
кирует» наступление негативных последствий 
для правонарушителя – неотвратимого наказа-
ния. В этом таится некая опасность: как будет 
развиваться медиация на фоне обостренного 
восприятия обществом проблем борьбы с пре-
ступностью.

Заметим, что традиционно в моральном и пра-
вовом сознании право связано с государственным 
принуждением. Иначе говоря, закон и кара за его 
нарушение тесно ассоциируется друг с другом в 
национальном правосознании. 

Напротив, одной из составляющих прими-
рительной процедуры считается компенсация 
морального вреда. В национальном законода-
тельстве моральный вред – это физическая боль 
и страдания, которые лицо претерпело в связи с 
увечьем или другим повреждением здоровья. Он 
может проявляться в виде:

–  душевных страданий, которые лицо испы-
тывают в связи с неправомерным поведени-
ем как по отношению к себе, так и членов 
семьи и близких;

–  душевных страданий, которые лицо испыта-
ло в связи с уничтожением  и повреждением 
его имущества;

–  унижения чести, достоинства, деловой 
репутации физического или юридического 
лица.

Законодатель установил, что моральный вред 
возмещается деньгами, другим имуществом, или 
иным способом. Однако каких либо методик 
расчета компенсации не существует, не описа-
ны в законе иные способы возмещения вреда. 
Это вызывает существенные разночтения при 
осуществлении правосудия, препятствует фор-
мированию судебной практики. С этой же про-
блемой могут столкнуться медиаторы в процессе 
реализации процедуры восстановительного пра-
восудия.

В условиях правового дуализма существует 
вопрос о принадлежности медиации к публич-
но-правовой или частноправовой сфере. Его 
разрешение снимает методологическую пробле-
му соотношения прокурорской деятельности и 
восстановительного правосудия, определения их 
взаимозависимости и взаимодействия. 

Напомним, процессуальная деятельность про-
курора наделена признаками публичности (et 
oficio). Не вызывает возражений то, что публич-
ные интересы в силу своей природы предусмат-
ривают их признание, поддержку и обеспечение 
со стороны институтов государственной власти и 
положены (или в идеале должны лежать) в осно-
ву деятельности последних. В литературе такое 
свойство характеризуется тезисом, в соответ-
ствии с которым категория публичного интере-
са определяет границы реализации компетенции 
государственных органов. С другой стороны, фун-
кции структур публичной власти и содержание 
их деятельности (неразрывно соединенной с пуб-
личными интересами как таковыми), наиболее 
полно проявляются именно в среде публичного 
права как сфере юридической централизации, 
где наиболее полно раскрывают свою сущность 
основные свойства институтов власти.

Прокуратура в силу своего государственно-пра-
вового статуса призвана защищать права, свободы 
и законные интересы во всех случаях. Это право 
прокуратуры производное от ее компетенции, глав-
ный элемент которой – надзор за соблюдением и 
исполнением законов, а также за соблюдением прав 
и свобод  граждан.

Общепризнанной (как в доктрине, так и с 
точки зрения действующего законодательства) 
является необходимость удовлетворения фунда-
ментальных потребностей, положенных в основу 
публичных интересов во всех сферах обществен-
ной жизни и, соответственно, отраслях правовой 
системы безотносительно к особенностям конк-
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ретного юридического сегмента. Потому вполне 
логическим является то, что прокурор может осу-
ществлять надзорную деятельность практически 
во всех правоотношениях, где необходима защи-
та общественного и государственного интереса. 
Особую ценность надзор приобретает в сфере 
экологической безопасности и охраны окружа-
ющей природной среды

Безусловно, что судебный порядок защиты 
прав и свобод наиболее эффективен. Однако это 
не дает основания утверждать, что правозащитная 
деятельность прокуратуры ограничивает возмож-
ность лица обжаловать в суде нарушения закон-
ных прав.

Напомню, что правопорядок наделяет инди-
вида, относительно которого другой индивид 
является обязанным, правомочием иницииро-
вать посредством предъявления иска процесс, 
приводящий к установлению через суд инди-
видуальной нормы, в соответствии с которой 
против индивида, ведущего себя несовмести-
мым с обязательством образом, направляется 
предусмотренная общей нормой санкция (Hans 
Kelsen).

Конституция Украины в определенных зако-
ном случаях представительства в суде интересов 
гражданина и государства наделяет прокурора 
правом предъявления иска, а значит и инициации 
процесса, сопровождающегося возникновением 
индивидуальной  нормы, регулирующей восста-
новление нарушенного права и ответственность 
виновного в этом лица. 

Такое же правомочие прокурора вытекает 
и из ст. 28 Уголовно-процессуального кодекса 
Украины, регулирующей процедуру предъявле-
ния гражданского иска в уголовном судопроиз-
водстве.

В новейшей юридической литературе дела-
ется акцент на том, что на современном этапе 
развития государственности нужна прокуратура 
переходного периода с разветвленными функци-
ями, которые дают ей возможность играть роль 
«компенсатора» в государственном механизме, 
компенсируя недостатки существующей судебно-

правовой системы право защиты. Можно говорить 
о наличии у прокуратуры собственной правовой 
«ниши», которую пока не могут заполнить дру-
гие существующие институциональные струк-
туры (Конституционный Суд, система общих и 
специализированных судов, институт омбудсмена, 
государственные контрольно-надзорные органы в 
системе исполнительной власти). 

В частности, относительно системы общих 
судов, то они, как известно, принимая решение 
по конкретным делам, не проверяют по собствен-
ной инициативе соответствие нормативных актов, 
лежащих в основе спора,  закону.

Прокуратура осуществляет надзор, носящий 
опережающий характер, которому характерно:

во-первых, систематическое наблюдение, 
отслеживание (или мониторинг) состояния 
законности;
во-вторых, инициативность, позволяющая 
активно противостоять латентным  и готовя-
щимся правонарушениям.
Наряду с этим, в процессе прокурорской 

деятельности, не связанной с уголовным пресле-
дованием, вполне допустимым представляется 
досудебное урегулирование правового конфлик-
та, обладающее специфичными, только ей прису-
щими преимуществами. Возникает уникальная 
модель решения социально-правовых конфлик-
тов авторитетным (от государства) посредником, 
в роли которого выступает прокурор, которую 
отличает: 

оперативность (быстрота реагирования) – учи-
тывая сжатые сроки, определенные для рас-
смотрения требования прокуратуры об уст-
ранении нарушения закона и восстановлении 
нарушенного права; 
экономичность – бесплатность (что важно для 
сторон), малый объем проверочных действий, а 
значит и расходов государственных средств;
нравственность – через осознание правонару-
шителем своей вины и формирования у него 
желания восстановить нарушенное право и 
добровольно возместить причиненный вред.

•

•

•

•

•

Методологические проблемы соотношения медиации с прокурорской деятельностью
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С
учасний кримінальний процес європейських 
країн виходить з необхідності застосування 
відновних процедур як ефективного засобу 

впливу на учасників кримінального судочин ства 
з метою відновлення  порушених криміналь-
но-караним діянням прав потерпілого, а також 
соціальної адаптації особи, яка вчинила кримі-
нальне правопорушення 

Відновне правосуддя зміщує центр уваги з 
інтересів держави на інтереси потерпілого, адже 
суспільство має дбати спочатку про інтереси 
останнього, а вже потім – публічний інтерес. 
Отже, основою цього правосуддя та його голо-
вною метою є примирення й гармонізація інте-
ресів суб’єктів кримінально-правових відносин, 
а не покарання одного з них.

З огляду на новизну ідеї відновного право-
суддя, а також на деякі інші обставини, юри-
дично закріплених можливостей або форм такої 
гармонізації інтересів учасників кримінального 
конфлікту українському законодавству відомо 
небагато. Це передусім звільнення від кримі-
нальної відповідальності, а також певною мірою  
звільнення від покарання та звільнення від відбу-
вання призначеного покарання. При цьому слід 
зазначити, що з приводу кримінально-правової 
природи вказаних явищ, ні у законодавця, ні у 
представників кримінально-правової доктрини 
поки що не існує усталеної думки.

Звільнення від покарання і звільнення від його 
відбування вважаються окремими самостійни-
ми формами реалізації кримінальної відпові-

дальності. Щодо юридичної природи звільнення 
від кримінальної  відповідальності існує безліч 
думок – від визнання його також формою реалі-
зації кримінальної відповідальності до його ото-
тожнення з юридичним фактом, який припиняє 
кримінальне провадження. Останнє положення 
закріплене в постанові Пленуму Верховного Суду 
України від 23  грудня 2005 р. № 12, яким звіль-
нення від кримінальної відповідальності тлума-
читься як відмова держави від застосування щодо 
особи, яка вчинила злочин, установлених законом 
обмежень певних прав і свобод шляхом закриття 
кримінальної справи.

 Таке визначення не повною мірою відповідає 
сучасним теоретичним уявленням про феномен 
власне кримінальної відповідальності, як виду та 
міри обмежень прав і свобод злочинця, установ-
лених законом, індивідуалізованим судом та здій-
снюваним кримінально-виконавчими органами 
держави. Звідси, звільнитися від відповідальності 
означає позбутися реально-існуючих обтяжень, 
вже покладених на суб’єкта. Тому те, що названо 
у діючому законодавстві України звільненням 
насправді не є таким, адже відповідальність у 
випадках, передбачених розд. ІХ Кримінального 
кодексу та іншими його положеннями, ще не 
визначена, тому і звільняти  суб’єкта ще немає 
від чого. Радше, звільненням від криміналь-
ної відповідальності є те, що названо в чинно-
му законодавстві звільненням від покарання та 
його відбування. Це – справді звільнення від вже 
визначеної судом і покладеної на суб’єкта кримі-
нальної відповідальності: у першому випадку у 
вигляді лише негативної оцінки його злочинного 
вчинку, а в другому – ще й з визначенням виду і 
міри покарання, від реального відбування якого 
суб’єкта звільнено.

Крім того, запропонований варіант вирішення 
означеної проблеми дозволяє відповісти ще на два 
складні питання: 1) чи є суб’єкт, якого звільня-
ють від кримінальної відповідальності, винним у 
вчиненні злочину; 2) чи можна вважати діяння, 
від відповідальності за яке звільнили, злочином. 
Такі питання ставили в глухий кут представників 
багатьох галузей права і все через те, що фено-
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мену звільнення було надано неточну назву. Те, 
про що йдеться в розд. ІХ КК України,  є звіль-
ненням не від самої відповідальності, а лише від 
притягнення до неї. Означене породжує  ще одне 
проблемне питання: що собою являє притягнення 
до кримінальної відповідальності. Це явище часто 
ототожнюють з застосуванням цієї відповідаль-
ності, її реалізацією. Насправді «притягнення» 
є процесом встановлення причетності суб’єкта 
до факту кримінального правопорушення та 
збору доказів його винуватості у його вчинен-
ні. Саму винуватість встановлює лише суд. При 
цьому суб’єкти, які здійснюють притягнення до 
відповідальності, можуть вважати підозрювано-
го чи обвинувачуваного винуватим у вчиненні 
правопорушення, але їхня думка є лише фактом 
внутрішнього переконання і не має юридично-
го значення. Це – своєрідна передвинуватість, 
презумпція винуватості, яка конкурує з іншою 
презумпцією – невинуватості  – до кінцевого 
вирішення цього питання судом.      

Означена неточність спричиняє собою низку 
недоречностей, навколо яких точаться запеклі дис-
кусії. У розд. IX Кримінального кодексу України 
(далі – КК України), присвяченому звільненню 
від кримінальної відповідальності, законодавець 
оперує поняттям «особа, яка вчинила злочин», 
не замислюючись над тим, що судом вона такою 
особою ще не визнавалось. Однак аби це сталося, 
то звільняти від відповідальності у тому значенні 
цього слова, якого дотримується законодавець, 
таку особу було б уже запізно, оскільки визнання 
її судом винною у злочині – це вже є покладанням 
на неї кримінальної відповідальності.

Негативна відповідь на питання, чи звіль-
няється від кримінальної відповідальності у 
ниніш ньому значенні цього слова винуватий у 
злочині, логічно породжує таку ж відповідь на 
питання, чи є злочином діяння, у зв’язку із вчи-
ненням якого особу звільняють від кримінальної 
відповідальності.

Зазначені недоречності можна усунути лише 
одним способом –  уточнивши назву різних видів 
звільнення в кримінальному законодавстві. Те, що 
сьогодні іменується звільненням від криміналь-
ної відповідальності слід назвати звільненням від 
притягнення до неї, а те, що названо звільненням 
від покарання та його відбування слід вважати не 
формою існування, реалізації кримінальної від-
повідальності, а різновидами звільнення від неї.

Проблемним питанням залишається визна-
чення порядку звільнення від кримінальної від-
повідальності та законодавча регламентація його 
здійснення. На нашу думку, поняттям «порядок 

звільнення» охоплюється лише процедура його 
здійснення. Процес і результат встановлення 
підстав та умов звільнення доцільно виносити за 
межі поняття «порядок» і назвати іншим термі-
ном, приміром, встановлення складу звільнення 
чи якось інакше. 

З огляду на те, що порядок – це певна про-
цедура, вона повинна регламентуватися проце-
суальним, а не матеріально-правовим законом. 
Отже, у кримінальному законі, мабуть, взагалі 
недоцільно згадувати про порядок звільнення, 
або зазначити, що порядок звільнення визна-
чається Кримінально-процесуальним кодексом 
України.

Позитивне вирішення зазначеного питання 
потребує відповідного вдосконалення криміналь-
но-процесуального законодавства. На сьогодні 
воно в частині регламентації цього порядку не 
витримує критики.

По-перше, в законі фактично йдеться про 
порядок звільнення від притягнення до відпові-
дальності, а не від неї самої. 

По-друге, це недоліки у встановленому поряд-
ку загального звільнення, тобто звільнення за нор-
мами Загальної частини КК України. Наприклад, 
за наявності підстав для обов’язкового звільнен-
ня слідчому та прокурору надається лише право 
направити до суду справу про звільнення. Виникає 
питання, що робити суб’єкту обов’язкового звіль-
нення, коли ці посадові особи не побажають 
реалізувати надане їм «право»? Звичайно, таке 
небажання можна оскаржити в установленому 
порядку, але навіщо ускладнювати ситуацію не 
на користь потерпілому? Доцільніше гармонізу-
вати кримінально-процесуальне законодавство з 
матеріальним, а саме передбачити в Кримінально-
процесуальному кодексі України (далі – КПК 
України), що у випадку обов’язкового звільнен-
ня, за наявності на це згоди суб’єкта, уповнова-
жені особи зобов’язані це зробити. Не найкращим 
чином регламентовано і порядок закриття кримі-
нальної справи судом через звільнення від кримі-
нальної відповідальності. Закон приписує суду 
під час вирішення такого питання вислуховувати 
думку учасників судового розгляду (ч. 1 ст. 282 
КПК України), але мовчить стосовно того, що 
робити у випадку, коли вони висловляться проти 
обов’язкового звільнення особи від відповідаль-
ності. З огляду на те, що думка учасників судо-
вого процесу не фігурує як умова жодного різно-
виду спеціального звільнення, а у складі деяких 
різновидів загального звільнення (ст. ст. 45–48 
КК України) її лише мають на увазі, можливо не 
завжди слід дослухатися до неї?

Звільнення від кримінальної відповідальності в контексті реалізації ідеї відновного правосуддя: ...
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По-третє, в КПК України зовсім не визначено 
порядок т. зв. спеціального звільнення від при-
тягнення до кримінальної відповідальності, тобто 
звільнення за нормами Особливої частини КК 
України. Це породжує розбіжності у судовій прак-
тиці. Одні суди вимагають пред’явлення обвину-
вачення у злочині, при вчиненні якого, за певних 
підстав і умов, передбачається обов’язкове звіль-
нення, інші обходяться без нього. Не зрозуміло 
також, обов’язковою чи ні є згода суб’єкта на його 
звільнення за статтями Особливої частини КК 
України та припинення у зв’язку з цим криміналь-
ної справи.  За відсутності законодавчо визначе-
ної процедури спеціального звільнення на прак-
тиці іноді застосовується, процедура загального   
звільнення (ст. ст. 7–111,  282 та ін. КПК України). 
Навряд чи це є доречним. Передусім, як зазнача-
лося вище, порядок загального звільнення визна-
чено не досить конкретно. Також мета, а може й 
власне правова природа загального і спеціального 

звільнення не збігаються. Отже, в майбутньому 
КПК України варто у чіткій відповідності до 
кримінального законодавства окремо визначити 
порядок загального та спеціального звільнення 
особи від кримінальної відповідальності. При 
цьому необхідно пам’ятати, що єдиної підстави 
для звільнення загалом, а також для окремих 
його видів не існує. Кожний випадок загального 
чи спеціального звільнення має свій юридичний 
склад. Обов’язковими його елементами є: 1) пере-
думова звільнення, якою є факт вчинення певного 
діяння, передбаченого Особливою частиною КК 
України; 2) підстава звільнення, тобто передбаче-
на кримінальним законом визначальна обставина, 
що є причиною можливого звільнення; 3) умови 
звільнення, тобто факультативні елементи складу 
звільнення визначені щодо окремих його різно-
видів, певні обставини формального характеру, 
скажімо, тяжкість діяння, відсутність його мно-
жинності та ін.
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П
раво – не единственный регулятор конфлик-
тов в обществе, вряд ли это обстоятельство 
кем-либо из юристов-ученых и собственно 

практических работников – оспаривается, одна-
ко до сих пор восстановительная юстиция и как 
альтернатива,  и как дополнение обычного, тради-
ционного правосудия, очень медленно пробивает 
себе дорогу в сознании общества.

Если говорить о нашем, постсоветском про-
странстве, то о примирении мы до недавнего 
времени, кроме как по делам так называемого 
частного обвинения, и не подозревали. Принцип 
et officio, последовательно развиваемый и возве-
денный отдельными учеными-процессуалистами 
в выхолощенный догмат уголовного процесса, 
привел к тому, что ни о чем другом, кроме как 
о публичности уголовного судопроизводства, 
лежащей во главе угла наших уголовно-процес-
суальных кодексов, и говорить не приходится. 
Особенно это заметно, когда появляются робкие 
попытки посмотреть на проблемы судопроизвод-
ства с другой стороны, глазами не государства, 
а людей, благодаря которым и для обеспечения 
охраны и защиты интересов которых  государство 
существует.

Если рассматривать восстановительное право-
судие в его лежащей на поверхности форме как 
примирение с помощью посредника, то в действу-
ющем законодательстве Украины, исходя из при-
нципа et officio, восстановительные процедуры 
могут быть только дополнением к традиционным 
процедурам судопроизводства, но не альтернати-
вой, как считают некоторые ученые.

Терминологическая путаница обозначения 
восстановительного правосудия в российской и 
украинской юридической литературе  («відновне» 
– восстановительное, «відновлювальне» – восста-
новленное, «відновлююче» – восстанавливаемое, 
наконец, возвратное правосудие, именно с таким 
названием российскую монографию 2007 г. изда-
ния на днях довелось увидеть) является свиде-
тельством того, что среди юристов нет единства в 
понимании его сущности. Даже те из них, кто не 

отрицает возможности примирения потерпевше-
го и обвиняемого, полагают, что в отечественном, 
то бишь советском уголовном процессе (ведь мы 
работаем по Уголовно-процессуальному кодек-
су  Украины 1960 г., а новый Уголовный кодекс 
Украины 2001 г. фактически представляет собой 
концептуально Уголовный кодекс Украины 1961 г., 
только с новыми, не до конца оформленными зако-
нодательно институтами), есть все для того чтобы 
эти люди – обвиняемый и потерпевший, о правах 
которых так заботится государство в лице органов 
уголовной юстиции, помирились между собой.

И последнее предварительное замечание. 
Медиация – не есть само восстановительное пра-
восудие, но только часть его, особая процедура. 
Процесс будет называться медиацией, если в при-
мирении потерпевшего и обвиняемого участвует 
посредник – независимый, без процессуальных 
функций. Внешние признаки медиации в деятель-
ности прокурора или адвоката не свидетельствуют 
о том, что они и есть медиаторы – посредники в 
примирении потерпевшего и обвиняемого. У про-
курора, адвоката и судьи есть в уголовном процес-
се свои функции, четко выписанные, в частности, 
в нашем украинском законодательстве – обвине-
ние, защита, правосудие. Если они и медиатора-
ми будут, то функций своих выполнять не станут, 
поскольку сущность медиации состоит в том, что 
незаинтересованное лицо помогает участникам 
уголовного судопроизводства – потерпевшему 
и обвиняемому – достичь согласия по вопросам 
не только возмещения ущерба материального и 
морального, но и сформировать собственное, не 
посредника, мнение об истоках правонарушения, 
преступления, о путях устранения его последствий, 
что, в конечном счете, и поможет восстановить ста-
тус-кво, в первую очередь, психологически.

Нужно ли это прокурорам? защите? суду?
Очевидно, что нужно, исходя из задач уголов-

ного судопроизводства. 
В то же время тонкие психологические изыс-

кания и пути решения проблем отдельных особей 
по каждому уголовному делу, не связанные с пра-
вом, а лежащие в иной плоскости, не есть задача 
обвинителя, адвоката или судьи. Мировой опыт 
свидетельствует, что для этого можно и необхо-
димо использовать посредника – медиатора, вот 
почему медиаторы появляются и у нас.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛ

Людмила ИЛЬКОВЕЦ 
заведующая кафедрой надзора за придержи-
ванием законов органами, которые проводят 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
досудебное следствие Национальной академии 
прокуратуры Украины



ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ТА ПРОКУРОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

28   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

Снова о терминологии. Посредник в действу-
ющей доктрине уголовного права – соучастник 
преступления, поэтому термин «медиатор» впол-
не подходит для обозначения такого лица, и его, 
не изобретая доморощенных значений, можно и 
должно использовать в отечественном законода-
тельстве.

Стадия возбуждения уголовного дела так 
называется только учеными постсоветского про-
странства, исходя из того, что в соответствии с 
Основами уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик 1958 г. в УПК этих 
самых республик появились отдельные главы, 
регламентирующие поводы, основания и порядок 
возбуждения уголовного дела. В них же содержа-
лись предписания о том, что в связи появлением 
повода необходимо решить вопрос о достаточнос-
ти оснований, в том числе – путем проведения 
соответствующей проверки, как бы непроцессу-
альной, точнее, допроцессуальной. 

Такое законодательное закрепление разреше-
ния заявлений и сообщений о преступлениях 
содержится  в действующем УПК Украины, и в 
новых УПК остальных бывших союзных респуб-
лик, кроме стран Балтии и Грузии.

Нужно ли говорить о том, что такое процессу-
альное регламентирование деятельности органов 
криминальной юстиции в начале производства 
по делу в сегодняшних условиях совершенно 
не отвечает ни потребностям общества, ни пот-
ребностям отдельных его членов, которые либо 
по страдали от преступлений, либо их соверши-
ли, с точки зрения именно защиты и обеспечения 
реализации прав этих людей.

Сегодня в Украине процессуалисты пришли 
к выводу, что есть, по меньшей мере, два пути 
решения проблемы.

Первый – опроцессуализировать внепроцес-
суальную проверку заявлений, сообщений и 
другой информации о совершенных преступле-
ниях путем ее детальной регламентации в УПК, 
выделив эти процессуальные нормы в отдельную 
главу «Доследственный процесс». Эта точка зре-
ния известного ученого проф. В. С. Зеленецкого 
нашла свое отражение в одном из проектов УПК, 
поданном на рассмотрение Верховной Рады 
Украины.

Другой путь – вернуться к исходным пози-
циям отечественного уголовного процесса, да и 
европейского тоже: повод – есть основание для 
начала производства, а способ – проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий, дознания или  
предварительного следствия в полном объеме – 
выбирает официальное лицо, получившее повод. 

И проект УПК Украины с такой нормой, предус-
матривающей минимум формализации начала 
производства в связи с поступлением информа-
ции о совершенном или готовящемся преступле-
нии, уже подготовлен и в ближайшее время будет 
передан в Верховную Раду Украины.

Исходя из этих двух, как бы сказать моделей, 
необходимо рассматривать вопрос о возможности 
применения восстановительных процедур в ста-
дии возбуждения уголовного дела, как сейчас у 
нас называется начало производства по делу.

Теоретически, если предположить, что в поли-
цию (либо другой орган, который будет занимать-
ся рассмотрением заявлений о преступлении) 
пришел с заявлением о совершенной 5 лет назад 
краже человек, преступление это нетяжкое, а чело-
век этот настолько раскаялся, что хочет принести 
извинения потерпевшему и возместить втройне 
причиненный ущерб, в первой модели начала 
производ ства – выносится решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела и если потерпевший 
согласен, но еще не полностью готов к примире-
нию, материалы направляются на медиацию, и она 
производится уже вне границ уголовного процес-
са. Если потерпевший согласен на возмещение 
ущерба, но не желает примирения, не может быть 
и речи об отказе в возбуждении уголовного дела, 
производство по делу должно будет осуществлять-
ся в порядке, предусмотренном УПК – возбужде-
ние дела, собирание доказательств, предъявление 
обвинения. После предъявления обвинения не 
исключается возвращение к вопросу о возможнос-
ти применения восстановительных процедур. 

Во втором варианте, производство по уголов-
ному делу вообще не начинается и также прини-
мается решение о медиации, при условии, что и 
потерпевший, и человек, явившийся с заявлением 
о преступлении, согласны на такое решение.

Но это теоретически.
Практически, а также исходя из того, что все 

же официальному лицу надлежит принимать 
решение о возможности медиации, установив, 
обстоятельства совершения преступления, а 
также кто является обвиняемым, кто является 
потерпевшим, то есть провести расследование, 
исходя из принципа официальности, вопрос о 
возможности медиации в начале производства 
по уголовному делу, по нашему мнению, может 
быть решен только отрицательно.

Такая практика применения восстанови-
тельных процедур существует в кантонах 
Швейцарской Конфедерации, в Республике 
Польша, в Германии, и себя полностью оправды-
вает. 



№ 4, січень, 2008  29 

М
іжнародний досвід з відновного правосуддя 
складає понад 20 років. І в кожній країні 
його запровадження викликало певні труд-

нощі, оскільки ефективність його впровадження 
потребує врахування національних особливостей. 
У нас таких особливостей ще більше, з огляду на 
недавнє перебування країни у правовому режимі 
тоталітаризму. Саме стереотипи минулого, перш 
за все, спрацьовують в головах деяких учених і 
практиків, які категорично не сприймають цей 
інститут і вважають неможливим його застосу-
вання в нашій країні.

Утім, впровадження відновного правосуддя 
– новий позитивний поштовх у протистоянні зло-
чинності. Саме «протистояння», а не «боротьби». 
Тому що в часи радянського періоду і фактично до 
нинішнього дня ми «боремося» із злочинністю, а 
статистика свідчить, що перемогу ми не одержу-
вали і поки що не одержуємо.

Боротьба із злочинністю у нас нині асоціюєть-
ся з невідворотністю покарання за кожний 
злочин і жорсткістю у призначенні покарання. 
Ми звикли до переконання, що лише покарання 
може відновити справедливість, однак насправді 
воно часто має зовсім протилежні наслідки.

Між тим, такому традиційному підходу ми не 
тільки віддавали перевагу, а вважали повністю 
прийнятним. Поступово нехтували справедливіс-
тю, принципом індивідуалізованого підходу до 
кожного правопорушника.

Необхідність запровадження відновного пра-
восуддя пов’язане зі зміною пріоритетів у кримі-
нальній політиці, з обранням шляхів розвитку 
кримінальної юстиції в бік її гуманізації.

У рамках чинного кримінально-процесуаль-
ного законодавства в редакції 1960 р., який про-
голошує невідворотність покарання за злочин, 
новий Кримінальний кодекс України 2001 р. пере-
дбачає більш широкий діапазон мір покарання за 
конкретний злочин (від штрафу до позбавлення 
волі), збільшення випадків звільнення осіб від 
кримінальної відповідальності. В таких умовах 

невідповідності кримінального процесу кримі-
нальному праву нашому правозастосовцю важко 
налаштуватися на правильне співвідношення тра-
диційної і альтернативної реакцій на вчинений 
злочин.

Розглядати інститут відновного правосуддя у 
кримінальному судочинстві тільки як «компро-
міс у майновій сфері», як вважають деякі вчені, 
скажімо, російський Л. В. Головко, неможливо. 
Звичайно, відшкодування завданих матеріальних 
збитків, загладжування вини – невід’ємна умова 
примирення сторін. Вважається, що воно спря-
моване в бік наближення до потреб жертви. І це 
так. Але потреби – це не тільки матеріальні блага. 
Більшість потерпілих зацікавлені не тільки і перш 
за все у відшкодуванні шкоди, а й позбавлення 
страху, дискомфорту, підозри до оточуючих та 
очікування можливого повторення негативних 
подій.

Така форма правосуддя не меншою мірою йде 
на користь винної у вчиненні правопорушення 
особи, а головне, всьому суспільству.

Маленьке застереження. У 2006 р. кожна деся-
та апеляція на вирок суду вносилася засудженим, 
його адвокатом, потерпілим або представником 
останнього. А задоволено частково чи повністю 
менше 4,5 відсотків. Ми далекі від думки, що суд 
виніс у кожному випадку неправильне рішення. 
Але залишення невдоволеності у понад 95% апе-
лянтів безсумнівна. Впевненість, що його не чують 
і не вислуховують до кінця, а тому несправедливо 
підійшли до вирішення його проблеми, викликає 
озлобленість, жорстокість, неповага до оточення. 
Але ж ця людина з комплексом зла після відбуття 
покарання повернеться в наше суспільство і буде 
сіяти зло вдвічі більше. Не в менш «трагічному» 
стані перебувають і потерпілі, які не можуть поз-
бутися психічної травми після пережитих пере-
живань, холодного офіціозу судового процесу і 
теж вважають себе несправедливо покараними.

Безумовно, не в усіх випадках, але у біль-
шості з них найбільш оптимальним вирішенням 
цієї проблеми може бути можливість вислови-
ти один одному свої претензії, послухати іншо-
го, зрозуміти глибину ганебності свого вчинку, 
зважити і оцінити свою поведінку, позбавитись 
страхів і обурення.

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ 
КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Лариса  ХРУСЛОВА 
старший викладач кафедри підтримання 
державного обвинувачення Інституту 
підвищення кваліфікації кадрів 
Національної академії прокуратури України
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Це можливо лише за допомогою осіб, які не 
зацікавлені в обвинуваченні чи захисті, бо вони 
мають на меті одне – залагодити конфлікт, допо-
могти конфліктуючим сторонам знайти певне 
порозуміння, позбавити їх пригніченості і озлоб-
леності. Такими благородними людьми і є медіа-
тори.

Українське судочинство прямо не передбачає 
застосування медіації у розслідуванні криміналь-
ної справи, але й не заперечує проти нього. Більше 
того, оновлене кримінальне і кримінально-проце-
суальне право вже певною мірою надає можли-
вості для його запровадження і вказує юридичні 
форми реалізації результатів застосування акта 
примирення: 

як підставу для звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із примиренням 
потерпілого і винної особи, а також непов-
нолітніх; 
як пом’якшуюча обставина при визначені 
покарання;
як обставина, яка враховується при звільненні 
від відбування покарання з випробуванням;
як підстава для судового розгляду криміналь-
ної справи у спрощеній процедурі;
за певних обставин, як підстава при застосу-
ванні умовно-дострокового звільнення.
Роз’яснення Верховного Суду України в 

по становах Пленумів від 2 липня 2004 р. «Про 
практику застосування судами законодавства, 
яким передбачені права потерпілих» та від 15 
травня 2006 р. «Про практику розгляду суда-
ми справ про застосування примусових заходів 
виховного характеру рекомендують застосовува-
ти послуги посередників у примиренні сторін. 

Для більш ефективного впровадження медіації 
необхідне законодавче врегулювання і, головне, 
можливість більш повного врахування резуль-
татів правильно проведеної процедури медіації 
на судове вирішення справи. 

Перш за все, примирення винної особи з потер-
пілим, як підставу звільнення від кримінальної 
відповідальності, необхідно поширити не тільки 
на злочини невеликої тяжкості, а й на деякі інші, 
наприклад, на справи приватно-публічного обви-
нувачення, які порушуються за заявою потерпіло-
го. Однак забрати заяву, припинити провадження 
у зв’язку з примиренням сторін уже неможливо. 
Вважаємо, що це порушення принципу диспо-
зитивності у судочинстві. Іноді парадоксально 
виглядає ситуація, коли кримінальна справа про 
просте (без обтяжуючих обставин) зґвалтування 
або замах на нього доходить до суду, хоча потер-
піла вже побралась з колишнім кривдником, що 

•

•

•

•

•

навіть вже й вагітна, і оббиває пороги право-
охоронних органів з проханням припинити дію 
своєї заяви. А закон (ч. 2 ст. 27 КПК України) 
не дозволяє закрити справу, вона направляєть-
ся до суду з обвинувальним висновком, і потім 
суд ламає голову над вирішенням такої справи. 
Користь суспільству від такого механістичного, 
бездушного погляду на людські взаємовідносини 
дуже сумнівна.

Незрозумілою виглядає і норма закону (ч. 4 
ст. 27 КПК України), за якою суд не може закрити 
за примиренням сторін справу приватного обви-
нувачення, в яку вступив прокурор (навіть якщо 
останній теж не заперечує проти закриття). Отже, 
кримінальна справа публічного обвинувачення, 
де прокурор – державний обвинувач, за певних 
підстав не тільки можна, а й необхідно закрити 
за примиренням. Справу ж приватного обвину-
вачення, по якій обвинувачення висуває і підтри-
мує приватна особа (жертва), якщо в цю справу 
вступив прокурор (а вступити він має право у 
розгляд будь-якої справи приватного обвинува-
чення, обмежень з цього приводу немає), закри-
ти за примиренням неможливо. Чим керувався з 
цього приводу законодавець, незрозуміло. 

Безумовно, договір примирення обвинуваче-
ного (підсудного) і жертви може бути підставою, 
що пом’якшує міру покарання. Але в ч. 1 ст. 66 
КК України вказано 9 конкретних пом’якшуючих 
обставин, серед яких примирення сторін від-
сутнє. Частиною 2 цієї статті передбачена мож-
ливість вважати пом’якшуючими покарання «і 
інші обставини». Отож оцінка цієї обставини, як 
пом’якшуючої покарання, повністю залежить від 
суду.

Те ж саме можна сказати і про визначення 
юридичного впливу договору про примирення 
на призначення судом більш м’якого покарання, 
ніж передбачено законом (ст. 69 КК України), 
чи звільнення від відбування покарання з вип-
робуванням (ст. 75 КК України). Вітчизняні 
правозастосовці будуть позитивно вирішувати 
це питання лише у випадку, якщо акти прими-
рення винного у вчиненні злочину і потерпіло-
го в законі чи в керівних роз’ясненнях Пленуму 
Верховного Суду України буде визначений, як 
обставина, що «істотно знижує ступінь тяжкості 
вчиненого злочину» або може привести «до вис-
новку про можливість виправлення засудженого 
без відбування покарання».

Договір примирення може також сприяти 
судовому розгляду кримінальної справи спроще-
ною процедурою (ч. ч. 3–5 ст. 299 КПК України), 
якщо суб’єкти примирення визнають обставини 
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справи, викладенні в обвинуваченні, та цивільний 
позов. Прохання про розгляд справи в суді спро-
щеною процедурою в такому випадку може бути 
висловлене у договорі примирення.

Переконавшись в істинності і добровільності 
висловлених намірів, суд на початку судового 
слідства в таких випадках одразу ж переходить 
до обговорення з іншими учасниками процесу 
питання про можливість розгляду справи спро-
щеною процедурою. Але й тут, здається, законо-
давець не дійшов завершеності норми. Для того, 
щоб правопорушник взяв на себе відповідаль-
ність, від шкодував збитки, заявив клопотання 
про розгляд справи без дослідження доказів, 
необхідно його заохотити. В нашому ж законо-
давстві заохочення до скороченого судового роз-
гляду не передбачено.

Сприйнявши ідею відновного правосуддя, 
більшість європейських країн пішли по шляху 
змін і доповнень національного кримінального 
і кримінально-процесуального законодавства в 
цьому напрямі.

Введення положень відновного правосуддя у 
кримінальне законодавство України теж конче 
необхідне. Перш за все з питань:

визначення суті відновного правосуддя, ролі 
медіаторів у кримінальному судочинстві;
необхідності у певних випадках залучати 
посередників (медіаторів) для згладжування 
конфліктів, що виникли у сфері кримінальних 
правовідносин;
введення правових норм про заохочення до 
примирення;
законодавчого закріплення юридичного впли-
ву позитивних наслідків медіації на вирішення 
справ.
Слід відзначити, що велику роботу з пропаган-

ди положень відновного правосуддя проводить 
Український Центр Порозуміння, який послідов-
но і наполегливо веде роз’яснюючу роботу, прово-
дить практичні дослідження, постійно вивчає стан 
сприймання цього інституту правозастосовцями 
і пересічними громадянами. І все ж утвердження 
ідей відновного правосуддя в нашій країні можли-

•

•

•

•

ве лише при підтримці (політичній і фінансовій) 
з боку урядових організацій. Європейський досвід 
демонструє залучення на такі цілі як державних 
коштів, так і коштів із громадських приватних 
джерел.

Так, у Польщі оплата праці медіаторів здійс-
нюється з державного бюджету. В Чехії Служба 
апробації і медіації – державна організація, що 
перебуває під юрисдикцією Міністерства юстиції 
Чехії. В Австрії держаний Департамент позасу-
дового розв’язання конфліктів працює спільно з 
Асоціацією апробації і соціальної роботи (приват-
на організація), яка субсидується Міністерством 
юстиції Австрії. В Норвегії кожний муніципалітет 
отримує частину фінансування на розвиток про-
грам медіації з державного бюджету.

Доцільність впровадження програм відновно-
го правосуддя у національне кримінальне судо-
чинство безперечна, а перші кроки застосування 
його положень в Україні вказують на нагальну 
необхідність реформування вітчизняної системи 
правосуддя.
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П
ередуючи викладенню стану роботи, що про-
водиться Національною академією прокура-
тури України з питань впровадження підходів 

і засобів відновного правосуддя у кримінальний 
процес України, зазначимо, що основні ідеї під-
ходу до кримінальних ситуацій, направлених на 
полегшення примирення між злочинцем і потер-
пілими, а також реінтеграції злочинця у нор-
мальне суспільне середовище, відомі на теренах 
України ще з часів Київської Русі. Скажімо, при 
тому, що основними видами покарань за злочини 
за «Руською правдою» були грошові покарання 
з яких найтяжчою вважалася «вира» на користь 
держави (князя), яка призначалася за вбивство 
та, висловлюючись нинішніми поняттями, тяжкі 
тілесні ушкодження, що спричинили смерть. У цих 
випадках також сплачувалася т. зв. «головщина», 
тобто плата родичам убитого в знак примирення. 
Причому за пом’якшуючих обставин злочинцеві 
у цих виплатах допомагала громада1.

Так само втіленню у життя ідей відновного 
правосуддя, на нашу думку, (хоча прямо про це 
у законі не йдеться) слугують окремі положення 
нині чинного Кримінального кодексу України 
(далі – КК України)2. Зокрема, законодавець у 
ст. ст. 175, (невиплата заробітної плати стипендії, 
пенсії чи інших установлених законом виплат), 
212 ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів, 2123 (ухилення від спла-
ти страхових внесків на загальнообов’язкове 

1 Терлюк І. Я. Історія держави і права України (До новітній час). 
Навч. посіб.  – К.: Атіка, 2006. – 400 с. 

2 Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний 
кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

3 Девид Маерс. Международный обзор программ восстановитель-
ного правосудия. К., Университетское издание «Пульсары», 
2004. – 127 с.

державне пенсійне страхування), 363 (незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами), 307 (незаконне вироб-
ництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів), 
369 (давання хабара), передбачив можливість 
звільнення від кримінальної відповідальності 
особи, яка після вчинення злочину добровільно 
вжила заходів до усунення суспільно небезпечних 
наслідків, викликаних цим злочином. Вважаємо, 
що ці норми закону можна розглядати як своєрід-
не примирення між злочинцем і державою. До 
того ж ст. 46 КК України передбачено звільнен-
ня від кримінальної відповідальності особи, яка 
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, якщо 
вона примирилася з потерпілим та відшкодувала 
завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. 
Згідно з ч. 1 ст. 105 КК України, звільненню від 
покарання може бути неповнолітній, який вчинив 
злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо 
внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездо-
ганної поведінки буде визнано, що він на момент 
постановлення вироку не потребує застосування 
покарання. Невирішена проблема полягає у тому, 
що вітчизняне кримінально-процесуальне законо-
давство не містить спеціальних норм, які б регла-
ментували процедуру і полегшували досягнення 
примирення між злочинцем і жертвою злочину.

Із включенням у 2004 р. питання впровадження 
відновного правосуддя до кола наукових інтересів 
кафедри нагляду за додержанням законів органа-
ми, які проводять оперативно-розшукову діяль-
ність, дізнання та досудове слідство Національної 
академії прокуратури України,  перед нами з 
неминучістю постала необхідність вивчення як 
теорії, так і наявної практики застосування при-
таманних процедур. З’ясувалося, що Україна хоча  
і пізніше за інші європейські держави включилася 
в цей рух, однак, просувається досить енергійно і, 
хочеться сподіватися, правильним шляхом.

У більшості європейських держав програми 
відновного правосуддя розпочиналися переважно 
наприкінці 80-х та у 90-х роках минулого століття 
як пілотні проекти, що запроваджувалися ентузіас-
тами без відповідного законодавчого забезпечен-

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЛІ ПРОКУРАТУРИ 
У ВПРОВАДЖЕННІ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
У КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

Віталій СЕГЕДІН 
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ня, тобто в межах можливостей існуючого пра-
вового поля.  За нашими даними, найбільший, 
так би мовити, стаж спеціального нормативного 
забезпечення процедур медіації у кримінальному 
процесі мають Франція4 (з 1993 р.), Німеччина і 
Бельгія (з 1994 р.)5. У Польщі відповідні зміни  до 
Кримінально-процесуального кодексу було вне-
сено 10 червня 2003 р.6 У Фінляндії закон «Про 
медіацію у кримінальних та окремих  цивільних 
справах» набрав чинності 1 січня 2006 р.7. Як ми 
упевнилися, і на сьогодні не все ще устоялося із 
впровадженням відновних процедур у криміналь-
не судочинство деяких інших країн Європи.

Порівняльний аналіз правової ситуації у цих 
країнах і в Україні свідчить про те, що і за ниніш-
ніх умов ми маємо достатньо можливостей для 
напрацювання практичного досвіду в межах 
існуючого на цей час законодавства, а також для 
розробки обґрунтованих і зважених пропозицій 
щодо внесення змін до кримінального і криміналь-
но-процесуального кодексів та прийняття інших 
необхідних законодавчих актів, направлених на 
законодавче врегулювання процедур відновного 
правосуддя у вітчизняне кримінальне судочин-
ство. І ця робота в Україні вже ведеться. 

За ініціативою благодійної організації 
Український Центр Порозуміння з 2004 р. спо-
чатку в одному з районів міста Києва, а тепер уже 
у багатьох регіонах України окремі кримінальні 
справи, переважно щодо правопорушень, вчи-
нених неповнолітніми, і не тільки, передаються 
на медіацію на різних етапах провадження. Не 
можна сказати, що це явище носить масовий 
характер, але у різних районах у межах можли-
востей, які надає чинне кримінальне і криміналь-
но-процесуальне законодавство України, поки що 
окремі судді напрацьовують практику передачі 
матеріалів на медіацію і врахування її результатів 
при винесенні рішень у кримінальних справах. 
У даний час ця практика вивчається і результати 
її наукового опрацювання будуть оприлюднені. 
Але вже тепер можна сказати, що цей досвід безу-
мовно несе позитивний заряд. 
4 Землянська В. Аналіз практики судових та правоохоронних 

органів з впровадження процедури медіації в Англії, Бельгії та 
Німеччині // Відновне правосуддя в Україні: щоквартальний 
бюлетень БО Український Центр Порозуміння, 2007. – № 2. 
– С. 76-81. 

5 Замніус В. Експертний висновок стосовно законодавчих пере-
думов впровадження процедури медіації в Україні на підставі 
порівняльного аналізу польського та українського законодав-
ства // Розвиток медіації в Україні: Польсько-українська спів-
праця. – К., 200. – 185 с.

6 Аарне Кінуунен. Фінляндія: відновне правосуддя та медіація 
у кримінальних справах // Відновне правосуддя в Україні: 
щоквартальний бюлетень БО Український Центр Порозуміння, 
2007. – № 2. – С. 26-29.

7 Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний 
кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с. 

Тут слід зробити невеличку ремарку. Дехто 
помилково вважає, що сутність відновного право-
суддя полягає у відшкодуванні збитків, заподія-
них особі, потерпілій від злочинів, в обмін на 
звільнення винної особи від відповідальності за 
вчинений злочин. Насправді, як відомо, ідеологія 
застосування відновних процедур полягає якраз у 
тому, щоб спонукати і заохочувати правопоруш-
ника добровільно прийняти на себе відповідаль-
ність за негативні наслідки своїх дій і залагодити 
їх. Таким чином має досягатися подвійна мета: з 
одного боку, найбільш ефективно забезпечується 
відновлення порушених прав і законних інтересів 
жертви злочину і, з другого, сприяє відновленню 
порушених соціальних стосунків винної особи 
з потерпілим і з громадою загалом, що суттєво 
зменшує небезпеку рецидиву. А дієвим інструмен-
том досягнення цієї мети є проведення перемовин 
з метою досягнення порозуміння між обома сто-
ронами за допомогою посередника (медіатора). 

Стаття 46 КК України8 обмежує можливості 
звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 
певними обставинами: злочин має бути невеликої 
тяжкості (за ст. 12 КК України, це злочини, за які 
передбачено покарання у виді позбавлення волі на 
строк не більше двох років, або інше, більш м’яке 
покарання), злочин має бути вчинений вперше 
особою, яка примирилася з потерпілим та відшко-
дувала завдані нею збитки або усунула заподіяну 
шкоду. Тобто, дія цієї статті розповсюджується на 
досить вузьке коло кримінальних випадків. 

За таких умов судді, які співпрацюють з 
регіональними громадськими організаціями, що 
здійснюють медіацію, розширюють можливості 
відновних процедур, вміло використовуючи 
можливості, закладені у чинному законо давстві. 
У своїх вироках судді, враховуючи позитивні 
результати процедури примирення, визнаючи їх у 
відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 66 КК  України обстави-
нами, які пом’якшують покарання, і застосовують 
у таких випадках надані ст. 69 КК України мож-
ливості призначення покарання більш м’якого, 
ніж передбачено законом. У таких справах прак-
тикується призначення громадських робіт замість 
позбав лення волі (ст. ст. 56 і 100 КК України), 
звіль нення від від бування покарання з випробу-
ванням (ст. ст. 75, 79 і 104 КК України), звільнен-
ня від покарання неповнолітнього, який вчинив 
злочин невеликої або середньої тяжкості (за який 
передбачено позбавлення волі на строк не більше 
8 Наглядові провадження прокуратури Красногвардійського 

району Автономної Республіки Крим у кримінальних справах 
№№ 10605290230, 10601290102, 10605290462, 10601290252 та 
інші за 2006 рік.

Проблемні питання ролі прокуратури у впровадженні відновного правосуддя ...
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п’яти років) із застосуванням примусових заходів 
виховного характеру, передбачених ст. 105 КК 
України, зокрема передачу неповнолітнього під 
нагляд батьків  тощо. 

Наприклад, суддя Красногвардійського район-
ного суду Автономної Республіки Крим, у кримі-
нальній справі за фактом порушення правил 
безпеки дорожнього руху, що спричинило потер-
пілому середньої тяжкості тілесне ушкодження 
(ч. 1 ст. 286 КК України), в рамках відновної про-
цедури було проведено медіацію, за наслідками 
якої обома сторонами підписано угоду, за умова-
ми якої неповнолітній водій мотоцикла, винний у 
ДТП, приніс вибачення потерпілій і зобов’язався 
надавати їй допомогу у домашньому господарстві. 
З урахуванням досягнутого примирення суддя, 
на підставі п. 1 ч. 2 ст. 105 КК України, звільнила 
його від покарання, застосувавши примусовий  
захід виховного характеру – застереження. 
Альтернативні заходи застосовувалися цією суд-
дею і в інших кримінальних справах, де відновні 
процедури закінчувалися примиренням сторін 
унаслідок проведених медіацій9.

Завдяки таким ентузіастам, що сприйняли 
ідеологію відновного правосуддя не тільки як 
теорію, а й як дороговказ до дії, починаєш вірити 
у те, що воно має добрі перспективи і на теренах 
України.

Відповідно до Орієнтовного плану законопро-
ектної роботи на 2007 р., затвердженим Кабінетом 
Міністрів України10, Міністерство юстиції розро-
било проект законів України «Про медіацію 
(посередництво) у кримінальних справах» і «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України щодо процедури 
медіації (посередництва)». Ці проекти свого часу 
були направлені до інших зацікавлених відомств 
для обговорення і, сподіваємося, що найближчим 
часом у вдосконаленому вигляді будуть подані на 
розгляд Верховній Раді України.

Ми є прибічниками додержання рекомендацій, 
викладених у резолюції Економічної і соціаль-
ної Ради Організації Об’єднаних Націй від 24 
липня 2002 р. «Основні принципи застосування 
програм відновного правосуддя у кримінальних 
справах», зокрема, і рекомендації щодо загальної 
доступності процесу відновного правосуддя на 
усіх етапах кримінального судочинства, включа-
ючи і стадії досудового провадження.

Але тут ми можемо стикнутися з двома про-
блемами. 
9 Див.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2007 р. № 239-р. //www.liga.net/
10 Рекомендація № R (99) 19, прийнята Комітетом Міністрів Ради 

Європи 15.09.1999 // Адвокат. – 2007. – № 7.

Перша, яку ми вже відчули, – це недооцінка 
розробниками проектів зазначених законів ролі 
прокурора на досудових стадіях проваджен-
ня у кримінальних справах. Досвід іноземних 
держав, причому з різними правовими система-
ми (наприклад, Австрії, Нідерландів, Норвегії, 
Федеративної Республіки Німеччини, Фінляндії, 
Франції тощо) свідчить, що рішення про направ-
лення матеріалів кримінальних справ на медіацію 
на досудових стадіях або приймається, або кон-
тролюється прокурорами. На цій стадії процесу 
прокурор має переконатися, що виконуються 
умови, викладені у Рекомендації № R (99) 19 
Комітету Міністрів Ради Європи державам – чле-
нам Ради, які зацікавлені в організації медіації у 
кримінальних справах11. Зокрема, 

що у матеріалах справи є достатні докази при-
четності підозрюваної або обвинуваченої особи 
до злочину і останній визнає свою вину;
що обидві сторони проінформовані про свої 
права, характер процесу медіації та про мож-
ливі наслідки прийнятого рішення;
що ані  потерпілий, ані злочинець не спонука-
лися до участі  у відновних процедурах будь-
якими несправедливими способами тощо.
У більшості зазначених країн прокурор також 

вирішує питання подальшого спрямування спра-
ви у разі досягнення згоди між сторонами.

Така роль прокурора повністю відповідає і 
чинному кримінально-процесуальному зако-
нодавству України. Згідно зі статтями 7, 71, 72, 
8, 9, 10 Кримінально-процесуального кодексу 
України, саме на прокурора покладено обов’язок 
вирішувати дилему: направляти кримінальну 
справу до суду з обвинувальним висновком чи 
винести постанову про направлення справи до 
суду для вирішення питання про звільнення 
особи від кримінальної відповідальності. У тих 
випадках, коли таке рішення приймає слідчий, 
він, згідно з чинним законом, повинен узгодити 
його з прокурором. Це стосується і звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з прими-
ренням винного з потерпілим, що передбачено 
ст. 46 КК України. 

Хочеться вірити, що розробники проекту 
закону «Про внесення змін до Кримінального і 
Кримінально-процесуального кодексів України» 
під час його доопрацювання врахують цю особли-
ву роль прокурора, як гаранта забезпечення прав 
учасників кримінального процесу на досудових 
стадіях провадження.
11 Конституція України, ст. 121 // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – №  30; п. 9 розд. І Закону України «Про вне-
сення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. № 2222-IV 
// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №   2. – Ст. 44.
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Друга проблема криється у ставленні самих 
прокурорів до ідей і практики відновного  право-
суддя. І тут недоречні як зайве зволікання, так і 
надмірний поспіх. Ми маємо рахуватися з певною 
інерційністю мислення, що притаманна служите-
лям Феміди і, зокрема прокурорам. 

Як орган, який здійснює правоохоронні фун-
кції, прокуратура, за своєю сутністю, не може не 
бути консервативною.

Організація і діяльність прокуратури, згід-
но зі ст. 92 Конституції України, визначаються 
виключно законами України. При цьому ст. 121 
Конституції на прокуратуру України, серед іншо-
го, покладається

нагляд за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство;
підтримання державного обвинувачення в 
суді;
нагляд за додержанням законів при виконан-
ні судових рішень у кримінальних справах, та 
при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян.
Згідно з останніми змінами, внесеними до 

Основного Закону держави у грудні 2004 р., 
до  сфери діяльності прокурора віднесено також 
нагляд за додержанням прав і свобод людини і 
громадянина, додержанням законів з цих питань 
органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами1.

Цілком зрозуміло, що, здійснюючи нагляд за 
додержанням законів, прокурори насторожено 
сприймають будь-які відхилення від чинних норм, 
установлених законом. Особливо це стосується 
такої сфери, як кримінальне судочинство, де най-
більш уразливими є права і свободи людини. Слід 
відзначити, що такий здоровий консерватизм не є 
виключною ознакою українських прокурорів. Як 
ми пересвідчилися під час навчальної поїздки до 
Швейцарії, ця риса і там притаманна прокурорам 
різних кантонів, незалежно від діючих у цих кан-
тонах кримінальних процедур.

Як засвідчило дослідження, проведене у 
Національній академії прокуратури України, 
неприйняття багатьма прокурорами медіації у 
кримінальному процесі великою мірою пояс-
нюється їх необізнаністю, через брак необхід-
ної інформації, щодо основоположних ідей від-
новного правосуддя. Як засвідчили результати 
опитування, проведеного серед прокурорів і 
слідчих прокуратури і органів внутрішніх справ, 
обізнаність їх щодо сутності поширюваних у 
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світі ідей і методів відновного правосуддя є дуже 
низькою. Кожний третій респондент (32,7%) 
на питання, чи вважає він прийнятними ці ідеї і 
методи для вітчизняного кримінального процесу, 
відповів, що взагалі не знає про що йдеться, а ще 
31 відсоток або заперечують їх прийнятність, 
або не визначились з цього питання.

Цікавими видаються і деякі інші відповіді. 
Приблизно рівне число опитаних висловилося 

на користь направлення матеріалів на медіацію зі 
стадії попередньої перевірки матеріалів (26,9%) і 
зі стадії досудового слідства (28,7%). Лише 7,6% 
вважають, що подібну процедуру може запрова-
дити лише суд. Решта 36,7% не визначили власної 
позиції з цього питання, що також можна поясни-
ти недостатньою обізнаністю.

Характерними видаються відповіді на питан-
ня щодо ролі прокурора при запровадженні при-
мирних процедур у кримінальний процес. Майже 
половина прокурорів і слідчих (48,6 і 48,4 відсо-
тка) вважають, що матеріали на посередництво 
мають направлятися за погодженням з прокуро-
ром, а 7,5 і 7,8% – що прокурор сам має переда-
вати такі матеріали.

Цікавими виявилися відмінності у відпові-
дях респондентів залежно від тривалості їхнього 
професійного досвіду. Більш критичну позицію 
щодо існуючого законодавства зайняли слухачі з 
найдовшим стажем роботи. З числа осіб зі стажем 
понад 10 років висловилися за необхідність кра-
щого законодавчого захисту інтересів потерпілого 
82%, тоді як серед починаючих працівників таку 
позицію підтримали лише 68%. 

Таке ж співвідношення виявилося у відпові-
дях щодо можливості досягнення примирення 
між потерпілим і правопорушником у межах 
чинного кримінального процесу. 

Ця тенденція проглядається і у відповідях 
щодо необхідності внесення змін до існуючого 
законодавства з метою розширення можливостей 
для досягнення примирення і його врахування при 
визначенні подальшого руху кримінальної справи.

Таким чином, серед переважної більшості про-
курорів і слідчих (як прокуратури, так і органів 
внутрішніх справ) існує тверда впевненість у 
необхідності і своєчас ності внесення змін до 
кримінального і кримінально-процесуального 
законодав ства України задля підвищення ефек-
тивності забезпечення прав і свобод людини, в 
тому числі права власності, від злочинних пося-
гань, а також запобігання зло чинам і охороні  прав 
та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві. І, 
навіть не будучи достатньо обізнаними з цілями 

Проблемні питання ролі прокуратури у впровадженні відновного правосуддя ...
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і методами відновного правосуддя і результата-
ми, яких ці методи дозволя ють досягнути у тих 
правових системах, де вони вже запроваджені, 
українські прокурори і слідчі не є супротивниками 
досягнення примирення між правопо рушниками  
і потерпілими під час досудового провадження у 
матеріалах і справах про злочини і вважають його 
корисним для захисту прав і законних інтересів 
жертв злочинів.

У 2007 р. Генеральна прокуратура України 
і Національна академія прокуратури України 
включилася до виконання проекту «Підтримка 
реформи системи кримінальної юстиції в Україні: 
обізнаність прокуратур з принципами відновно-
го правосуддя та прийомами медіації». У рамках 
цього проекту утворено робочу групу з числа нау-
ково-педагогічних працівників Академії і відпові-
дальних працівників Генеральної прокуратури. За 
сприянням Швейцарського Агентства з Розвитку 
і Співробітництва відбулося ознайомлення з про-
цесом законодавчого і практичного втілення ідей 
відновного правосуддя в інших країнах. 

В Академії прокуратури України вивчаєть-
ся наявний вітчизняний досвід використання 
медіації у кримінальних справах. Генеральною 
прокуратурою України за участю Академії проку-
ратури України розроблено і надано зауваження 
до зазначених проектів Законів «Про медіацію 
(посередництво) в кримінальних справах» і «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України щодо  процеду-
ри медіації (посередництва)». 

Національною акаде мією прокуратури України 
за участю Українського Центру Порозуміння 
розроблено і апробовано спеціальний навчаль-
ний курс «Становлення відновного правосуддя у 
світі і в Україні», готуються відповідні навчальні 
посібники.

Сподіваємося, що зазначені зусилля допомо-
жуть прокурорам і органам досудового слідства 
України долучитися до непростої, але необхідної 
роботи по розробці і впровадженню у вітчизня-
не кримінальне судочинство підходів відновного 
правосуддя.
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П
роблема толкования уголовного закона зани-
мает в науке уголовного права и практике 
его применения одно из центральных мест. 

Нет сомнений в том, что от качества толкования, 
тщательности, продуманности процесса уясне-
ния содержания закона и его результатов в конеч-
ном итоге зависит судьба конкретного человека. 
В определенной мере, опосредованно, этим опре-
деляется и состояние правосознания в обществе, 
степень уважения к закону, доверие к нему, чувс-
тво защищенности, вера в справедливость.

Без толкования закона обойтись категори-
чески невозможно. Даже «простейшие» (на 
первый взгляд) статьи Уголовного кодекса при 
ближайшем рассмотрении нуждаются в уточне-
нии их смысла, расшифровке терминов, уясне-
нии содержания порой общеупотребительных, 
привычных слов. Казалось бы, кто не знает, что 
такое «насилие». Между тем, смысл этого слова 
(а оно употребляется в десятках статей УК) видят 
по-разному. Не случайно проблеме понимания 
насилия посвящены солидные монографии, мно-
гочисленные статьи и диссертации. И дискуссия 
эта – вовсе не соревнование в «учености». От 
того, как понимает смысл слова «насилие» право-
применитель, зависит, например, по какой части 
той или иной статьи будет отвечать преступник. 
Вспомним «простой» и насильственный грабеж. 
Сколько споров в свое время вызвала ситуа-
ция (пока ее не разъяснил Пленум Верховного 
Суда), когда завладение имуществом происхо-
дит «рывком». Если рывок – это насилие, приме-
нять нужно часть 2 статьи 186-й, где санкция – от 
четырех до шести лет лишения свободы. Если же 
насилием рывок считать нельзя, то преступник 
будет отвечать по части 1 той же статьи. Здесь 
четыре года лишения свободы предусмотрено в 
качестве максимального наказания. А кроме лише-
ния свободы предусмотрены и другие варианты, 

вплоть до самого мягкого наказания – штрафа. 
Понятно, что преступнику далеко не все равно, 
по какой части статьи нести ответственность. Тем 
более, что санкцией статьи определяется степень 
тяжести преступления, а от нее зависит возмож-
ность освобождения от уголовной ответственнос-
ти и другие важные для преступника моменты. 
Да и само признание определенного поведения 
преступным либо правомерным может баланси-
ровать на той же тонкой грани. «Насилие» или 
нет вторжение в чужое жилище, когда преступ-
ник ломает дверь, не зная при этом, что хозяин 
дома? Если это – насилие, то человек, который 
в жилище находится, может в качестве оборони-
тельных осуществлять любые действия, с любыми 
последствиями. Даже причинение смерти в такой 
ситуации превышением пределов необходимой 
обороны не будет. Именно так сказано теперь в 
части 5 ст. 36 УК Украины. Не сказано только, 
как насилие понимать. И это вполне естествен-
но. Иначе Уголовный кодекс выполнял бы еще и 
функцию толкового словаря, имея непомерный 
объем. И снова же, понятие насилия требуется 
раскрывать тому человеку, который закон приме-
няет. А тем самым и брать на себя ответственность 
за решение вопроса о том, кто перед ним – пре-
ступник или же человек, который реализовал свое 
право на самозащиту в рамках дозволенного.

Подобные примеры можно приводить до бес-
конечности. Кроме всего прочего, они еще раз 
подтверждают, что теоретические разработки не 
являются самоцелью якобы отвлеченных от реа-
лий жизни теоретиков. Теоретические исследова-
ния обслуживают предельно приземленные, сугу-
бо практические и (к сожалению) каждодневные 
задачи – решение человеческих судеб в погранич-
ных ситуациях. Вспомним еще раз слова великого 
мыслителя Гельвеция: «Ничего нет практичнее 
хорошей теории». А хорошей теории не будет без 
разностороннего, веского, стройного обоснова-
ния. Любое обоснование, на наш взгляд, в первую 
очередь держится на убежденности самого авто-
ра, без которой никакие теоретические выкладки 
не  приобретут статуса аргументов. К такой вот 
убежденности мы пришли в результате размыш-

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ 
ВИНОВНОГО С ПОТЕРПЕВШИМ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОБЛЕМ ТОЛКОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Наталья ЯРМЫШ 
доктор юридических наук, профессор 
Национальной академии прокуратуры 
Украины
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лений на тему, которая вызывает напряженные 
споры, несмотря на то, что здесь сказал свое слово 
Пленум Верховного Суда Украины (постановле-
ния его, как известно, носят рекомендательный 
характер).

Речь в данном случае идет о проблеме уго-
ловной ответственности либо же ее отсутствии 
за телесное повреждение средней тяжести, умыш-
ленно причиненное в состоянии сильного душев-
ного волнения, внезапно возникшего вследствие 
противозаконного насилия или тяжкого оскор-
бления.

Проблема отсутствовала бы, не будь в 
Уголовном кодексе статьи аналогичного содержа-
ния, но касающаяся тяжкого телесного повреж-
дения (ст. 123 УК). Данная статья по содержанию 
является специальной нормой по отношению к 
норме общей (ст. 121 УК), в которой речь идет об 
умышленном тяжком телесном повреждении без 
указания на эмоциональное состояние виновного. 
Понятно, что если бы законодатель не сконстру-
ировал отдельную, привилегированную, норму 
для ситуаций, где потерпевший спровоцировал 
агрессию против себя, то человек, причинивший 
при таких обстоятельствах обидчику тяжкое теле-
сное повреждение, отвечал бы по статье 121 УК 
«Умышленное тяжкое телесное повреждение». 
При этом состояние сильного душевного вол-
нения, вызванное неправомерным поведением 
потерпевшего, учитывалось бы лишь в качестве 
смягчающего обстоятельства (в порядке п. 7 ч. 1 
ст. 66 УК), позволяющего при назначении наказа-
ния продвигаться ближе к минимуму санкции. А в 
санкции части первой этой статьи предусмотрен 
только один вид наказания – лишение свободы 
на срок от пяти до восьми лет. Соответственно, 
данное преступление является тяжким.

Но законодатель проявил гуманизм и пре-
дусмотрел в УК статью 123, которая позволяет 
значительно смягчить ответственность в случаях 
виктимного поведения потерпевшего. Обратим 
внимание, что наиболее суровое наказание за 
умышленное тяжкое телесное повреждение, при-
чиненное в состоянии сильного душевного волне-
ния, – это лишение свободы на срок до двух лет 
(а более мягкие – общественные работы, испра-
вительные работы, ограничение свободы). Как 
видим, такой деликт относится к преступлениям 
небольшой тяжести. Заметим, что между общим 
и привилегированным составом отсутствует одна 
«ступенька:  переход от тяжкого преступления 
осуществляется сразу к преступлению небольшой 
тяжести, минуя тяжесть среднюю. Наличие в УК 
привилегированной нормы, касающейся тяжкого 

телесного повреждения, и наводит на размышле-
ния о том, как быть, когда при тех же условиях 
причиняется не тяжкое, а всего лишь средней 
тяжести телесное повреждение. 

Обращает на себя внимание известный факт: 
в привилегированной статье (103) УК Украины 
1961 г. речь шла не только о тяжком, но и о сред-
ней тяжести телесном повреждении.  В аналогич-
ной статье нового УК (ст. 123) говорится только 
о тяжком телесном повреждении. Возникает 
вопрос: почему? Что имел в виду законодатель, 
«убирая» указание на средней тяжести телесное 
повреждение, причиненное в состоянии сильного 
душевного волнения? Здесь возможны вариан-
ты. Первый: санкция за умышленное телесное 
повреждение средней тяжести (ст. 122) и так 
относительно мягкая, поэтому нет необходимос-
ти выделять привилегированный состав. А раз 
нет специальной нормы – применять нужно ту 
единственную, которая рассчитана на все без 
исключения случаи умышленного причинения 
средней тяжести телесного повреждения. Второй: 
отсутствие в привилегированной норме, касаю-
щейся тяжкого телесного повреждения, указания 
на средней тяжести телесное повреждение сле-
дует понимать как отсутствие уголовной ответ-
ственности за причинение последнего в состоя-
нии сильного душевного волнения. Между тем, 
прямого ответа на вопрос о том, какой из двух 
вариантов следует считать правильным, в кодек-
се  нет. А от избранного предпочтения зависит 
– преступник или же нет человек, который соот-
ветствующим образом отреагировал на неправо-
мерное поведение. Значит нужно приступать к 
толкованию уголовного закона, используя для 
этого все возможные способы и приемы.

К слову заметим, что по поводу самих способов 
толкования единства взглядов в уголовно-пра-
вовой науке не наблюдается. Многие исследо-
ватели наряду с грамматическим (филологичес-
ким), си стематическим, историческим способами 
толкования выделяют «логическое».  Пользуясь 
случаем, выскажем свое решительное несогласие 
с таким подходом. Логика имманентно присуща 
интеллекту, является его показателем и мерой, 
неотделима от разума, неизбежно присутству-
ет в каждом движении  мысли, составляет саму 
человеческую сущность. Вне логических опера-
ций невозможно никакое толкование вообще. 
Поэтому позиционировать «логическое» толко-
вание в качестве самостоятельного способа – это 
нарушать сами логические законы. Логическими 
операциями пронизано любое толкование, неза-



№ 4, січень, 2008  39 

висимо от операционного способа его осущест-
вления.

Исходные попытки решить проблему фор-
мально-логическим путем приводят к неуте-
шительному (в плане гуманизма) выводу о том, 
что к лицу, умышленно причинившему средней 
тяжести телесное повреждение в состоянии силь-
ного душевного волнения следует применять ту 
единственную статью (122-ю), которая карает 
за умышленное телесное повреждение средней 
тяжести. Действительно, там нет никаких ограни-
чений по поводу эмоций и причин, их вызвавших. 
Если сосредоточиться на признаках только этой 
статьи, не обращаясь к соседним, так и получа-
ется. Это вполне логично и, на первый взгляд, 
вполне разумно.  Более того, можем привести 
хоть и косвенный, но все, же аргумент в пользу 
такого вывода, который мы обнаружили в самом 
уголовном законе. Ведь в некоторых случаях 
(которые, прямо скажем, не лежат на поверх-
ности), законодатель фактически оговаривает, в 
каких ситуациях определенная статья неприме-
нима. Такое исключение прочитывается в ст. 135 
УК «Оставление в опасности». В части второй 
сказано: «Те же действия, совершенные матерью 
в отношении новорожденного ребенка, если мать 
не находилась в обусловленном родами состоянии» 
(выделено нами – Н. Я.). Из такой формулировки 
следует, что оставление в опасности преступно не 
всегда. На мать, находящуюся в указанном состо-
янии, уголовный кодекс не распространяется.

Рассуждая по аналогии, можно предположить, 
что если бы законодатель хотел подобное изъятие 
сделать для рассматриваемой нами ситуации, в 
которой причиняется средней тяжести теле-
сное повреждение, он сказал бы примерно так: 
«Умышленное средней тяжести телесное повреж-
дение…, если оно не было причинено в состоянии 
сильного душевного волнения, вызванного…». А раз 
в статье такого нет значит она распространяет-
ся на все без исключения случаи, когда средней 
тяжести телесное повреждение причиняется 
умышленно.

Однако такое утверждение небесспорно.  
Опровергнуть его попытаемся путем системати-
ческого толкования уголовного закона, в котором 
воплощена логика не формальная, а уже диалек-
тическая. Для начала сравним санкции интересу-
ющих нас статей. Как уже упоминалось, наказа-
ние за преступление, предусмотренное в ст. 123 
«Умышленное тяжкое телесное повреждение, 
причиненное в состоянии сильного душевного 
волнения»,  – это  общественные работы на срок 
от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или 

исправительные работы на срок до двух лет, или 
ограничение свободы на срок до трех лет, или 
лишение свободы на срок до двух лет. Санкция 
ч. 1 статьи 122 «Умышленное средней тяжести 
телесное повреждение» – исправительные рабо-
ты на срок до двух лет или ограничение свобо-
ды на срок до трех лет, или лишение свободы на 
срок до трех лет. Видим, что ответственность за 
умышленное средней тяжести  телесное повреж-
дение более сурова, чем за умышленное тяжкое 
телесное повреждение, причиненное в состоянии 
сильного душевного волнения. Из этого следует, 
что если пойти по формально-логическому пути, 
и независимо от конкретной ситуации привлекать 
человека, причинившего средней тяжести теле-
сное повреждение, по статье 122, то обнаружится 
парадокс. Он заключается в том, что, при прочих 
равных, более тяжкое наказание может понести 
тот, кто причинил потерпевшему менее опасное 
телесное повреждение. Уже этого достаточно, 
чтобы сильно усомниться в правомерности рас-
сматриваемого подхода. Конечно, здесь возмож-
ны горькие реплики по поводу серьезного беспо-
рядка в построении санкций ныне действующего 
Уголовного кодекса (достаточно вспомнить, что 
санкция за применение оружия массового унич-
тожения, повлекшее человеческие жертвы, мягче, 
чем за убийство двух и более лиц). При явной 
несогласованности санкций, может быть, действи-
тельно трудно и не слишком убедительно строить 
на их сравнении выводы о наличии либо отсутс-
твии уголовной ответственности. Однако есть 
еще аргумент в пользу того, что отсутствие в УК 
нормы об уголовной ответственности за умыш-
ленное средней тяжести телесное повреждении в 
состоянии сильного душевного волнения нужно 
понимать так, что данное поведение вообще не 
является преступным.

Представим, что некто, находясь в состоя-
нии сильного душевного волнения, вызванного, 
к примеру, противозаконным насилием со сто-
роны близкого человека, причинил ему тяжкое 
телесное повреждение. Преступление, ответ-
ственности за которое он подлежит, относится 
к преступлениям небольшой тяжести. Поэтому, 
в случае примирения виновного с потерпевшим 
при наличии необходимых условий он в поряд-
ке ст. 46 УК должен (подчеркнем, не «может», а 
именно «должен»!) быть освобожден от уголов-
ной ответственности.

А теперь изменим исходные данные. Пусть 
телесное повреждение, причиненное в состоянии 
аффекта, вызванного противозаконным насили-
ем, окажется не тяжким, а средней тяжести. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим...
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Спросим судью, который считает, что в подоб-
ных случаях следует применять «общую» (точнее, 
единственную) норму об умышленном средней 
тяжести телесном повреждении, может ли он в 
случае примирения освободить такого преступ-
ника от уголовной ответственности? Ответ один 
– нет. Ведь санкция статьи 122 такова, что пре-
ступление, ею предусмотренное, относится к пре-
ступлениям средней тяжести. А ст. 46 обязывает 
суд освобождать от уголовной ответственности в 
связи с примирением только лиц, совершивших 
преступления небольшой тяжести.   Таким обра-
зом, анализируемый подход приводит к совер-
шенно абсурдному выводу: человек, причинив-
ший обидчику тяжкое телесное повреждение, 
оказывается в лучшем положении по сравнению с 
тем, кто причинил повреждение средней тяжести. 

Продолжением может быть совсем уж кощунс-
твенная мысль: тот, кто причинил повреждение 
средней тяжести, может «пожалеть» о том, что 
дело не дошло до тяжкого телесного поврежде-
ния. Здесь можно ставить точку. На наш взгляд, 
больше доводов не требуется.

Итак, системный анализ Уголовного кодекса 
с использованием положений об освобождении 
от уголовной ответственности в связи с прими-
рением виновного с потерпевшим позволяет уве-
ренно прийти к выводу о том, что умышленное 
средней тяжести телесное повреждение, причи-
ненное в состоянии сильного душевного волне-
ния, вызванного противозаконным насилием или 
тяжким оскорблением со стороны потерпевшего,  
не является преступлением. 
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У 
70-ті роки ХХ ст. у країнах Західної Європи 
намітилася певна криза поширеного у 
су спільстві погляду, що покарання завжди 

виконує своє призначення та може справді впли-
нути на стан злочинності. Це спонукало людство 
до пошуку альтернатив кримінальній юстиції. 
В результаті, нині у світі все більший авторитет 
завойовує альтернативне – відновне правосуддя 
[6; 7; 8]. 

В основі відновного правосуддя лежить інший 
погляд, інша філософія відповіді суспільства на 
злочин [8, с. 42]. Воно зміщує ракурс реагуван-
ня на вчинений злочин у бік потерпілого, адже 
су спільство має спочатку дбати про інтереси 
останнього, а вже потім – про публічний інтерес 
[8, с. 42-43; 12, с. 42-43]. Центральною ланкою 
цього правосуддя є примирення, головна мета 
якого – відновлення, що розуміється не лише 
формально-юридично як поновлення поруше-
ного правопорядку, встановленого державою, а 
й у широкому соціально-антропологічному сенсі 
– як реальне зцілення жертви та спричинника 
шкоди [8, с. 42]. Отже, на відміну від традицій-
ної системи кримінального судочинства, основою 
відновного правосуддя та його головною метою є 
примирення та поновлення порушеної в резуль-
таті вчинення злочинного посягання рівноваги 
інтересів потерпілого, правопорушника, громад-
ськості та держави [12, с. 42]. 

Відновне правосуддя, що з успіхом застосо-
вується в окремих державах, як складова кримі-
нального права та процесу, знаходить своє місце 
й у вітчизняному кримінальному та кримінально-
процесуальному законодавстві. Стосовно кримі-
нального законодавства воно має свій вияв у 
ст. 46 КК України. Ця невідома попередньому КК 
України норма є відображенням «простої медіа-
ції» як однієї з моделей відновного правосуддя, 

в основу якої покладено посередництво у прими-
ренні потерпілого з обвинуваченим [4, c. 373]1.   

Регламентація в законі вказаного законодав-
чого положення, на думку деяких науковців, 
дозволяє говорити про те, що «приватна засада» 
отримала офіційний статус у межах публічної 
галузі матеріального права. Цей вид звільнення 
від кримінальної відповідальності підсилює охо-
рону приватних інтересів у кримінальному праві, 
переносить акцент на відновлення, в першу чергу, 
інтересів потерпілого [18, с. 10], якому тради-
ційно у кримінально-процесуальній і особливо 
кримінально-правовій літературі приділяється 
недостатньо уваги [3; 14; 15; 16], а між тим одним 
з найважливіших цінностей, які має захищати 
кримінальний закон, є потерпілі від злочину 
[16, с. 76]. У цьому контексті варто зауважити, 
що належна охорона потерпілих від злочинів 
шляхом реалізація вказаної норми в Україні 
наразі не забезпечується на 100%, оскільки з 
боку системи традиційного правосуддя, чомусь 
залишається недовіра до відновної моделі вирі-
шення конфліктів, незважаючи на те, що досвід 
діяльності громадських організацій, які співпра-
цюють із судами в реалізації програм відновного 
правосуддя, свідчить – ці програми є реальними, 
задовольняють потреби потерпілих і вимагають 
подальшого розвитку та впровадження [15, с. 25-
26]. Крім того, на думку деяких дослідників, сама 
реалізація  ст. 46 КК України фактично обмежена 
щодо кола злочинів невеликої тяжкості у складі 
яких суто публічні інтереси виступають у якості 
його безпосереднього об’єкта [2, с. 137; 9, с. 132-
134; 17, с. 536-538]. 

Коментуючи останнє судження відзначимо, 
що подібний підхід обмежує диспозитивні заса-
ди кримінально-правового регулювання, в той 
час, як навпаки в юридичній літературі пропо-
нується їх розширяти [10; 11]. Слушною є думка 
Т. І. Присяжнюк, яка зазначає, що звуження пуб-
1 Слід зазначити, що відомий російський науковець Л. В. Головко 

зауважує, що ст. 76 КК РФ (ст. 46 КК України) лише зовні 
схожа з концепцією простої медіації, оскільки в її вітчизняному 
варіанті відсутні вказівки на обов’язкове залучення до про-
цесу примирення посередників-медіаторів [4, с. 373-374]. На 
нашу думку, відсутність такої вказівки обумовлена новизною 
інституту примирення у справах публічного обвинувачення. 
Вважаємо, що його детальна процесуальна  регламентація лише 
справа часу. 

ПРИМИРЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО 
З ПОТЕРПІЛИМ ЯК ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА 
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Андрій ЯЩЕНКО 
кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри  кримінально-правових 
дисциплін ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
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лічних аспектів функціонування кримінального 
права, може мати зовсім інший контекст, якщо 
потерпілого розглядати у якості структурного 
елемента об’єкта злочину [15, 84-104]. Визнання 
потерпілого як найвищої соціальної цінності 
«вершиною трикутника» – об’єкта обумовлює 
захищеність усіх тих явищ, з якими пов’язується 
позитив для потерпілого, користь для нього [15, 
с. 97]. Тому, цілком обґрунтованим є твердження, 
що за наявності суспільного інтересу в притяг-
ненні винної особи до відповідальності перевагу 
повинно мати бажання потерпілого щодо цього 
[15, с. 40]. Відтак, реалізація вказаного законо-
давчого утворення повинна бути здійснена не 
лише при вчиненні злочинів невеликої тяжкості, 
у складі яких приватні чи особисті інтереси висту-
пають у якості його безпосереднього основного 
об’єкта2, а і при вчиненні злочинів невеликої тяж-
кості, які мають суто публічний характер, посяга-
ють у першу чергу на публічні інтереси. Водночас, 
зважаючи на точку зору шановних опонентів, яку 
ми не можемо не враховувати, вважаємо, що у 
разі вчинення злочинів невеликої тяжкості, які 
мають суто публічний характер, звільненню від 
кримінальної відповідальності за примиренням з 
потерпілим необхідно надавати факультативного 
характеру, адже саме таким чином можна  вийти із 
ситуації, коли  виникає свого роду конфлікт між 
публічними і приватними інтересами [1, с. 44; 4, 
с. 357-369].

Крім того, примирення з потерпілим як необ-
хідний атрибут відновного правосуддя знахо-
дить свій вияв не лише у якості імперативно-
суб’єктивної підстави звільнення від кримінальної 
відповідальності [4, с. 286-288], а й обставини, що 
пом’якшує покарання (ч. 2 ст. 66, ч. 1 ст. 103 КК 
України), обставини, що враховується при вирі-
шенні питання про звільнення від покарання 
(ч. 4 ст. 74 КК України) і навіть звільнення від 
відбування покарання (ст. ст. 75, 81, 104, 107 КК 
України) чи заміни не відбутої частини покарання 
більш м’яким (ст. 82 КК України). Це дає підста-
ви стверджувати, що примирення «наскрізно», 
пронизуючи цілий ряд інститутів кримінального 
права, постає у вигляді функціонального інсти-
2 Схожий погляд знаходить підтримку і серед інших науковців 

[9,  c. 134].

туту цієї галузі права, який наразі перебуває у 
первісній стадії свого оформлення3. 

Враховуючи відновну властивість інститу-
ту примирення, який  суттєво відрізняється 
від подібного кримінально-процесуального інс-
титуту4, можна говорити про повне і часткове 
поновлення порушеної в результаті злочинного 
посягання рівноваги інтересів потерпілого, право-
порушника, суспільства та держави. Повне віднов-
лення має місце при звільненні від кримінальної 
відповідальності, оскільки дає змогу: потерпілому 
– більш оперативно отримати належну компен-
сацію заподіяної йому шкоди, що приводить до 
відчуття ним впевненості і спокою у зв’язку із 
вчиненим; особі, яка вчинила злочинне діяння, 
– бути звільненою від кримінальної відпові-
дальності; державі – зекономити фінансові та 
інші ресурси для боротьби зі злочинністю [13, с. 
120]. Часткове відновлення – при призначенні 
покарання, при звільнення від покарання чи його 
відбування. У таких випадках говорити про повне 
відновлення навряд чи можна, адже у первинне 
положення повертається лише одна сторона кон-
флікту – потерпілий. Особа, яка вчинила злочин, 
зазнає у цьому випадку певних змін свого ста-
тусу: стосовно неї  виноситься обвинувальний 
вирок суду, їй призначається покарання, але від-
бувається повне чи часткове звільнення від його 
відбування.

Таким чином, затребуваність у вітчизняному 
кримінальному законодавстві концепції відновно-
го правосуддя обумовлена розумінням недостат-
ньої ефективності традиційної системи заходів 
кримінально-правового впливу. Примирення з 
потерпілим як центральна його ланка може ефек-
тивно реалізовуватися в різних аспектах кримі-
нально-правового регулювання. Ми переконані 
в тому, що потенціал цього унікального правово-
го явища ще повністю не розкрито, а тому існує 
широке поле для проведення подальших наукових 
розробок, метою яких є впровадження ідей при-
мирного правосуддя у вітчизняне судочинство.
3 Ми свідомі того, що не всі представники науки кримінального 

права вітають подібне твердження. Однак, висловлюючи таку 
думку, ми намагалися відійти від суто догматичного стилю 
пізнання кримінально-правових явищ. Оскільки система права 
відображає об’єктивні потреби суспільства, вона не позбавлена 
розумного динамізму, який виражається у зміні і доповненні її 
новими правовими інститутами [5, с. 199]. Одним з таких нових 
інститутів і є функціональний інститут примирення, який 
покликаний дати у системі кримінального права «наскрізне» 
регулювання примиренню з потерпілим, як альтернативно-
го способу врегулювання кримінально-правових конфліктів. 
Подальше вдосконалення цього інституту є об’єктивним проце-
сом, зумовленим кардинальним переглядом змісту традиційної 
каральної політики.

4 Нам імпонує точка зору Л. В. Головка, згідно з якою ці два 
інститути не є тотожними і схожі між собою лише єдністю тер-
мінології [4, с. 449-450].
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1. Преамбула
Бути з боку судді чи захисту означає 
забезпечення внутрідержавного право-
суддя згідно з способом розгляду справи. 
Право надає права, воно дозволяє зба-
лансувати стосунки сили. Жінки невпин-
но вели цю битву за визнання прав: 
завдяки їм у кримінальному процесі було 
визнано позицію потерпілого; завдяки їм 
сімейне право визнало рівність чоловіків 
та жінок у шлюбі та розлученні. Жінки 
забезпечили незворотні зміни.

Однак, чи вписуються ці завоюван-
ня в полишенні думки про право на 
користь «дискурсу про права», який 
розбиває суспільство на окремих грома-
дян та припиняє говорити про принци-
пи, що є в основі соціальних зв’язків. 
Залишивши місце для сутички прав 
одних проти прав інших?1

До того ж, чи не сприяє радикалізації 
позицій застосування права процесом, 
основане на антагонізмі точок зору? 
Процес створює бар’єри між людьми; 
логіка права вписується в принцип 
розриву, є той, що виграв та той, що 
програв.

Посередництво пропонує інший під-
хід, коли на основі протилежних позицій 
намагаються забезпечити правильність 
рішення шляхом взаємодії між конфлік-
туючими індивідами. Логіка посеред-
ництва вписується в принцип зв’язку,  
де кожен втрачає та кожен виграє шля-
хом створення спільного світу.

* Ця стаття основана на виступі під час Дня прав-
ничих студій жінок-юристів Швейцарії «Жінки на 
процесі. Жінки по обидва боки в суді», 29 червня 
у Фрібурзі. 

1 Irène Thiery. «Droit, justice et demande des familles, 
réflexuion sur un objet introuvable» in Familles & 
Justice, Justioce civile et évolution du contentieux 
familial en droit comparé, éd. resp. Marie Thérèse 
Meukders-Klein, L.G.D.J, Paris, Bruylant Bruxelles 
1997, 13-27.

У першій частині цієї праці ми 
ви значимо посередництво, як спосіб 
врегулювання конфліктів. Потім ми 
розглянемо контекст, у який вписуєть-
ся розвиток посередництва, взявши три 
різних теоретичних  точки зору: зміни 
яких зазнає наше суспільство у сто-
сунках до права, зміни моделей кримі-
нального правосуддя та зміни стосов-
но сенсу правосуддя. У другій частини 
цього викладу ми більш конкретно роз-
глянемо питання інституціоналізації  
посередництва як  способу управління 
конфліктами завдяки співпраці, навів-
ши приклад зовсім недавнього досвіду 
посередництва в кримінальних справах 
у Женеві.

2. Способи врегулювання 
конфліктів

Як можна розрізняти способи управ-
ління конфліктами? Перший спосіб 
полягає в аналізі застосування насил-
ля залежно від типології, що кодифікує 
його (система помсти), забороняє або 
робить ритуалом.  Можна також вста-
новити типологію між судовими спо-
собами (судове рішення з посиланням 
на обов’язкову норму) або несудови-
ми (двосторонні переговори, медіація, 
арбітраж). Посилаючись на теорію ігор, 
можна розрізняти моделі з нульовою 
сумою (розгляд справи за участю тре-
тьої особи, яка дає рішення, яка вста-
новлює,  хто правий і хто неправий на 
основі фактів минулого, посилаючись на 
юридичну норму), моделі з позитивною 
сумою (переговори між сторонами, що 
мають на меті досягнення компромісу, 
направленого на майбутнє, підтримую-
чи неконфліктні відносини та намагаю-
чись примирити інтереси)2.

 Особливо цікаву модель запропону-
вав Етьєн Леруа3: в основі різних спо-
2 Norbert Roulmand, Anthropologie juridique, puf, Paris 

1988, 308 ss.
3 Tableau de Etienne Leroy, cité par N. Rouland, (n.2), 
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собів врегулювання конфліктів існують чотири 
типи застосування порядку, порядку прийнято-
го (постійність відносин), договірного порядку 
(примирення відносин), встановленого поряд-
ку (судове рішення) та оскаржуваного порядку 
(перегляд існуючого порядку).

У прийнятому порядку сторони укладають 
мирову угоду, у них бінарні стосунки, де спори 
не перетворюються в конфлікт. Навпаки, в оскар-
жуваному порядку, конфлікти також основані на 
бінарних стосунках, закінчуються перемогою або 
найсильнішого чи найслабшого.

Між цими двома крайнощами існує договірний 
порядок, у якому спори стають конфліктами, що 
вимагають втручання третьої особи для прими-
рення та встановлений порядок, коли конфлікт 
перетворюється на спір, який вирішується суд-
дею, що застосовує існуюче право для винесення 
рішення.

Якщо прийнятий порядок і оскаржуваний 
порядок  існують у всіх суспільствах, то встанов-
лений порядок, наслідок існування держави, не 
існує в традиційних примітивних   суспільствах, 
у яких переважає договірний порядок.

Довго еволюціоністична теорія права вва-
жала, що встановлений порядок є результатом 
складних державних суспільств. Потрібно вста-
новити, що означає нині зростаюче використан-

ня договірного порядку державою, символу вста-
новленого порядку4  з розвитком альтернативних 
процедур, таких, як примирення, арбітраж та 
медіація, яка буде єдиним предметом розгляду 
у цій статті.

а. Медіація, переговорний спосіб управління 

конфліктами

Традиційний5 спосіб соціального врегулювання, 
медіація є такою ж старою як і самі конфлікти. 
Вона відома на Заході з грецької античності6. Бель-
гійський історик Ксав’є Русо зазначає, що перего-
вори є підвалинами кримінального права в Європі 
до початку розквіту монархій в XVI ст., коли 
поступово перейшли до торгів, коли право стає 
основою будь-яких переговорів, коли криміналь-
4 Див. Philippe Gérar/François Ost/Michel Van de Kerchove («d.) 

Droit négotié, droit imposé? Facultés Universitaires de St-Louis, 
Bruxuelles, 1996

5 Медіація присутня у більшості незахідних суспільств. Див., 
наприклад,  швейцарський інститут порівняльного права: La 
médiation: un mode alternatif de résolution des conflits? Schulthess 
Polygr. Verlag, Zurig 1992; чи  американський журнал  Conflict 
Resolution  Quarterly (колишній Mediation Quarterly) Jossey-
Bass Publishers San Fransisco, який регулярно публікує  статті 
на цю тему.

6 \/\Joseph Duss-von Werdt, Médiation: société – éthique – philoso-
phie, Conférence débat à l’UKB, Sion, 18 janvier 1999.

Посередництво: від розриву до зв’язку
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не правосуддя виникло як парадигма соціального 
регулювання7.

Знову відкрита 30 років тому в США, де вона 
розвинулась як альтернативний спосіб  вирішен-
ня конфліктів (ADR)8, медіація була запровадже-
на в Європі десь з двадцять років тому. Сімейна 
медіація виникла разом з практикою медіації гро-
мади. Розвиток медіації як процесу управління 
конфліктами застосовується зараз до всіх сфер 
соціального життя – міжнародної, приватної, 
публічної. Зокрема, вона застосовується в про-
фесійній, шкільній, екологічній, адміністративній 
галузях.

Можна зрозуміти недавній розквіт медіації на 
Заході як «симптом та засіб» згідно з висловом 
Жана де Мунк9.  Як симптом функціонального 
явища, вона відображає існуючу нерівновагу між 
пропозицією та попитом на правосуддя. Медіація 
пропонує додатковий спосіб управління конфлік-
том та полегшує доступ до правосуддя. Як засіб 
медіація вписується в сучасний феномен перетво-
рення кримінального переслідування  та способів 
втручання держави. Міжособистісні конфлікти, 
що виникають внаслідок труднощів сучасного 
життя, розглядаються не символічною владою 
держави, а з допомогою ресурсів людей та спіль-
ноти10.

Медіація «засіб» бере участь в соціальному 
регулюванні та вписується в глибокі зміни, яких 
зазнає наше суспільство. Як саме нині може-
мо розглянути питання соціального зв’язку11 
в момент, коли єдина сила державної влади не 
дозволяє його зберегти? Як можна протистояти 
сучасним змінам?

З самого початку розглянемо три напрями, 
щоб зрозуміти в теоретичному плані контекст 
«непереборного розповсюдження медіації»12, 
посилаючись на внесок соціо-антропології 
права, кримінології та соціології правосуд-
дя.

7 Xavier Rousseaux «De la négociation au procès pénal: la gestion 
de la violence dans la société médiévale et moderne (500 – 1800» 
in Philippe Gérard/François Ost/Michel van de Kerchove (éd.) 
Droit négotié, droit imposé? Facultés Universitaires de St-Louis, 
Bruxuelles, 1996

8 Alternative Dispute Resolution, traduit en français par Marc, mode 
alternative de résolution des conflits.

9 Jean de Munck «De la loi à la médiation» in France: les révolutions 
invisibles, Calman-Lévy, Paris 1998, 311-322.

10  Див.: Philip Milburn. La médiation: expériences et compétences. 
La découverte/Dyros, Paris 2002.

11 Див.: //Christian Thuderoz, Négotiations, Essai de sociologie du 
lien social, Puf, Paris, 2000.

12 Benoit Bastard/Laura Cardia Voneche, «irresistible diffusion fami-
liale» in Annales de Vaucresson 29, 1988/2, 169, ss.

b. Зміни у відношенні до права та правосуддя

Перше пояснення, яке ми б хотіли дати, стосуєть-
ся антропологів13 та соціологів14 права, які конс-
татують, що класична модель права, основана на 
монізмі (одиниця правопорядку в даному геогра-
фічному просторі) та позитивізмі (право може 
бути тільки продуктом норм, виданих законодав-
цем), вже недостатня, щоб зрозуміти соціальну 
реальність права. Вони рекомендують визнати 
існування незворотного явища, тобто множини 
нормативних порядків.

Нормативний плюралізм стверджує, що у 
держави немає монополії на створення права. 
Поряд з офіційним правом спостерігаються різ-
номанітні нормативні порядки, що вплутуються в 
конкретне функціонування систем регулювання. 
Право знаходить своє джерело  не в спонуканні, 
яке вимагає політична влада, а швидше в люд-
ських взаєминах. Радикальна теорія плюралізму 
розглядає суб’єкт права як моральний суб’єкт, що 
створює право, яке буде ним застосовуватися, та 
рекомендує динамічне бачення права, що вибу-
довується завдяки взаємодії суб’єктів права та 
інституцій15. Якими вони б не були, різні теорії 
юридичного плюралізму дозволять краще зро-
зуміти, що таке право та як воно функціонує16.

Ця зміна концепції права призводить до фун-
даментальної зміни стосунку до норми.  Замість 
застосування загального та абстрактного правила, 
обумовленого законом у конкретному контексті 
учасники розробляють норму, відповідну ситуа-
ції, у якій вони живуть.

Феномен деформалізації та  десубстанціалі-
зації норми особливо помітний у врегулюванні 
сімейних спорів. На сьогодні право визнає спосіб 
функціонування подружжя, що сприяє само-
визначенню осіб, зокрема, коли  вони одружені 
чи живуть у фактичному шлюбі і яке в момент 
розлучення чи роздільного проживання, пова-
жає їх приватне життя та збереження їх ролі у 
їх дітей17.
13 Див., наприклад, Emmanuel Leroy, Le jeu des lois, Une anthropo-

logie dynamique du droit, LGDJ 28, Parisd 1999, ou N. Rouland, 
(n.2).

14 Див., наприклад, Jean-François Perrein, Sociologie empirique du 
droit, Helbing & Lichtenham, Bâle/Francfort 1977 ou Jean de 
Munck et Marie Verhoeven (éd.). Les mutations du rapport à la 
norme? Un changement dans la modernité, De Boeck Université, 
Paris/Bruxelles 1977.

15 Roderick A. MacDonal,  «Normativité, pluralisme et sociétés 
démocratiques avancées: L’hypothèse du pluralisme pour penser le 
droit»; Colloque international: diversité culturelle et médiation: 
modèmes, approches et stratégies pour quelle société, LAPJ, Paris 
11-13 décembre 2000.

16 Robert Rouland, Aux confins du droit, Odile Jacod, Paris 1991.
17 Benoit Bastard/Laura Cardia Vonèche, Le divorce autrement: la 

médiation familiale, Syros, Paris 1990.
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Можна проілюструвати цей розвиток запро-
вадження в Швейцарії нового права на розлучен-
ня18. Законодавець, враховуючи зміни в менталі-
теті, запровадив розлучення за взаємною згодою, 
основане на визнанні розриву подружжя, а не на 
визначених причинах, як це передбачало попе-
реднє право. Закон передбачає, що бажано, щоб 
подружжя представили «спільну заяву з повною 
згодою».

Однак, суддя залишається гарантом захисту 
індивідуальних прав, впевнившись в тому, що  
угода між подружжям  була складена «після зрі-
лих роздумів та за їх повною згодою, що вона ясна 
та повна і не є нерівною»19.

Така приватизація зв’язку подружжя, що 
перестає бути віссю побудови сім’ї та родинних 
зв’язків є культурним потрясінням, подібним до 
секуляризації політичних зв’язків, відіславши 
релігію до питання індивідуальної совісті: Яким 
чином визначити спільні віхи в галузі сім’ї та 
родинних зв’язків, що дотримуються множини 
вибору та ситуацій?20

Якщо шлюбний зв’язок був частково зробле-
ний доступним, то з родинним зв’язком, що струк-
турує належність особи до суспільства, цього ще 
не сталося. Соціальне значення сім’ї як інститу-
ції незалежно від конкретної форми її організа-
ції  становить загальний інтерес. Таким чином, 
можна констатувати таке: сімейне право сильно 
змінилося до підвищення значення автономії та 
відповідальності особи, залишивши правосуддю 
допоміжну роль захисту індивідуальних потреб 
та гарантії основних соціальних цінностей21.

Цей розвиток призводить до процесуальної 
концепції правосуддя, що дозволяє узгодити 
плюралістичне суспільство та спільну норму. 
У кожній ситуації сім’я сама  визначає свою влас-
ну мораль. Однак змінилась тільки форма: абс-
трактне розпорядження формулює вже не суддя, 
а зацікавлені особи. Суддя затверджує їх рішен-
ня, прийняте в контексті. Модель правосуддя, 
що розвивається, є, таким чином, «гарантуваль-
ною»22. Якщо сторонам конфлікту не вдасться 
домовитися чи вони не бажають зберегти  свій 
простір для свободи рішення та самовизначення, 
18 CCS  111-149.
19 CCS   140 al. 2.
20 I. Therry (n.1), 24.
21 Anne-Catherine Salberg, «Loi, justice et médiation6 l’exemple de la 

médiation familiale», Franz Ricklin (éd.), La médiation, une voie à 
suivre dans la justice pénale, Caritas, Lucerne 2001, 27-36.

22 Antoine Gaparon, «Comment sortir de la «crise» de la justice fami-
liale? in Familles et justice. Justice civile et évolution du conten-
tieux familial en droit comparé, Marie Thérèse Meulders-Klein 
(éd.), L.G.D.J., Paris, Bruylant Bruxelles 1997, 61.

то тільки в цей момент буде мати сенс втручання 
правосуддя23.

На основі цього прикладу права на розлучення 
ми намагались проілюструвати зміни щодо права 
та правосуддя, яке вже не направлено в основно-
му на модель розриву, а пропонує модель обгово-
рення потреб кожного та перебудування сімей-
ного зв’язку, в якому медіація може відігравати 
значну роль.

c.  Зміни моделі кримінального правосуддя

Друга тема, яку б ми бажали показати, запропо-
нована кримінологами. У кримінальній сфері 
проблематика злочинності, поява статусу потер-
пілого, зростання попиту на правосуддя з боку 
громадян також змусили кримінальне судочин-
ство шукати інші відповіді.

Якщо кримінологія цікавилась протягом 
більше одного століття злочинцем, то каральна 
си стема, створена сучасною державою, тривалий 
час ігнорувала потерпілого. Тільки недавно він 
був визнаний також як  суб’єкт кримінальної 
системи24.

Традиційна кримінальна система спирається 
на парадигму винагороджувального правосуддя. 
У цій моделі функцій кримінального права поля-
гає в тому, щоб захистити цінності та принципи, 
визначені державою. При порушенні цих норм 
винагороджувальне правосуддя намагається: 

відправляти правосуддя шляхом конфлікту 
між противниками; 
відстоювати правило; 
протиставити правопорушника державі; 
встановити провину правопорушника; 
встановити покарання згідно з заданими пра-
вилами.
Виникає нова парадигма25 відновного пра-

восуддя26, яку можна коротко викласти таким 
чином: злочин посягає на особу та стосунки. 
У кримінальній сфері відновне правосуддя роз-
глядає злочин чи правопорушення як посягання 
23 Antonio Farinha, «Relation entre la médiation familiale et les procé-

dures judicaires», in La médiation familiale en Europe,  Quatrième 
conférence européenne sur le droit de la famille, CONF4 (98 RAP 
6), Strasbourg 1998.

24 Bernard Corboz, «Les droits procéduraux découlant de la LAVI», 
Semaine judiciaire, Genève 1996, 53-91.

25 Англійський термін «restorаtive justice» перекладається фран-
цузькою як «justice réparative», або «justice restauratrіce». («від-
новне правосуддя»). Останній термін на наш погляд стає більш 
поширеним на міжнародному рівні (див. RDCP, avril 2002, 411 
à propos de la 5-ème  conf»rence internationale sur la justice restau-
ratrice à Louvain-la-Neuve du 16 au 19 septembre 2001). 

26 Howard Zehrm “Justice Paradigm Shift? Values and Visions in the 
Reform Process” in the Mediation Quarterly, Volume 12/3, San 
Francisco 1995, 207-216.
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на соціальні стосунки. Забезпечити правосуддя 
означає:

досягати правосуддя шляхом діалогу; 
забезпечити самовизначення; 
надати центральну роль потерпілому та пра-
вопорушнику; 
визначити індивідуальні потреби та соціальні 
зобов’язання; 
забезпечити відновлення особистісних та 
соціальних зв’язків. 
Винагороджувальний підхід робить наголос 

на злочині та його покаранні, тоді як відновний 
підхід встановлює злочинне діяння як проблему 
взаємовідносин.

Медіація дозволяє потерпілому, який чітко 
виражає свою згоду, знову повернути конфлікт 
та повністю стати його суб’єктом27. Завдяки зус-
трічі та встановленню діалогу він може вступити 
в прямий діалог з особою, яку він може «гумані-
зувати», а не абстрактно сприймати як об’єкт. 
Вислуханий та зрозумілий, потерпілий зможе, 
завдяки ви знанню фактів та усвідомленню від-
повідальності за скоєне діяння, задовольнити 
свою потребу в правосудді28.

Добровільна участь правопорушника також 
робить його суб’єктом процесу, здатним на 
зобов’язання, згоду, стратегію29. Медіація в кримі-
нальних справах також бере участь в усвідомленні 
відповідальності правопорушником, який, пропо-
нуючи в разі необхідності відшкодування завданих 
збитків, може конкретно усвідомити афективну 
сторону та реальність порушення, спричиненого 
спільноті. Ця відновлювана синергія дозволяє 
27 Досвід об’єднань потерпілих показує значення порад та під-

тримки, які дозволяють їм назвати проблему, взнати про різні 
типи можливих відповідей, перед тим як вибрати той чи інший 
шлях. Стикнувшись з насиллям, потерпілий насамперед бажає 
примиритися з самим собою, оволодіти собою, відновити-
ся. Тільки на другому етапі він може погодитися вступити 
у дію медіації. (Elena Gottreaux-Biancardi, «La pratique des 
centres LAVI et la médiation en matière pénale» in Réparation et 
Réconciliation, Expériences d’aide aux victimes et de médiation en 
matière pénale, Caritas, Lucerne 1997).

28 Sylvie Arnoux/Nicole Terq, «Les enjeux de la médiation en matière 
pénale pour les victimes» in Robert Cario (éd.), La médiation en 
matière pénale, Entre répression et réparation, L’Harmattan, Paris 
et Monréal 1997, 109-126.

29 Якщо правопорушник повинен вступити в медіацію, щоб уник-
нути загрози кримінального переслідування, може статися, 
що його участь в процесі буде неефективною і не сприятиме 
примиренню. У випадку відмови в участі в медіації існує більш 
високий ризик звинувачення суддею, який можливо б, без 
спроби медіації, закрив би справу. Принцип рівності у підходах 
може бути в цьому випадку порушений. У цьому випадку авто-
ри говорять про «nеt-widering», коли судочинці більше засто-
совують медіацію як заміну припинення кримінальної справи, 
а не як переслідування чи покарання у вигляді тюремного 
ув’язнення. (Tony Peters/Ivo Aersten, «Approches restauratives 
des crimes et des délits  en Belgique» in Archives de politique cri-
minelle 1999, 161-180).
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йому усвідомити значення символічного закону, 
а не закону, нав’язаного силою30.

Відновне правосуддя намагається отримати 
оптимальне задоволення усіх сторін, яких сто-
сується шкода, завдана злочином. Таким чином, 
правопорушення стосується не тільки потерпілого 
та правопорушника, а й суспільства. Його значен-
ня перевищує збитки, зазнані потерпілими, воно 
означає загрозу соціальному миру та якості спіль-
ного життя. Таким чином, у громади та держави 
взаємодоповнюючі завдання у від шкодуванні 
причин правопорушення:  громада відновлює мир, 
підтримує потерпілого та реінтегрує правопоруш-
ника; держава підтримує порядок у суспільстві, 
гарантує справедливість правопорушнику та 
умови відшкодування потерпілому31 .

Спостерігається еволюція від ретрибутивного 
кримінального права до теоретичної моделі від-
новного правосуддя, яке розглядає правопору-
шення чи злочин, як посягання на соціальні сто-
сунки, а не на кримінальний закон. Інноваційна 
практика, така, як медіація у кримінальних спра-
вах, бере участь у новій формі правосуддя в діа-
лозі32, сприяючи участі суб’єктів та визнанню їх 
здатності на самовизначення стосовно врегулю-
вання конфліктів з іншими, що виникли внаслі-
док факту, що інкримінується за кримінальним 
правом. Якщо кримінальна нормативність існує 
внаслідок кваліфікації правопорушення та загро-
зи покарання особи, що скоїла правопорушення, 
вона поєднується з внеском іншої норматив-
ності, спрямованої на врегулювання конфлікту 
між особистісного характеру в комунікаційній 
інстанції33. 

На основі цієї концепції відновного правосуддя 
ми хотіли навести інший приклад, коли медіація 
пропонує новаторську відповідь у пошуку рішень 
в низці ситуацій, пов’язаних із насильством. Не 
знижуючи ролі кримінальних положень, вона 
забезпечує їх легітимність. Таким чином вона 
до зволяє кримінальному правосуддю досяг-
ти одну з своїх основних цілей – підтримання 
соціального спокою34.
30 Robert Cario, «Potentialités et ambiguités de la médiation en matiè-

re pénbale, Entre Athéna et Thémis» in R. Cario (éd.) La médiation 
en matière pénale, Entre répression et réparation, L’Harmattan, 
Paris et Monréal 1997, 11-33.

31 Lode Walgrave, «La justice restaurative: à la recherche d’une théorie 
et d’un programme», in Criminologie, 32/1, 1999, 7-29. 

32 Yves Cartuyvels/Françoise Digneffe/Dan Kaminski, «Droit pénal et 
déformalisation» in jean de Munck et marie Verhoeven (éd.), Les 
mutations du rapport à la norme, Un changement dans la moder-
nité, De Boeck Université, Paris/Bruxelles 1997, 219-242.

33 Jacques Faget, La médiation, Essai de politique pénale, Eres, 
Ramonville, St-Agne 1997.

34 Monique Eckmann/Anne-Catherine Salberg/Claudio Bolzman/
Karl Grunberg, De la parole des victimes à l’action contre le racis-
me, IES, Geneve 2001, 250.



№ 4, січень, 2008  49 

d. Зміни стосовно сенсу правосуддя

Третій шлях, який ми розглянемо нижче, запро-
понований соціологією правосуддя, яка пропонує 
посилатися на думки стосовно справедливого та 
несправедливого, як це роблять звичайні особи, 
а не враховувати аналіз, виконаний експертами, 
тобто юристами та суддями35 .

У людей є компетентність, щоб спиратися під 
час спору, на загальну рівноцінність, визнаний 
принцип, не обов’язково маючи потребу  звер-
татися до судді. Було б нерозумно чи необхідно 
робити різницю між звичайною компетентністю 
кожного та науковою компетентністю експер-
тів.

Ця компетентність судження  звичайних осіб 
відноситься до «морального» положення, яке 
можна, наприклад, знайти у вимогах, почут-
ті несправедливості, угодах, компромісах, і яке 
до зволяє здійснювати відповідне зближення. 
Моделі спільного блага  стосуються, таким чином, 
не політичної філософії, а загальної моральної 
здатності належного розуміння соціального 
зв’язку. Особи мають здатність абстрагуватися 
від своєї особливості, щоб домовитись стосовно 
вищого спільного принципу.

Цей соціологічний підхід до правосуддя був 
запропонований Болтанскі (соціолог) та Тевено 
(економіст)36. Оригінальність їх підходу поля-
гає в пошуку того, яке загальне поняття визна-
чає доцільність чи справедливість механізму, а 
не його універсальність.  Це означає, що існує не 
трансцендентальне правило, а множина загальних 
складних і диференційованих  понять, «світів», що 
включають людей, інституції, правила, об’єкти, 
випробування. На основі шести основних філо-
софських творів (Блаженний Августин. Босюе, 
Хоббс, Адам Сміт, Русо, Сен-Симон) автори 
шукали моделі обґрунтування принципів право-
суддя в сучасному демократичному суспільстві, 
надаючи перевагу моделям згоди та рівності та 
виключаючи моделі, які в основному регулюють-
ся пануванням та силою.

Таким чином, вони визначили шість різних 
«світів» (натхненне місто, домашнє місто, місто 
думки, громадянське місто, торгове місто, про-
мислове місто), для яких існує спільний вищий 
принцип, такий, як «відтворення, традиція та 
ієрархія» в домашньому світі чи «загальна воля 
та колективне» в громадянському світі. У кожно-
35 André Berten, «D’une sociologie de la justice à une sociologie du 

droit; A propos des travaux de Laurent Boltanski et Luc Thévénot» 
in recherches sociologiques, vol. XXIV/1-2,  1993, 69-89.

36 Laurent Botanski/Luc Thévénot, De la justification, Les économies 
de la grandeur, Gallimard, paris 1991.

му з цих світів великим (стан величі) є той, хто 
є гарантом вищого загального принципу в місті 
(наприклад, представник, депутат у громадянсь-
кому місті чи батько, голова в домашньому місті). 
Стан величі спирається на об’єкти (наприклад, 
закон у громадянському місті чи правила життя 
в домашньому місті) та суб’єкти (наприклад, пар-
тія чи комітет у громадянському місті чи сім’я в 
домашньому місті). У кожному з порядків гідність 
осіб виражається в спільній здатності піднятися 
до спільного блага. 

Коли особи перебувають у конфлікті, вони 
будуть намагатися застосувати компроміси. 
Кожен буде виходити з свого світу та захоче 
бути правим, потім зможе визнати світ іншого й 
дещо пожертвувати своєю позицією, визнавши, 
що не існує єдиної реальності, абсолютної істини. 
Мова йде не про визначення того, який вищий 
спільний принцип встановиться (наприклад, тра-
диція в домашньому місті, чи колективна воля в 
громадянському місті), а про пошук «гібридно-
го рішення» за участю різних світів. Створення 
спільного світу, де кожен втрачає та кожен виграє, 
забезпечить правильність рішення.

Ця пропозиція проаналізувати «правосуддя» 
на основі компетентності учасників забезпечує 
плідний підхід механізмів соціального регулю-
вання, як для судової системи, так і для медіації. 
Мова йде не про пошук тлумачення в праві, що 
намагається відтворити історію, а відіслати до 
множини обґрунтувань, що використовуються в 
різних спільних світах.   

e. Підсумок 

Ці теоретичні розвідки стосовно процедуралізації 
права, відновного правосуддя та соціології право-
суддя дозволяють поміркувати над медіацією як 
засобом розглянути конфлікт не в перспективі 
розриву та виключення, як це пропонує позитивне 
право, а швидше підтримки зв’язку, інтеграції.

Як розвиток сімейного права, так і криміналь-
ного правосуддя показують зміни в відношенні до 
норми. Роль права полягає не тільки в тому, щоб 
запропонувати готові рішення, а й у забезпеченні 
нагляду за створенням процедур, що визнають за 
особами деяку здатність у самовизначенні сто-
совно врегулювання їхніх конфліктів з іншими 
та у підвищенні відповідальності щодо рішень, 
що стосуються їх.

Відновне правосуддя припускає, що соціаль-
ний зв’язок більше не може триматися тільки на 
гарантуванні порядку з боку держави, але все 
суспільство повинне брати участь в пошуку від-
новлення рівноваги. Соціальний мир може бути 
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забезпечений лише тоді, коли  він об’єднує усіх 
членів громади.

Теорія світів пропонує можливу відповідь 
складнощам сучасного життя та втраті орієн-
тирів, пов’язаних з закінченням позитивізму. 
Показуючи, що існує не універсальний принцип, 
який може застосовуватися до всіх,  а множина 
розумінь дійсності, вона направлена на створення 
ситуаційних принципів правосуддя.

3. Інституціоналізація медіації 
На основі цих теоретичних розвідок пропонуємо, 
по-перше, визначити медіацію як спосіб врегулю-
вання конфліктів. Ми розглянемо принципи, що 
регулюють діяльність медіатора та розглянемо 
як саме медіація може бути інституціоналізова-
на без викривлення. Ми проілюструємо нашу 
думку зовсім новим досвідом медіації, установ-
леним законом, тобто кримінальною медіацією 
в Женеві»37.  

Медіація розпочалася як практика, альтерна-
тивна правосуддю. До цього часу про неї було 
мало теорії. Багато хто бачив її як простий метод 
розв’язання конфліктів на службі різних про-
фесіоналів. Це вплинуло на її розвиток  і в рамки 
цієї концепції включали велику кількість різних 
практик.  Спокуса інструменталізації правом та 
судовою системою дуже велика. Основний ризик 
такого «технічного» бачення медіації (розв’язати 
конфлікт «м’яким»  способом) полягає в тому, 
як буде розвиватися практика субправа. Коли 
всі процесуальні гарантії відкинуті на користь  
розв’язання конфлікту будь-якою ціною.

Рада Європи видала декілька рекомендацій, 
які визначають основні принципи, необхідні для 
збереження автономії медіації38. Чітка практика 
без поступок повинна керувати впровадженням 
проектів у законодавчому, судовому та суспільно-
му плані  із дотриманням специфіки медіації.

Яким чином можна інституціоналізувати 
медіацію? Чи це можливо?39 Чи не існує ризику 
втрати її душі? Ці питання важливі, якщо потріб-
но зберегти оригінальність медіації.

37 Слід зазначити, що 1 липня 2002 р., стаття 39а закону кантону 
Фрібург про кримінальну юрисдикцію неповнолітніх (RSF  
132.6) вступила в силу. Вона дає можливість судді звернутися 
до кримінального медіатора на всіх етапах процедури.

38 Recommendation (98) 1 sur la médiation en matière familiale (Rec 
98 (1) http://cm.coe.int/ta/rec/1988/f98rl.htm; Recommendation 
(99) 19  sur la médiation en matière pénale Rec 99 (19) 9http://
cm.coe.int/ta/rec/1999/f99rl9.htm; Recommendation (2001) 9 
sur les modes alternatifs de règlement des litiges entre les autorités 
administratives et les personnes privées 2001http://cm.coe.int/ta/
rec/2001/f98r9.htm.

39 Jacques Faget, «La double vie de la médiation, in Droit et société 29, 
1995, 25-38.

a. Практика медіації

Медіація, незалежно від сфери її застосування, 
надає особам у конфлікті можливість виріши-
ти свої розбіжності, відновити конфлікт у своє-
му контексті, проаналізувати його причини, не 
дотримуючись формальних правил процедури.

Медіацію забезпечує процес, який вона вико-
ристовує. Сторони медіації40 погоджуються сфор-
мулювати та пережити свій конфлікт у прогно-
зованій перспективі його спільного вирішення, 
а також розмістити його в обмеженому часі. 
Медіатор є третьою особою, що дозволяє учас-
никам пояснити свої позиції, узагальнити їх та 
визнати, що існують різні «світи»41.  Медіатор 
не повинен займати позицію експерта одно-
го з цих світів (наприклад, як добрий батько в 
домаш ньому світі чи поважний громадянин у 
громадянському світі). Якщо медіатор визнає за 
конфліктуючими сторонами їх компетентність 
захищати та обґрунтовувати свої позиції, вони 
зможуть вимагати правди та справедливості, не 
абстрактно, а в даній ситуації42.

Однак зустріч декількох світів несе в собі мож-
ливість кризи. Можна намагатися виключити її 
з метою забезпечити спільне благо не на користь 
того чи іншого, але яке буде включати їх усіх43». 
Медіатор приймає усі світи і згоден, що між ними 
не існує гармонії. Він відкриває простір спільної 
побудови, враховуючи різноманітні можливі світи 
ситуації44.

Можна перерахувати правила та завдання, що 
керують практикою медіатора у виконанні його 
завдання: добровільна участь, автономія та неза-
лежність; неупередженість, нейтральність, конфі-
денційність, старання та компетентність45.

Участь осіб у конфлікті залежить від їх віль-
ного приєднання до процесу медіації46. Для цього 
медіатор гарантує сторонам можливість визна-
читися без жодного насильства, примусу, погроз 
40 Щоб уникнути будь-якої плутанини в юридичній термінології, 

що використовується в процедурі, ми будемо використовувати 
термін «médiant» , а не «partie» для позначення осіб, що беруть 
участь в процесі медіації.

41 Jean de Munck, «Le pluralisme des modèles de justoce» in La justice 
des mineurs, Gabaron, A. Salas D. (éd.) LDJP, Paris 1994, 91-138.

42 Marie-Elisabeth Volckrick, Conférence «Médiation et pragmatique», 
Formation approfondie à la médiation, Groupement Pro Médiation, 
Fribourg 3 mai 2002.

43 Achille Grosbernier, Intégrer la médiation dans un projet insti-
tutionnel ou comment l’instituer sans la dénaturer, Formation 
approfondie à la médiation, Groupement Pro Médiation, polycopié, 
Lausanne, 2004, 4.

44 Marie-Elisabeth Vockrick, «Médiation et régulation sociale» in 
Recherches en Communication, no. 13, Louvain-la Neuve 2000. 

45 Antonio Farinha, Deontologia e Etica em Mediaçao, Pos-Graduaçao 
em Mediaçao de Conflitos, Universidado Lusofona de Humanidades 
e Technologias, Lisbonne 2002.

46 Rec 99 (19) 1; Code genevois de procédure pénale (CGPP) 115B, 
al. 3.
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чи інших неналежних засобів47; він дозволяє їм у 
будь-який момент відмовитися від медіації. Він 
надає достатню інформацію про характер правил, 
цілей та наслідків процесу та про статус медіа-
тора48.

Процес медіації  оснований на свободі, здат-
ності на самовизначення та відповідальності 
сторін вирішити конфлікт, що протиставляє їх. 
Для забезпечення цих принципів автономії та 
незалежності49 медіатор є незалежним стосовно 
сторін та конфлікту та не має жодного зв’язку 
чи інтересів щодо них; він незалежний у своїй 
конкретній функції стосовно інших суб’єктів 
(адвокатів, соціальних працівників, терапевтів) 
та незалежний стосовно інституції, що вповно-
важила його. Він утримується від втручання в 
медіацію, коли конфлікт зачіпає його інтереси чи 
професійні чи особисті стосунки, від пропозицій 
надати сторонам послуги, не пов’язані з медіа-
цією, виконати для одного з них, або для інститу-
ції, що надала йому повноваження, функції, крім 
функцій медіатора.

Медіатор не може представляти, захищати, 
давати поради  тій чи іншій стороні50, виступати 
за когось чи сприяти якійсь стороні: щоб гаран-
тувати свою неупередженість, медіатор робить 
все, щоб збалансувати позиції сторін. Він сприяє  
реалізації їх автономії та не допускає будь-якої 
спроби залякування, маніпулювання чи погроз 
між ними51.

У медіації не існує обов’язку досягнення 
результату і враховуються усі інтереси, висунуті 
сторонами. Щоб гарантувати нейтральність52 
медіатор контролює процес, а не його зміст чи 
результат; він поважає та не висловлює судження 
про інтереси, цінності, вибір та здатність прий-
няти рішення сторонами. Він утримується від 
спонукання, пропозиції чи нав’язування рішен-
ня та впевнюється, щоб їх вибір був зробленим 
повністю усвідомлено.

Якщо не існує відповідної норми закону, кон-
фіденційність є правом сторін53. Це означає, що 
інформація, отримана в ході медіації, є конфіден-
ційною і не може бути використана без особливої 
згоди сторін, або тільки в випадках, передбачених 
законом. Медіатор інформує на початку процесу 
про межі конфіденційності. Він зв’язаний таєм-
47 Rec 99 (19) 11.
48 Exposé des motifs Rec 98(1) 28; Rec 99 (19) 10; CGPP 115D, al. 1.
49 Rec 99 (19) 5, 20 ; Loi genevoise d’organisation judicaire (LGOJ) 

156-159.
50 Exposé des motifs Rec 98 (1) 47; Rec 98 (1) 47 Rec 98 (1) III x.
51 Exposé des motifs Rec 98 (1) 38; Rec 98 (1)  III i.; Rec 99 (19) 26; 

CGPP 159.
52 Exposé des motifs Rec 98 (1) 39; Rec 98 (1)  III ii
53 Exposé des motifs Rec 98 (1) 40-42; Rec 98 (1)  III vi; Rec 99 (19) 2.

ницею стосовно третіх осіб. Він не може бути 
свідком у випадку, що стосується конфлікту між 
сторонами медіації54. Зміст медіаційних зустрі-
чей, а також поведінка сторін не можуть бути 
предметом звіту до інстанції, що надала повно-
важення55.

Медіація здійснюється за відносно короткий 
та структурований час. Щоб гарантувати доб-
росовісність своєї роботи, медіатор інформує 
організацію, що вповноважила його, про поча-
ток та закінчення медіації, а також її результат 
(призвела медіація до результату чи ні)56. Він 
перевіряє, чи ритм зустрічей для сторін достат-
ній. Він залишається уважним до необхідності   
для компетентного органу про прийняття термі-
нових чи тимчасових рішень протягом процесу 
медіації57. Медіатор може закінчити медіацію у 
випадку серйозних труднощів стосовно дотри-
мання деонтологічних чи етичних правил.

Медіатор забезпечує гарантії загальної підго-
товки в медіації, особливих навичок та високий 
рівень компетентності в справі управління конф-
ліктами58. Він припиняє чи закінчує процес, якщо 
вважає  себе некомпетентним для його ефек-
тивного продовження. Медіатор зобов’язується  
по стійно підвищувати свою кваліфікацію, зокре-
ма у вигляді аналізу практики з своїми колегами, 
чи нагляду.

b. Приклад медіації у кримінальній справі 

в Женеві 

У Швейцарії медіація в основному розвинулась 
завдяки руху громадських організацій. Так, у 
Женеві громадські організації  висунули ідею про 
медіацію у кримінальних справах, розвинули її 
концепцію та брали участь в її запровадженні59. 
Закон був прийнятий в Женеві в 2001 р. і перші 
випадки були розглянуті з січня 2002 р.

Цей закон передбачає делегування повнова-
жень, у даному випадку прокуратурою, на пере-
дачу справ присяжному медіатору з кримінальних 
справ.  У переліку Держаної ради фігурують вісім 
медіаторів, що мають компетенцію у загальній 
медіації, та зокрема, в медіації кримінальних 
54 CCS 139 al.; LGOJ 160-161.
55 Rec 99 (19) 32.
56 Rec 99 (19) 32; CGPP 115B, al. 5.
57 Rec 98 (1) V b ii.
58 Exposé des motifs Rec 98 (1) 33; Rec 98 (1) III i ; Rec 99 (19) 2.
59 За ініціативою Groupement Pro Médiation та ACOR-SOS Racisme 

у співпраці з Женевським університетом, юридичним факульте-
том, відділення кримінального права був поданий законопроект 
у жовтні 1997 р, до Великої Ради. Прийнятий весною 2001 р., 
закон про медіацію у кримінальних справах набрав чинності 15 
серпня 2001 р. (Закон про внесення змін до закону про судоуст-
рій (медіація в кримінальних справах) (7750) Е 2 05).
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справ60 зокрема, та мають великий попередній 
досвід медіатора61.

Генеральний прокурор доручає місію медіації 
медіатору з кримінальних справ, що склав прися-
гу62, та передає йому копію кримінальної справи63. 
Крім того, він інформує сторони письмово, що в 
їх випадку він вирішив спробувати вирішити їх 
конфлікт шляхом переговорів, доручивши справу 
медіатору, який зв’яжеться з ними.

Критерії делегування не встановлені законом. 
Зараз прокуратура встановила принципи передачі 
медіатору справ, що включають  такий тип право-
порушень: прості тілесні пошкодження, насильни-
цькі дії, не пов’язані з тілесними пошкодженнями, 
посягання на майно невеликої вартості,  (незакон-
не заволодіння, крадіжка, збитки, нанесені влас-
ності), посягання на честь (образи, зловживання 
телефоном), або несплата аліментів. У характері 
спору не повинно бути домінуючого публічного 
інтересу, зокрема, внаслідок тяжкості скоєного 
правопорушення. Жоден критерій стосовно мож-
ливості застосування медіації, такий, як ідентифі-
кація двох сторін, важливість суттєвих фактів та 
їх кількість, розміри матеріальної шкоди поки що 
не встановлені64.

З моменту передачі справи медіатору процес 
медіації входить в фазу повністю незалежну від 
правосуддя. Медіатор може здійснювати своє 
завдання з дотримання деонтології та етики65. 
Зокрема, цікаво, що термінологія, застосову-
вана законом, стосується принципів медіа-
ції, а не тільки принципів правосуддя.  Тому 
говорять не про «винуватця» чи про «потер-
пілого», а про «осіб, що мають спір стосовно 
дій, які можуть становити кримінальний зло-
чин»66. Це свідчить про те, що мова йде не про 
судову процедуру з необхідним дотриманням 
основних юридичних правил кримінального 
процесу, якими, насамперед,  є презумпція 
невинуватості, право на справедливий судо-
вий розгляд та авторитет судової постанови67, 
але в автономному процесі. Однак прокурор 
60 Базове навчання медіаторів триває 200 годин, спеціальне нав-

чання в кримінальній сфері – 40 годин. Медіатори постійно 
перевіряються і проходять курс підвищення кваліфікації.

61 LGOJ 157.
62 LGOJ 158.
63 CGPP 115В al. 2.
64 Gérard Demierre; Analyse comparative de divers aspects de la mise 

en oeuvre de la médiation en matière pénale. Polycopié, travail de 
certification de la formation approfondie à la médiation du GPM, 
Fribourg, 2002

65 Див.: вище «практика медіатора».
66 LGOJ 156 al. 1.
67 Nathalie Bornoz/Julien Knoepfler «Médiation pénale: le choc 

des éthiques» in L’éthique et le droit, M. Killias (éd.), Editions 
Universitaires, Fribourg 2000, 231-270.

залишається володарем кримінальної справи68 
протягом усієї процедури  та приймає рішення 
після медіації про те, щоб дати хід (закриття 
чи розслідування)69.

Закон гарантує добровільний характер медіа-
ції. Отримавши повноваження, медіатор контак-
тує з особами, у яких існує спір, і під час  першої 
індивідуальної розмови перевіряє їх добровільне 
приєднання до процесу, започаткованого кримі-
нальним правосуддям. Цей етап є дуже важливим, 
оскільки він символізує зміни логіки між караль-
ним завданням кримінального правосуддя та 
завданням діалогу медіації.  У будь-який момент 
можливо припинити медіацію, якщо учасники 
вважають, що вона не відповідає меті. Медіатор 
залишає особам повну свободу підтримати чи ні 
такий підхід.

Женевський медіатор може гарантувати сто-
ронам повну конфіденційність процесу. Справді, 
він зобов’язаний зберігати таємницю протягом 
медіації та його не можуть заслухати з цього при-
воду  у будь-якій якості.  Його справу не можна 
вилучити. Коли медіатор вважає, що його місія 
виконана, він доповідає генеральному прокуро-
ру лише результати медіації. Він тільки сповіщає 
«медіацію завершено» або «медіація не дала 
результатів».

Якщо сторони дійшли угоди, вони приймають 
рішення, чи бажають безпосередньо передати її 
прокурору. Медіатор надсилає справу та передає 
угоду, підписану сторонами (і докази її виконан-
ня, наприклад, вилучення скарги з підписом). 

Закон вимагає від медіатора виконувати свої 
функції з повною незалежністю та неуперед-
женістю. Медіатор повинен слідкувати за тим, 
щоб сторони спору уклали вільну та обмірковану 
угоду. Він не може здійснювати жодного тиску, 
призначеного на отримання згоди без вільного 
обговорення70.

Ця програма медіації кримінальних справ 
проводиться в експериментальному порядку в 
Женеві. Прокурор спочатку вирішив передавати 
тільки справи, коли особи спору мали зв’язки, 
68 CGPP 115В al. 2.
69 Крім того, потерпілий зберігає можливість звернутися до 

цивільного судді. У випадку згоди в результаті медіації виникає 
проблема з закриттям кримінальної справи. Медіатор ризикує 
стати інструментом правосуддя, якщо його мета досягти тіль-
ки матеріального відшкодування для потерпілого. Цей ризик 
тим більший зважаючи на те, що багато прокурорів та суддів 
з кримінальних справ мають «каральний нахил». Вони мають 
тенденцію розглядати відновлення та медіацію як елементи 
відшкодувальної системи і ризик інструменталізації  відновних 
заходів є реальним (Klaus Sessar, Punitive Attitudes: Reality and 
Myth” in Restaurative juvenile justice:  repairing the harm of Youth 
Crime, Bazemore & Walgrave (ed.) Criminal Justice Press,: onsey, 
New York 1999, 287-304. 

70 LGOJ 159 al. 1.
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що в майбутньому змусять їх спілкуватися між 
собою. Добрий десяток справ, переданих до цього 
часу, стосуються в основному сімейних конфлік-
тів або спорів із сусідами.  Між прокуратурою та 
медіаторами існує діалог, що дозволяє інакше 
підійти до конфлікту з метою не розриву, а нового 
визначення зв’язку.

c. Підсумок

Медіація є процесом, який має справу із люд-
ською та соціальною складністю, підтримуючи 
плюралізм та законність точок зору кожного. Він 
дозволяє сторонам зруйнувати своє бачення  кон-
флікту та створити, на основі визнання існування 
різних світів, спільні знання та спільний сенс пра-
восуддя. Успіх чи невдачу медіації не вимірюють 
повним процесом, який завершується угодою, а 
здатністю осіб у конфлікті взяти на себе його 
вирішення.

Низка принципів, що визначають практику  
медіації – автономія, незалежність, неуперед-
женість, нейтральність, добровільна участь, кон-
фіденційність – були проголошені в рекоменда-
ціях Ради Європи. У Женеві був реалізований 
перший досвід інституціоналізації в Швейцарії  
програми  медіації кримінальних справ за зако-
ном. Він має якісну мету – досягти задоволення 
усіх зацікавлених сторін – а не кількісну – ефек-
тивно розвантажити кримінальне правосуддя.

Запровадження такого підходу в законо-
давство інших кантонів та федеральне повинне 
зберігати дух медіації, яка шляхом співпраці 
намагається розв’язати конфлікт71. Закон пови-
нен гарантувати автономію медіації відносно 
судових органів, вказавши на передачу медіації 
громадським організаціям чи незалежним медіа-

71 Див.: Kulien Knoepfler, «Quelles sont les possibilités actuelles de 
médiation dans la justice pénale en Suisse?. Quelles sont les évolu-
tions envisageables?» in Franz Ricklin (éd.) La médiation, une voie 
à suivre dans la justice p»nale Ed. Cazritas, Lucerne 2001 pour un 
tableau des différentes possibilités techniques d’introduction de la 
médiation pénale dans la législation suisse.

торам. Потрібно ви значити роль та компетенцію 
медіатора. Медіатор є не експертом, а гарантом 
процедури, що має на увазі рівну участь усіх. Він 
спеціально підготовлений для медіації та є вихід-
цем з різних сфер громадянського суспільства. 
Потрібно поставити питання контролю якості 
роботи посередників. Крім того, дуже важли-
во подумати про статус угод, яких досягнуто в 
результаті медіації.

4. Висновок
Ми живемо в епоху політичних, економічних 
та соціальних змін, у якій панує невпевненість. 
Медіація пропонує важкий та невизначений 
шлях. Вірші поета Антоніо Мачало, що зазнав 
жахів громадянської війни в Іспанії, звучать 
особливо: « Caminante, no hay camino. Sa hace 
camino al andar »72.  Закінчення позитивізму з 
його кортежем впевненості залишає без засобів. 
Звісно, можна чіплятися за минуле та намагатися 
віднайти цінності минулих часів. Можна також 
намагатися  знайти інші шляхи, щоб протисто-
яти різним змінам, яких ми зазнаємо. Медіація, 
що надає особам відповідальності з визначення 
ними самими розв’язання конфлікту, є однією з 
можливих відповідей.

Медіація є модною, однак, її застосування 
залишається маргінальним та дуже різноманіт-
ним. Щоб вона не стала ефемерною, щоб вона не 
втратила своєї душі, необхідно розробити концеп-
цію її впровадження. Навчання медіаторів, роз-
виток солідної теоретичної бази, фінансування 
досліджень про можливість та наслідки медіації 
як системи в рамках правосуддя є необхідними 
елементами для забезпечення її майбутнього. 
Вона також засвідчить, що її проект суспільства, 
де кожний може бути учасником та працювати на 
спільне благо, є не інструменталізацією ідеалу, а 
необхідною утопією. 

72 Переклад: «Пішоходе, дороги немає. Дорогу роблять йдучи»  in 
Proverbios y Cantares XXIX.
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П
осередництво функціонує в польському 
кримінальному процесі вже майже 10 р. Її 
було запроваджено на підставі кримінально-

го та кримінально-процесуального кодексів від 
1997 р., які набрали чинності з 1 вересня 1998 р. 
Законодавець поставив перед собою завдання 
– підвищення ролі потерпілого, збільшення ефек-
тивності кримінального провадження, зниження 
його затрат та зменшення навантаження на робо-
ту суддів, прокурорів і поліції.

За цей період суди і прокуратура направили на 
процедуру посередництва такі кількість справ:

1999 рік 2002 рік 2004 рік 2006 рік

Суди 366 1021 3569 5052

Прокуратури 42 35 211 1447

Представлені дані вказують на те, що відбу-
вається постійне, значне зростання кількості 
справ, які направляються на процедуру посеред-
ництва. Проте, заради об’єктивності, необхідно 
ствердити те, що це незначна кількість, особливо, 
якщо врахувати кількість кримінальних прова-
джень, які велися у цей час.

Така ситуація не повинна викликати здиву-
вання. Посередництво є новим правовим інсти-
тутом, це вираз нового погляду на кримінальне 
провадження та правосуддя. У даному випад-
ку не достатньо тільки ознайомитися з новими 
нормами. Необхідно змінити менталітет суддів, 
прокурорів та службовців поліції. Їх необхідно 

переконати, що посередництво є вигідним для 
сторін, а їм самим вона полегшить роботу. Багато 
з них повинні поміняти свої погляди, професійні 
звички та відмовитися від рутини у вирішенні 
справ. У необхідності посередництва треба також 
переконати суспільство, оскільки потрібна згода 
сторін на участь у процедурі посередництва. А це 
все потребує часу.

З загальної кількості 1 447 справ, направлених 
у 2006 р. прокуратурами на розгляд у порядку 
процедури посередництва, аж 1 051 направили 
прокуратури білостоцької апеляції.

До територіальної відповідності білостоцької 
апеляції належить південно-східна територія 
Польщі. Білостоцька апеляційна прокуратура є 
однією з 11 прокуратур. Апеляційній прокура-
турі у Білостоці підпорядковані 4 окружних та 
22 районні прокуратури.

Апеляційна прокуратура тримає у сфері 
свого постійного зацікавлення застосування 
інституту посередництва у досудовому слідстві. 
Проводяться навчальні курси щодо процеду-
ри посередництва для прокурорів та стажистів. 
Використання справи у процедурі посередництва 
сприймається як один з критеріїв під час оціню-
вання правильності її розв’язання. Ми проводимо 
систематичні дослідження цієї проблематики.

І. Підбір справ для процедури 
посередництва

Кримінально-процесуальний кодекс дозволяє 
відправити справу на розгляд у порядку проце-
дури посередництва на всіх етапах кримінального 
процесу.

На початку допускалося використання про-
цедури посередництва в справах, власне кажучи, 
покарання за якими передбачало позбавлення 
волі, найбільший термін якого не перевищував 
5-ти років. Зміни, запроваджені до криміналь-
но-процесуального кодексу у 2003 р. унаслідок 
обґрунтованих пропозицій науковців та практиків 
призвели до того, що були ліквідовані обмеження 
щодо направлення справ на процедуру посеред-

ПРОЦЕДУРА ПОСЕРЕДНИЦТВА 
(АРБІТРАЖНЕ ПРОВАДЖЕННЯ) В ПОЛЬСЬКОМУ 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ – В ПРАКТИЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ БІЛОСТОЦЬКОЇ АПЕЛЯЦІЙНОЇ 
ПРОКУРАТУРИ

ЕУГЕНІУШ 
ВІЛЬДНЕР
прокурор Апеляційної 
прокуратури у 
Білостоці (Республіка 
Польща) 
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ництва. В даний час це можливо зробити за всіма 
категоріями справ.

Дослідження вказують на те, що інститут посе-
редництва найчастіше застосовувався у справах, 
які стосуються таких категорій злочинів:

нанесення тілесних ушкоджень (ст. 157 КК);
безпідставні погрози (ст. 190 §1 КК);
знущання над членами сім’ї (ст. 207 §1 КК);
бійки та побиття (ст. 158 §1 КК);
присвоєння майна (ст. 278 §1 КК).
Як негативні передумови, які не дозволяють 

застосовувати процедуру посередництва ми трак-
туємо:

психічне захворювання, розлади особистості 
підозрюваного (ст. 31 §2 КК);
затягнутий конфлікт поєднаний з попередньою 
судимістю (особливо, якщо йдеться про злочин 
знущання над сім’єю) та застосуванням тимча-
сового арешту;
багаторазові попередні судимості підозрюва-
ного за подібні діяння, що свідчить про його 
невиправність, а як наслідок вказують на те, 
що шанси на досягнення мирової угоди між 
сторонами, або ж виконання укладеної мирової 
угоди є невеликими;
перебування підозрюваного у виправному 
закладі або у слідчому ізоляторі за іншою спра-
вою (у зв’язку з тим, що це дуже ускладнювало 
б проведення процедури посередництва);
небажання підозрюваного визнати за собою 
скоєння того діяння, у якому його звинува-
чують (у тій ситуації, коли існують сумніви 
доказового характеру);
мирова угода сторін, досягнута за власною 
ініціативою;
відсутність згоди сторін на участь у процедурі 
посередництва.
Вказані негативні передумови не носять абсо-

лютного характеру. Практика показує, що в окре-
мих випадках посередництво у таких ситуаціях 
також було можливим та завершилося успіхом.

ІІ. Направлення справ на процедуру 
посередництва

Направлення справи на процедуру посередниц-
тва може відбутися за ініціативою або за зго-
дою потерпілого та звинувачуваного (ст. 23а §1 
КПК).

Випадки ініціювання процедури посередниц-
тва потерпілим або підозрюваним є рідкими. Як 
правило, з такою ініціативою виступають про-
курори та службовці поліції. Вимагається, щоб 
кожна зі сторін висловила згоду на участь в про-
цедурі посередництва.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

До сторін з пропозицією висловити згоду звер-
таються службовці поліції (найчастіше) і проку-
рори. Це відбувається під час надання показань 
або проведення окремих співбесід. У такому 
випадку зацікавленим особам повідомляють про 
ідею процедури посередництва, її хід та правові 
наслідки.

На практиці виходять з того, що орган, який 
веде досудове слідство, може доручити посередни-
ку отримати згоду сторін на направлення справи 
на процедуру посередництва. Таке тлумачення 
ст. 23а §1 КПК пояснюється причинами доціль-
ності. Посередник має спеціальну професійну 
підготовку і йому легше переконати посварені 
сторони, особливо у тому випадку, якщо конф-
лікт знаходиться в стадії загострення, до участі 
в процедурі посередництва. Часто отримання 
згоди на участь в процедурі посередництва – це 
вже половина успіху. Також не можна не помічати 
того, що кожний виклик до прокуратури або до 
поліції призводить до додаткової роздратованості, 
а часто також створює труднощі у житті (напри-
клад, необхідність відпроситися з роботи, забез-
печення догляду за дітьми).

Процедура посередництва відбувається між 
потерпілим та звинувачуваним (ст. 23а §1 
КПК).

На етапі досудового слідства справу на про-
цедуру посередництва можна направити щойно 
після видання постанови про висунення проти 
підозрюваного звинувачення у скоєнні злочину 
(у відповідному порядку також у спрощеному 
провадженні).

Такий підхід, на нашу думку, не є найбільш 
вигідним. У тому випадку, коли потерпілий знає 
винуватця, доцільним було створити можливість 
для використання процедури провадження вже 
відразу після подачі заяви про скоєння злочину.

У досудовому слідстві справу на процедуру посе-
редництва може направити прокурор (ст. 23а §1 
КПК), у тому випадку, коли досудове слідство про-
водиться у формі дізнання також і орган, який 
проводить дізнання (ст. 325 і §2 КПК).

У тих справах, які були досліджені, майже, як 
правило, постанови про направлення справи на 
процедуру посередництва приймали прокурори 
(приблизно 83%).

Вони це робили також і у тих випадках, коли 
досудове слідство проводилося у формі дізнання. 
Службовці поліції зверталися із заявою до проку-
рорів, незважаючи на те, що саме вони були ініціа-
торами провадження, отримували згоду сторін та 
мали повноваження видати відповідну постанову. 
Ця ситуація незрозуміла.

Процедура посередництва (арбітражне провадження) в польському кримінальному процесі ...
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Повноваженнями на проведення процедури 
посередництва наділені:

– особи, достойні довіри, які відповідають чітко 
визначеним вимогам, а також

– установи, які згідно зі своїми статутними 
завданнями були створені для виконання завдань 
у сфері посередництва, перевиховання (пристосу-
вання до суспільного життя), захисту громадських 
інтересів, захисту важливих персональних інтере-
сів або захисту свободи та прав людини. Умовою є 
те, щоб вони були зареєстровані у реєстрі уста-
нов і довірених осіб, яким надані повноваження на 
ведення процедури посередництва, що ведеться в 
окружних судах.

У виняткових випадках, які вмотивовані необ-
хідністю ефективного проведення процедури 
посередництва, для проведення процедури посе-
редництва у конкретній справі можна призначити 
установу або довірену особу, які заявляють про 
свою готовність, але не зареєстрованих у реєстрі, 
якщо вони відповідають вимогам, що ставляться 
перед названими установами та довіреними осо-
бами.

Направляючи справу на процедуру посеред-
ництва, посереднику надаються відомості з 
матеріалів справи в обсязі, який необхідний для 
проведення даного провадження. Вказані відомості 
повинні містити персональні дані потерпілого 
та підозрюваного (звинувачуваного), визначення 
діяння, в якому його звинувачують з наведенням 
правової кваліфікації і необхідних для процедури 
посередництва обставин його вчинення. В обґрун-
тованих випадках, за поданням посередника, суд 
або прокурор також можуть надати, з певними 
виключеннями, доказові матеріали, що містяться 
в матеріалах справи.

У нашій практичній діяльності разом з 
по становою посередникам найчастіше передава-
лися ксерокопії таких документів:

протоколів, заяви про скоєння злочину;
протоколів надання свідчень потерпілим та 
підозрюваним;
протоколів очних ставок вказаних осіб;
постанов про висунення звинувачень;
медичних довідок про нанесені травми;
заяв щодо висловлення згоди на участь в проце-
дурі провадження.
У 30% процедур посередництва посереднику 

були надані матеріали справи. Це було нормою у 
випадку декількох районних прокуратур.

ІІІ. Перебіг процедури посередництва
Процедура посередництва не повинна тривати 
більше одного місяця, а його термін не враховуєть-

•
•

•
•
•
•

ся до терміну тривалості досудового слідства (ст. 
23а § 2 КПК).

Ця норма буза запроваджена до кримінально-
процесуального кодексу в 2003 р. у результаті 
обґрунтованих пропозицій, які вносилися прак-
тиками. Вона мала на меті ліквідувати бар’єри, 
які ускладнюють прокурорам направлення справ 
на процедуру посередництва. Оскільки висува-
лися побоювання, що процедура посередництва 
значною мірою буде затягувати досудове слідство. 
Проте термін виділений на процедуру посеред-
ництва є інструктивним і тільки у виняткових, 
особливо обґрунтованих випадках, орган, який 
направив справу на процедуру посередництва 
може його продовжити.

Із 135 справ, які були нами досліджені, час про-
цедури посередництва, відлік якого розпочинався 
з дати прийняття постанови і закінчувався датою 
надходження до прокуратури звіту посередника, 
становив:

до 10 днів – у 27 справах;
від 11 до 20 днів – в 49 справах;
від 21 до 30 днів – в 42 справах;
більше 31 дня – в 5 справах.
Ці дані вказують на те, що місячний термін 

ведення процедури посередництва загалом дотри-
мувався у більшості випадків. При цьому дуже 
важливим є те, що процедури посередництва сут-
тєво не затягували кримінального провадження. 
Тільки у декількох справах посередники звер-
нулися з заявою про продовження визначеного 
терміну.

Можливими є дві форми процедури проваджен-
ня: пряме посередництво (обличчя до обличчя) та 
непряме посередництво.

Саме друга форма може застосовуватися як 
виняток, тільки у тому випадку, коли неможливо 
провести безпосередньої зустрічі підозрюваного 
(звинувачуваного) з потерпілим.

У досліджуваних справах було проведено 77 
прямих посередництва та 25 непрямих посеред-
ництва.

Проведення непрямого посередництва в час-
тині справ були спричинене становищем потер-
пілих, які не бажали зустрічатися з підозрюва-
ними.

Аналіз справ дозволяє зробити висновок, що 
при високому рівні залучення посередника, при-
наймні у деяких справах існував шанс призвести до 
прямого посередництва. Непряме посередництво, 
як вже говорилося вище, допускається, але повин-
на застосовуватися тільки як виняток. Вона дуже 
обмежує можливість досягнення основних цілей 
посередництва (примирення посварених сторін, 

•
•
•
•
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подолання страху потерпілим). Проведення пря-
мого посередництва є більш складним, але дає 
набагато кращі результати.

Місце проведення посередництва. Посередник 
у процедурі посередництва повинен дотримува-
тися принципів нейтральності. Наслідком цього 
принципу є вимога проведення процедури посе-
редництва в нейтральних місцях.

У більшості справ зустрічі по процедурі посе-
редництва відбувалися в приміщеннях посередни-
ків або в інших нейтральних місцях. У декількох 
випадках процедура посередництва проводилася в 
помешканнях сторін провадження, а в одиничних 
випадках у приміщеннях прокуратури та поліції. 
Значна частина справ, у яких процедура посеред-
ництва була проведена в помешканнях сторін, 
стосувалися злочинів, вчинених на тлі родинних 
непорозумінь.

Проведення процедури посередництва в при-
міщенні прокуратури або поліції суперечить при-
нципу нейтральності. Цей принцип порушується 
у випадку проведення процедури посередництва 
в приміщеннях сторін.

Проте практика показує, що відмова від 
обов’язку проведення процедури посередництва 
в нейтральному місці в деяких справах може стати 
необхідністю. Наприклад, коли виникають склад-
ності з пересуванням особи, яка бере участь в про-
цедурі посередництва або за погодженою заявою 
сторін у випадку родинних непорозумінь. В іншо-
му випадку процедура посередництва взагалі б 
могла не відбутися. Також трапляються ситуації, 
коли учасники процедури посередництва прожи-
вають на великій відстані від офісу посередника 
(наприклад, у сільській місцевості) і є незамож-
ними. У такому випадку посередник змушений 
поїхати до них. Може статися так, що знайти у 
такому населеному пункті приміщення для про-
ведення процедури посередництва буде дуже 
складно. Проте, це все-такі виняткові ситуації 
і посередник повинен пояснити мотиви такого 
рішення у звіті.

IV. Завершення процедури 
провадження 

Необхідно звернути увагу на високу ефектив-
ність процедур посередництва. З 1 376 проце-
дур посередництва, які завершилися в Польщі 
в 2006 р., угоду було укладено в 1 074 справах. 
Результативність становила 77%.

У тих справах, які досліджувалися нами вину-
ватці в угодах зобов’язалися зробити таке:

вибачитися перед потерпілим – 67 справ;•

відшкодувати збитки або компенсувати втрати 
– 40 справ;
відпрацювати на громадських роботах – 7 
справ;
поводитись стосовно потерпілого відповідним 
чином – 35 справ;
пройти курс наркологічного або антиалкоголь-
ного лікування – 7 справ;
інші дії – 3 справи.
У деяких справах винуватці зобов’язалися вико-

нати декілька зобов’язань водночас. Необхідно 
відмітити, що в частині справ, відшкодування 
(компенсації) виплачувалися вже в ході проце-
дури посередництва.

Натомість недоліком є те, що деякі посередни-
ки не надають відповідного значення питанню 
примирення сторін. Наслідком цього є те, що вони 
легко погоджуються на пропозицію сторін щодо 
проведення непрямого посередництва. Читаючи 
звіти, може скластися враження, що основною 
метою цих проваджень було доведення до укла-
дення угоди, яка регулює питання відшкодування 
збитків. Справді, мета процедури посередництва 
у кримінальних справах є більш далекосяжною: 
примирення потерпілого з винуватцем та пога-
шення конфлікту, а також доведення до відшко-
дування збитків.

Дане питання також має суттєве значення 
для ведення кримінальних проваджень у зв’язку 
з законодавчими принципами визначення міри 
покарання.

V. Вплив позитивного результату 
процедури посередництва на 

кримінальне провадження
Позитивний результати проведеної процедури 
посередництва між потерпілим та винуватцем є 
однією з обставин, які суд повинен враховувати 
під час визначення міри покарання (ст. 53 §3 КК). 
Та обставина, що потерпілий примирився з вину-
ватцем, збитки були відшкодовані або потерпілий 
і винуватець узгодили спосіб відшкодування збит-
ків, може бути однією з передумов для застосу-
вання виключного пом’якшення покарання (ст. 
60 §2 підпункт 1 КК).

Наш Кримінальний кодекс передбачає мож-
ливість умовного припинення кримінального 
провадження. Умовне припинення застосовується 
стосовно винуватця скоєння злочину, за вчинення 
якого передбачено покарання, що не перевищує 
3 років позбавлення волі. У тому випадку, коли 
потерпілий примирився з винуватцем, винуватець 
відшкодував збитки або потерпілий та винуватець 
узгодили спосіб відшкодування збитків, умовне 
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припинення може бути застосоване стосовно 
винуватця скоєння злочину, за вчинення якого 
передбачене покарання, що не перевищує 5 років 
позбавлення волі (ст. 66 §3 КК).

Отже, було значно розширено каталог справ, 
у яких можна застосувати умовне припинення 
кримінального провадження.

У досліджуваній групі справ, у яких процедура 
посередництва принесла позитивний результат 
(була ефективною) кримінальні провадження 
було закінчено таким чином:

припиненням досудового слідства:
– у зв’язку з відкликанням клопотання про 

переслідування – 14 справ;
– у зв’язку невеликою суспільною шкідливіс-

тю діяння – 12 справ;
– з інших причин – 4 справи,
направлення до суду клопотання про умовне 
припинення кримінального провадження – 36 
справ;
направлення акта обвинувачення з клопотан-
ням про винесення вироку без проведення слу-
хання (добровільна згода на покарання) – 24 
справи;
направлення акта обвинувачення – 7 справ.
У 20 справах стало можливим звернутися з 

клопотання про умовне припинення кримінально-
го провадження лише тому, що завдяки процедурі 
посередництва виникли передумови, ви значені 
в ст. 66 §3 КК (злочини, за скоєння яких перед-
бачалося покарання у вигляді позбавлення волі 
терміном до п’яти років).

Необхідно підкреслити високий рівень оста-
точності винесених рішень. Було оскаржено тіль-
ки один вирок.

Виміряти відповідним чином вплив позитив-
ного результату процедури посередництва на 
спосіб закінчення кримінального провадження 
не так вже й легко. Це потребує досвіду та відчут-
тя. В одиничних справах ця проблема справляла 
прокурорам труднощі.

Приклад. Потерпілий був побитий на залізнич-
ному вокзалі (їздить на навчання до навчального 
закладу). Наслідки побиття не були серйозними. 
Як він, так і винуватці – це учні середніх шкіл. 
Підозрювані не були судимі. В результаті проце-
дури посередництва було досягнуто примирення. 
Винуватці вибачилися перед потерпілим, розкая-
лися у своєму вчинку та зобов’язалися вести себе 
відповідним чином. Потерпілий (разом з батьком) 
прийняли вибачення і відмовилися від відшкодуван-
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ня збитків. Прокурор направив акт обвинувачення. 
У даній справі, враховуючи її обставини та особи 
підозрюваних, були підстави для подання клопо-
тання про умовне припинення кримінального про-
вадження, навіть у тому випадку, якщо б не було 
результативно проведеної процедури посередниц-
тва. У випадку, коли було досягнуте примирення 
сторін, можна навіть було б поміркувати над 
припиненням провадження у зв’язку з незначною 
суспільною шкідливістю діяння. Суд після розгляду 
справи умовно припинив провадження.

Дещо інакше виглядала ситуація в іншій 
справі, яка стосувалася знущання над родиною. 
Це тривало багато років та було досить жорс-
токим. Знущання було пов’язане зі зловживанням 
винуватцем алкоголю. У матеріалах справи була 
відмітка про те, що донька декілька років тому 
навіть намагалася вчинити самогубство. В резуль-
таті посередництва подружжя досягнуло поро-
зуміння та уклало угоду, за якою підозрюваний 
зобов’язався пройти спеціальний курс лікування. 
Прокурор припинив провадження, стверджую-
чи, що суспільна шкідливість діяння є незначною. 
Враховуючи обставини справи, вважаємо, що 
така оцінка шкідливості діяння є надто м’якою, 
а спосіб закінчення кримінального провадження є 
невідповідним.

VI. Висновок
Представлені факти вказують на те, що процедура 
посередництва, крім суспільної користі, також 
приносить вимірювану економічну користь. 
Користі досягають обидві сторони (примирення, 
відшкодування збитків, вибачення), а також сис-
тема правосуддя (пришвидшення та скорочення 
кримінального провадження, зниження затрат на 
нього). Як правило, скорочується термін прова-
дження в судах І інстанції, а апеляційне прова-
дження – це рідкість.

Необхідно відзначити, що в 2006 р. процедура 
посередництва почала функціонувати в цивіль-
них справах, у тому числі і в сімейних, а також і 
в господарських справах. Крім цього, впродовж 
декількох років функціонує процедура посеред-
ництва у провадження з питань неповнолітніх.

Процедура посередництва є виразом нового 
погляду на кримінальне провадження та систе-
му правосуддя.

Залишається тільки сподіватися, що вона буде 
розвиватися більш динамічно. 
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Резюме
Метою цієї статті є показати якою мірою віднов-
не правосуддя та медіація у кримінальних спра-
вах можуть розглядатися як правові засоби, що 
можуть активно сприяти демократизації захід-
них1 суспільств.

Визначення
Валгрейв (200а; 2000b) вважає відновне право-
суддя концепцією правосуддя, яка в основному 
направлена на відшкодування збитків, завданих 
діями.  Ця концепція «сприяє будь-якій формі дії, 
індивідуальній чи колективній, що направлена на 
1 У даному випадку термін «західний» використовується в гео-

політичній, а не географічній конотації. Таким чином, він 
охоплює більшість європейських країн, СГА, Канаду та Японію 
(Мова йде про те, що Самір Амін називає «тріада» і що може 
розповсюджуватися на Австралію, Нову Зеландію та, можливо, 
Ізраїль та Південну Корею).

відшкодування наслідків, пережитих внаслідок 
правопорушення чи конфлікту» (Жаку, 2007)2.

МКС можна визначити як формальний процес, 
що збирає дві сторони, які  з допомогою третьої 
нейтральної сторони намагаються знайти рішення 
спору, що протиставляє їх   (Бонафе-Шміт, 1992; 
1998; Юн, 2002). Дехто підкреслює, що медіація 
є простором для переговорів (Ланген, Келерхалс, 
Робер, 2006). Для інших медіація та відновне пра-
восуддя є диференційованими рухами, носіями 
динаміки «перетворення способів соціально-
го регулювання, навіть нашого відношення до 
норми» (Картюівелс, 2003, с. 51). Для Картюівелса 
медіація «є емблемою нової моделі правосуддя, 
основаного на процесуальній чи комунікативній 
раціональності… виразом нового способу дума-
ти про обмін та взаємодії» (2003, с. 52); тоді як 
відновне правосуддя, що шукає умиротворення 
2 Текст Жаку (див. бібліографію), який був переглянутий при 

написанні цієї статті, відповідає версії, яку автор подав до пуб-
лікації. Цитати були взяті з цього рукопису. Тому тут не можна 
вказати сторінку.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ТА МЕДІАЦІЯ 
В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ЯК ІНСТРУМЕНТИ 
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

ФЕРНАНДО КАРВАХАЛ САНЧЕС
Fernando Carvahal
Університет Женеви 
(Швейцарська Конфедерація)

«Демократичний проект здається в основному 
неповним проектом […»

(Века, 1999, с. 105)
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соціальних стосунків, є специфічною відповіддю 
на кризу доцільності покарання та відображенням 
значення потерпілого в кримінальному процесі.

Чи є медіація в кримінальних справах виразом 
відновного правосуддя, чи вона втілює інший рух, 
як це стверджує Картюівелс (2003), тут цікаво 
те, що вона відображає цінності відновлення та 
комунікації, які не виражалися через каральне 
правосуддя. У всіх випадках медіація несе нову 
парадигму, що поставить каральну парадигму під 
сумнів.

Згідно з Пірсом (1998; 2001), парадигмою  
карального правосуддя є вимога  прописувати 
зло. Для карального правосуддя необхідність 
карати настільки вкоренилась, що «робить майже 
неможливим завданням думати про криміналь-
ну систему (чи злочин) без виняткової прив’язки 
до тяжкого покарання…» (Пірс, 2001, с. 183)3. Те, 
що правильне в практичному плані, правильне 
також з точки зору теорії, оскільки «як право, так 
і соціальні науки визначать злочин (чи криміналь-
ну систему) покаранням (тяжким) (Пірс, 2001, 
с. 183).

Походження
Повторне запровадження відновного правосуддя 
в західну юридичну культуру розпочалося в 80-ті 
роки XX ст., починаючи з таких країн, як: Нова 
Зеландія та Австралія (МСестіц, 2005; Волгрейв, 
2002b). Звичайно, рух з деколонізації мав значний 
вплив на це явище. Однак інші фактори також 
сприяли цьому. Невдачі з вирішенням деяких про-
блем, таких, як безкарність, переповнення тюрем 
та перевантаження судів, проблеми з реадапта-
цією засуджених, що вийшли з місць позбавлення 
волі, неефективність боротьби з рецидивізмом, 
відсутність адекватних відповідей на злочин-
ність, пов’язану з корупцією та «білих комірців» 
й невігластво; все це показало законність звернен-
ня до пошуку та концепції інших типів відповіді. 
Багато факторів сприяли виникненню відновного 
правосуддя, зокрема критичний рух стосовно реп-
ресивних органів, що виник у Північній Америці  
в 60-ті роки і які мали відлуння в Європі, почина-
ючи з праць Фуко (1975). Рух за права потерпі-
лих  також мав значний вплив на запровадження 
відновних відповідей (Фаже, 1997).
3 Закон США «три удари» є винятковим прикладом такої раціо-

нальності. Цей закон визначає, що «будь-хто, визнаний винним 
у трьох тяжких кримінальних злочинах, обов’язково засуд-
жується до ув’язнення від 25 років до по життєвого» (Сіданіус, 
Пратто, 1999, с. 332).

Нагромадження моделей
Нині співіснують три моделі правосуддя: домі-
нуюче каральне правосуддя, реабілітуючи пра-
восуддя, що виникло з французькою революцією 
(Бусоль, 1978) та застосовуване каральним пра-
восуддям і, нарешті, відновне правосуддя. Ці три 
моделі тісно пов’язані між собою на рівні їх фун-
кціонування та на рівні представлення. Їх відно-
сини можна схематично представити так:

Спостереження Дейлі (2002) також пояснюють 
переплетення цих трьох моделей. Дейлі ви вчив 
«family group conferences» (групові сімейні кон-
ференції). Протягом цих зустрічей осіб, яких 
стосується правопорушення, супроводжують 
їх відповідні близькі люди, які будуть сприяти 
пошуку рішення. Дейлі констатував, що учасники 
переслідували водночас різні типи мети стосовно 
правосуддя, зокрема:

Елементи карального правосуддя, як осуджен-
ня скоєних правопорушень.
Елементи реабілітуючого правосуддя, напри-
клад, запитуючи, що можна зробити, щоб спо-
нукати до дотримання закону в майбутньому.
Елементи відновного правосуддя, наприклад, 
запитуючи, що можна залучити для потерпі-
лого.
Як і «family group conferences» медіація в 

кримінальних справах може розглядатися як 
інстанція «гібридного» врегулювання, розташо-
ваного на перехресті між кримінальним правом 
з його примусовим формалізмом та мораллю, що 
а пріорі, є неформальною. Також медіація пере-
буває на перетині трьох моделей правосуддя. 
Медіація також відіграє роль посередника між 
правом та мораллю, підтверджуючи інтуїцію  
Сантоса (2004), коли він пише «перспектива кон-
цепції писаного слова є в основному юридичною, 
тоді як концепція усного слова є більш моральною» 

•

•

•
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(с. 171). Таким же чином, Харіс (якого цитує 
Брейсвейт, 2006) показує, що моральні почуття, 
такі, як сором чи почуття провини, виражені під 
час відновних процедур, можуть перетворитися 
на співпереживання відносно іншої сторони та 
також сприяти зниженню правопорушень та ство-
ренню соціальних зв’язків.

Медіація у кримінальних справах 
як емансипуючий засіб

Медіація може використовуватися як емблема-
тична практика відновного правосуддя. З цього 
приводу цікаво нагадати ті аспекти, за яких вона 
може вважатися демократичним інструментом. 
Медіація є емансипуючою, тому що:

Вона є простором визнання. Брати участь 
в медіації означає зміщення конфлікту. 
Вирішення юридичного конфлікту через медіа-
цію мобілізує деяку компетенцію зацікавлених 
сторін, що не виписується в національне право 
та має моральний характер. Ці норми випли-
вають від сторін та не можуть бути зведені до 
єдиних нормативних рамок, інакше кажучи, 
сторони повинні створити інший простір, у 
якому вони можуть практично зустрітися. Юнс 
(2002) говорить з цього приводу про «простір 
визнання» (с. 59).
На думку Хабермаса, «будь-який спір стосовно 

норм, навіть якщо він виражається з допомогою 
засобів дискусії, бере свій початок у боротьбі за 
визнання» (Хабермас, 1986, с. 127). Таким чином, 
медіація пропонує простір, необхідний для вира-
ження точок зору (комунікативна парадигма) і 
водночас цивілізованого визнання індивідуально-
го чи колективного інтересу (парадигма ефектив-
них переговорів). Таким чином, медіацію у кримі-
нальних справах можна розглядати як простір для 
здійснення права.

Викликаючи переговори, медіація забезпечує 
розвиток «етики  гостинності» (Павліч, 2002). 
Медіатор вітає основних діючих осіб та пред-
ставляє загальні правила, які повинні регулюва-
ти їх спілкування. Він сприяє обміну та слідкує 
за тим, щоб сторони не відхилились від свого 
конфлікту та управління ним. Цей переговорний 
простір є нейтральним місцем, у якому кожна 
сторона водночас є у себе дома та в іншого і тому 
повинна дотримуватись правил гостинності, яку 
вона надає, та отримує водночас. Етимологічно, 
гостинність ділить своє латинське походження 
з ворожістю. Ці терміни походять від «hostis», 
яке може бути водночас іноземець та ворог. 
Визнання іншого розгортається у напрузі між 
обов’язком гостинності до того, з яким погоди-

•

•

лися зустрітися, та ворожості проти того, з яким 
перебувають у конфлікті. Медіація є парадок-
сальним та змагальним моментом та місцем, де 
ця напруга може розгортатися, не обов’язково 
закінчившись вирішенням чи невдачею, з пова-
гою та за межами державного примусу (принай-
мні, в межах поваги).
Медіація є простором політичної емансипа-
ції. Сантош (2002) вважає, що західна модер-
новість основана на динамічній напрузі між 
«підвалиною» регулювання, що забезпечує 
порядок та «підвалиною» емансипації, що несе 
прагнення до порядку та кращого су спільства 
в майбутньому. Для Сантоша необхідно від-
новити рівновагу між двома «підвалинами», 
оскільки вже давно регулювання стало пріо-
ритетним, гальмуючи таким чином інновації.  
За думку Сантоша, перший крок у віднов-
ленні рівноваги між регулюванням та еман-
сипацією в юридичній площині полягає в 
тому, щоб погодитися, що законна розробка 
права не є винятковим обов’язком держави. 
Медіація є емансипуючою тією мірою, у якій 
вона є однією з особливих інстанцій для забез-
печення відокремлення права та держави, яке 
захищає португальський автор. Роз’єднання 
між державою та правом не потрібно вважати 
як лібералізацію кримінальної політики таким 
же чином, як Сполучені Штати Америки при-
ватизують свої в’язниці (Крісті, 2003). Тут про-
понується не комерціалізація кримінальних 
питань, а навпаки. Можливість для кожного 
мати реальний вплив на вирішення своїх кон-
фліктів, навіть найбільш серйозних, з іншим 
або з громадою, поступово зменшуючи вплив 
держави та, особливо, поступово звільняючись 
від ринку. Справді, ліберальні суспільства є 
суспільствами з двома швидкостями (навіть 
більшою кількістю), у яких доступ до охорони 
здоров’я, житла, зайнятості, освіти (Бурдьє, 
1998; Бурдьє, Пасерон, 1970), а також до пра-
восуддя, залежить від соціального стану та/або 
грошей, які має особа. Справді, існує різниця 
між безкоштовним адвокатом, віднесеним за 
законом, та відомим адвокатом, найнятим 
клієнтом. Емансипуючи роль відновної пара-
дигми, може бути повністю реалізована тільки 
тоді, коли встановиться відновна культура, для 
цього знадобляться зміни в соціальному уяв-
ленні населення стосовно правосуддя.
Медіація є простором «empowerment», тобто 
надання повноважень. У цьому сенсі емпіричні 
дослідження показують, що під час деяких від-
новних процедур «голос дорослих жінок, особ-

•

•

Відновне правосуддя та медіація в кримінальних справах ...
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ливо голос матерів, дуже набирає важливості, 
завдяки процесу обміну думками» (Брейтвейт, 
2006, с. 3956). Беручи на себе управління своїм 
конфліктом, учасники уникають криміналь-
ної опіки держави та стають учасниками, 
суб’єктами слова та права, яке вони будують.
Медіація є також простором звільнення слова. 
Кримінальний процес є малодемократичним та 
дуже технічним: на відміну від відновної процеду-
ри, він зовсім не дає можливості виступити пози-
вачу чи звинувачуваному, зосереджуючи слово та 
повноваження на адвокатах та судді. Таким чином, 
ці умови не є сприятливими  для участі тих, хто 
не є спеціалістом. Навпаки, медіація забезпечує 
вільну і стихійну  участь усіх осіб, яких цей кон-
флікт стосується тим чи іншим чином.
З психологічної точки зору медіація є також 
простором емансипації. Справді, обвинува-
чений також може «звільнитися від почуття 
провини, тоді як потерпіла сторона може звіль-
нитися від злоби  та за необхідності, поховати 
свою втрату.

Висновок
Деякі автори, такі, як Волгрейв (2002b) говорять 
про можливість застосування примусу, тобто при-
нципу, невід’ємного від карального правосуддя. 
Згідно з цією перспективою «Відновлення є клю-
човою метою. У багатьох випадках угода не може 
бути досягнута, або буде недостатньою….[   ] 
Можна в такому випадку передбачати примус, 
але він якомога більше повинен в основному служи-
ти відновленню» (Волгрейв 2002b, с. 194). Таким 
чином, зміна парадигми медіації передбачає також 
перехід до нової «не кримінальної» раціональ-
ності. Суспільство зможе бути захищеним право-
суддям, яке буде застосовувати силу як останній 
засіб, але не пов’язуючи захисну роль з обов’язком 
карати (заставляти страждати) порушників.
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З 
1 січня 2007 р. посередництво в 
кримінально-процесуальному 
праві у справах неповнолітніх має 

у Швейцарії законну основу. У сфері 
кримінального права щодо повнолітніх 
діяльність цього інституту регулюєть-
ся законом лише у кантонах Женева 
та Цюріх. Досвіду, зібраному в межах 
нашої концепції «Цюріхський пілотний 
проект щодо посередництва у кримі-
нальному праві» (2003–2005) була дана 
наукова оцінка. Розробка ефективної 
посередницької моделі, яка прагне біль-
ше відокремитись від погоджувальної 
моделі, передбачає розробку відповід-
них стандартів для практичної роботи.

Медіація в сфері кримінального 
права є для Швейцарії новим явищем 
порівняно з такими європейськими 
країнами, як Австрія, Німеччина, Італія 
та Франція: у кантоні Женева (2001 р.) 
та у кантоні Фрібург (2002 р.) вона було 
впроваджена тільки відносно кримі-
нально-процесуального права у спра-
вах неповнолітніх (див. ст. 39а закону 
про кримінальне судочинство у спра-
вах неповнолітніх у кантоні Фрібург). 
На загальнодержавному рівні інститут 
медіації у сфері кримінально-процесу-
ального права у справах неповнолітніх 
був створений у 2007 р. після вступу 
в дію нового закону про кримінально-
процесуальне право у справах непов-

нолітніх. Неформальні позасудові слу-
хання не є новиною для швейцарського 
кримінального права. Тут слід зазначи-
ти роль мирового судді, який з момен-
ту створення цього інституту актом про 
медіацію від 1803 р. наділений важливи-
ми повноваженнями щодо погодження, 
які нині у більшості кантонів Швейцарії 
розповсюджуються і на злочини, що під-
падають під дію кримінального права. 
Розширення компетенцій та практики 
мирового судді показують, що він як 
суддя, який стоїть ближче до потреб 
народу (як правило, це непрофесій-
ний суддя), не тільки відіграє важливу 
соціальну роль, а й високо цінується як 
інституціями, так і клієнтами.

Посередницька практика тісно 
пов’язана з погоджувальною моделлю, 
принциповою відмінною рисою якої 
є економія процесу: напередодні фор-
мального судового розгляду відбу-
вається спроба неформального вре-
гулювання конфлікту, яке у випадку 
успіху при зводить до відкликання позо-
ву та припиненню справи. Цим самим 
медіація виділяється у Швейцарії як 
інститут кримінально-процесуального 
права, який водночас нічого не змінює 
в си стемі санкцій.

На відміну від мирового судді, який 
фактично виконує функцію посередни-
ка, самі посередники повинні мати на 
увазі загальне скептичне ставлення до 
себе з боку органів кримінального пере-
слідування. Про це свідчить і оцінка 
цюріхського пілотного проекту: якщо 
ці інституції направляють невелику 
кількість або жодної справи на розгляд 
посередником, то звичайно, що медіа-
ція не може знайти собі застосування. 
У рамках політичних дискусій против-
ники медіації розглядають непридат-
ність медіації вже як доведений факт на 
основі того, що при розгляді криміналь-
них справ до неї звертаються лише час 
від часу. Такому скептичному ставленню 
та недостатній довірі до посередників 

МЕДІАЦІЯ В СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВА У КАНТОНІ ЦЮРІХ

СИЛЬВІЯ БЕРХТОЛЬД
Sylvie Berchtold-Remund
державний медіатор кантону Цюріх  
(Швейцарська Конфедерація)



ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

64   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

можна, звичайно, знайти пояснення. Але фактом 
є те, що впровадження нових методів вирішення 
конфліктів у швейцарське кримінальне судочинс-
тво відбулось, на відміну від більшості країн не 
на базі соціально-політичного руху та відповідної 
постановки цілей, а у більшій мірі в рамках пере-
гляду загальної частини кримінального кодексу 
та впровадження кримінального закону у спра-
вах неповнолітніх у відповідності до тенденцій 
в сфері кримінального права на міжнародному 
рівні, і таким чином, для більшості кантонів було 
призначено «зверху». Кримінально-політичні 
очікування від медіації у Швейцарії не пов’язані 
з основними зусиллями щодо систематичного 
розвитку та поширення ідеї виправлення шля-
хом неформального врегулювання конфлікту як 
доповнення до кримінальних санкцій, а швидше, 
розраховуючи на економію коштів, завдяки пере-
дчасному припиненню кримінального процесу 
внаслідок позасудового порозуміння. 

Медіація у кримінальному процесі, 
кантон Цюріх 
(передісторія)

 Пілотним проектом «Медіація в кримінально-
му процесі. Кантон Цюріх», який базується на 
концепції, розробленій групою цюріхських спе-
ціалістів Дирекції з питань юстиції з 1997 р., та 
який був розпочатий наприкінці 2002 р. завдяки 
державному фінансуванню, цюріхська Урядова 
рада планувала протягом двох років збирати 
досвід відносно медіації у сфері кримінального 
права. Для цієї мети, спираючись на цюріхсь-
ку концепцію, прокуратурою та адвокатурою у 
справах неповнолітніх були направлені справи 
до новоствореного центру медіації. Серед них 
були справи як повнолітніх, так і неповноліт-
ніх. Практична робота здійснювалась при нау-
ковому супроводі Кримінологічного інституту 
Цюріхського університету. Відповідальним за 
проведення посередницьких процесів був центр 
медіації «kon§ens кантон Цюріх», у якому були 
зайняті 120 співробітників, і директор був водно-
час керівником проекту.

Спираючись на висновок щодо пілотного про-
екту та його наукові результати, було б простіше 
прийняти політичне рішення про впровадження 
медіації на кантональному рівні як у сфері кримі-
нально-процесуального права у справах повноліт-
ніх, так і неповнолітніх. Власне, це і було метою 
Цюріхської концепції цюріхської групи з розроб-
ки проекту. Запланована на початку тривалість 
проекту була подовжена наприкінці 2004 р. на 
один рік до кінця 2005 р. 

 21 вересня 2005 р. Урядова рада внесла про-
позицію до Ради кантону щодо впроваджен-
ня норми про медіацію в кантональний кримі-
нально-процесуальний кодекс, яку можна було 
б застосовувати у сфері кримінального права у 
справах неповнолітніх після того, як вона всту-
пить в дію згідно з § 367 п. 3 Закону про кримі-
нальний процес кантону Цюріх (КПК Цюріх). 
Щоправда, водночас він прийняв рішення не 
продовжувати фінансування центру медіації та 
підпорядкувати його зі скороченими ресурсами 
до відомства зі здійснення правосуддя, виходячи 
з невеликої кількості справ, розглянутих медіато-
рами та відносно великих затрат, підтверджених 
дослідженням Кримінологічного інституту. З того 
часу референт центру сама є відповідальною за 
розгляд усіх справ, кількість співробітників ско-
ротилась до 90.

Рада кантону тричі ініціювала дискусії щодо 
рішення Урядової ради. Спочатку вона відхилила 
пропозицію закріпити медіацію в Цюріхському 
кримінально-процесуальному кодексі з економіч-
них міркувань. Але політики неправильно зро-
зуміли результати досліджень, які спирались на 
перші 22 місяці пілотного проекту, що викликало 
продовження дискусії в ЗМІ, зокрема відносно 
того, що при порівнянні витрат зі звичайним 
кримінальним процесом не враховувалась його 
повна собівартість. По-друге, не були враховані 
деякі інші важливі фінансові фактори щодо тра-
диційного кримінального процесу. Врешті-решт 
ця дискусія призвела до прийняття позитивно-
го рішення Радою кантону щодо впроваджен-
ня законної основи для медіації в Цюріхський 
Кримінально-процесуальний кодекс. Положення 
вступило в дію 1 липня 2007 р. 

Придатність до медіації та процедура 
оцінювання 

Загальноабстрактна сфера застосування медіації 
була визначена у циркулярі генерального проку-
рора кантону та прокуратури у справах непов-
нолітніх. Посередницький процес може бути 
розпочатий згідно з цим документом щодо всіх 
кримінальних процесів у справах неповнолітніх 
та у кримінальних процесах щодо повнолітніх 
відносно злочинів, що розслідуються за скаргою 
потерпілого, а також відносно злочинів, з яких 
кримінальне переслідування порушене прокурату-
рою, при яких ні потерпіла особа, ні громадськість 
не зацікавлена у кримінальному переслідуванні 
(потерпілий підписує заяву про відсутність заці-
кавленості). 



№ 4, січень, 2008  65 

Якщо потерпілий та звинувачуваний згод-
ні з проведенням процедури медіації, та якщо 
роз’яснені загалом обставини справи, спочатку 
слідчий орган вирішує, виходячи з власних мірку-
вань, чи можна взагалі розглядати цю справу за 
допомогою медіації. На цьому етапі приймається 
швидше емоційне рішення відносно того, чи може 
справа розглядатись посередником, та наскільки 
успішним буде неформальний розгляд.

Якщо прийнято позитивне рішення, то матеріа-
ли справи направляються до центру медіації 
«kon§ens». З 1 січня 2006 р. він знову підпорядко-
ваний відомству зі здійснення правосуддя та сам 
є відповідальним за проведення посередницьких 
процесів у кантоні Цюріх. 

Він перевіряє зі свого боку, чи може справа бути 
розглянута у рамках посередницького процесу з 
психологічних, педагогічних міркувань та мір-
кувань щодо теорії конфліктів, а також на основі 
критеріїв медіації, які базуються на професійних 
стандартах. Він вирішує, чи залишається справа 
для посередницького розгляду, чи повертається 
до органу кримінального розслідування. 

Екскурс: випадки домашнього насильства 

Значно складнішим є оцінка придатності до 
посередницького розгляду справи щодо випад-
ків домашнього насильства, які стосуються пов-
нолітніх. 

Директиви щодо таких справ були видані 24 
червня 2004 р. Вони конкретизують передумови 
для проведення посередницького процесу щодо 
випадків домашнього насильства в сім’ї або у 
випадках, коли шлюб вже розірвано. Мова йде 
про такі умови: 

Звинувачувана особа визнає факт правопору-
шення 
Проти неї не було раніше порушено справи за 
фактом домашнього насильства 
Відсутність судимостей за злочини, пов’язані 
з насильством 
Якщо формально не йдеться про тяжкий випа-
док 

Шляхом медіації можуть розглядатись зок-
рема такі правопорушення:
1. незначне тілесне пошкодження та тілесне 

пошкодження через необережність 
2. насильницька дія 
3. пошкодження майна 
4. погрози
5. порушення недоторканності помешкання 
6. незначні злочини проти майна та ін.

•

•

•

•

У випадках з повнолітніми слідчий орган 
може призначити посередницький розгляд, якщо 
виконані передумови згідно з §34c КПК, а також 
якщо сплачені судові витрати або було звільнено 
від сплати. Це відбувається тоді, коли 

a з’ясовані в цілому обставини справи 
b звинувачувана особа принципово визна-

ла факт правопорушення та виявила готовність 
взяти відповідальність за свою поведінку 

c має місце серйозний конфлікт між звину-
вачуваною та постраждалою особами 

d не існує великої різниці щодо соціальної 
ієрархії між звинувачуваною та постраждалою 
особами і вони в змозі захищати свої інтереси 

Випадки, коли медіація є неможливою:

Посередницький розгляд є неможливим у всіх 
таких випадках:

наявність великої різниці щодо соціальної 
ієрархії між звинувачуваною та постраждалою 
особами 
гостра ситуація, пов’язана з насильством 
очевидні психічні порушення 
наявність наркотичної або алкогольної залеж-
ності 
відсутність емпатії до жертви 

Постанова про медіацію при розгляді кримі-

нальних справ, посередництво в кантоні 

Цюріх 

У проекті до постанови про правове положення 
в кантоні Цюріх наголошується, що відповідна 
інституція з кримінального розслідування разом 
в рамках домовленості з центром медіації кантону 
Цюріх «kon§ens Strafmediation Kanton Zürich» 
у майбутньому повинна визначати критерії, за 
якими випадки повинні направлятись для посе-
редницького розгляду. Ця домовленість повин-
на щорічно, або періодично переглядатись від-
повідно до практичного досвіду. З аналогічних 
міркувань, та виходячи з принципу рівності прав 
постанова також має на меті досягнення єдиного 
обов’язкового підходу щодо практики направлен-
ня справ, який повинен ліквідувати існуючу на 
сьогодні невизначеність в цьому питанні. 

Планується, що постанова набере чинності з 
1 січня 2008 р.

Директиви Цюріхської концепції 

(кошти та добровільність) 

Для неповнолітніх посередницький розгляд є без-
коштовним.

•

•
•
•

•
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Повнолітні звинувачувані сплачують в кантоні 
Цюріх судові витрати в розмірі 400 франків, при 
чому існує можливість звільнення від сплати або 
сплати частини суми у зв’язку з обмеженим еко-
номічним становищем та при наявності обґрун-
тованої відповідної заяви. 

Витрати в рамках кримінального процесу, та 
у більшості випадків і в рамках цивільно-право-
вого розгляду справи вдається зекономити при 
вдалому посередницькому розгляді.

Принциповим фактом є те, що медіація є доб-
ровільною для всіх. 

Строк процесу медіації

Строк від моменту отримання доручення від 
слідчих органів до завершення посередницького 
процесу становить, як правило, шість місяців. Але 
він може бути продовжений максимум до одного 
року на основі обґрунтованої заяви медіатора.

РЕЗУЛЬТАТИ
Науковий супровід проекту 

(2002–2004)
(роль прокуратури) 

У першій фазі пілотного проекту насамперед про-
курори направляли справи до посередницького 
розгляду, і тому опитування проводилось саме 
серед них. 

88% займались у 2004 р. злочинами, що пере-
слідуються за скаргою потерпілого, але лише 31% 
направили справи до центру медіації «kon§ens». 
Водночас лише 40% з них зізналось що вони 
«добре» або «дуже добре» поінформовані про 
медіацію, незважаючи на два проведених семі-
нари з підвищення кваліфікації (по 1 дню). 
Можливо, внаслідок недостатньої інформованос-
ті, яка базується на самовпевненості, прокурори 
демонструють скептичне ставлення до (зовніш-
ньої) медіації. Вони стверджують, з одного боку, 
що вони самі в своїх кабінетах вже давно та успіш-
но ведуть посередницькі переговори, які не слід 
плутати з медіацією, а з другого боку, вони вважа-
ють, що такий спосіб вирішення конфлікту є сто-
совно звинувачуваного більш м’яким. Оскільки 
протягом 22 місяців, коли проводилось дослід-
ження до центру медіації були направлені лише 
64 справи, то слід констатувати, що порівняно 
із загальною кількістю злочинів, які пересліду-
вались за скаргою постраждалого, слідчі органи 
практично не скористались послугами медіації. 
При цьому, напевно, зіграли свою роль як стан 

поінформованості, так і загальний скепсис щодо 
такого способу вирішення конфліктів.

Відносно абстрактної придатності окремих 
категорій злочинів для медіації, то прокуро-
ри демонструють досить позитивне ставлення. 
78% з них вважають, що злочини, пов’язані з 
насиль ством, тобто навмисне нанесення тілесних 
пошкоджень, нанесення пошкоджень з необач-
ності, насильницькі дії, загалом «дуже добре» 
підходять для розгляду в рамках неформального 
врегулювання, і набагато менший відсоток (22%) 
вважає, що (незначні) злочини проти майна 
можуть розглядатись в рамках посередницького 
процесу.

 
 Характеристика посередницьких процесів 

З точки зору прокурорів, посередницькі справи 
стосуються на 87% злочинів, пов’язаних з насиль-
ством. У 93% випадків нематеріальний збиток 
оцінюється від «середнього» до «значного», у 
17,5% випадків як «значний». Тому через медіа-
цію розглядаються конфлікти, пов’язані з обтя-
жуючим життєвим досвідом та переживаннями, 
незважаючи на об’єктивну тяжкість злочину. 

Квота успішності

Досвід медіації при розгляді цих справ був з само-
го початку пілотного проекту дуже успішним: у 
89.8% справ, що розглядались через посередниц-
тво, сторони досягли згоди, з моменту офіціаліза-
ції з 1 січня 2006 р. цей дуже високий показник 
вдалось утримати та навіть підвищити:

На сьогодні показник успішності становить 
96.7% (на стан від 31 липня 2007 р.). Всі розгляди 
проводяться більше не у со-медіації, як це було 
протягом проектної фази, а лише одним медіато-
ром – директором центру.

Час, який витрачається на одну справу – 9 г. 32’ 
(традиційний кримінальний процес: 10 г. 30’)

Термін для розгляду посередником складає 
2 місяці 19 днів (79 днів)

В усіх справах, що направляються до центру 
медіації, спочатку відбувається бесіда зі звинува-
чуваним та потерпілим, а у випадку з неповноліт-
німи, з його батьками.

Медіація проходить та завершується, як пра-
вило, розглядом справи, в основному без батьків 
або законних або правових представників. 
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Від цюріхської концепції до правового 

інституту: що далі?

Завдяки ухвалі Радою кантону щодо законної 
основи в кантональному КПК пілотний проект 
«Медіація у кримінальному процесі» досягнув 
бажаного ефекту: у кантоні Цюріх були також 
створені правові рамкові умови для посередни-
цьких розглядів у кримінальних справах щодо 
повнолітніх, які полегшують посередницьку 
практику з багатьох точок зору. Таким чином, кан-
тон Цюріх на основі своєї відносно жвавої посе-
редницької практики створив добрі передумови 
для встановлення нових масштабів у Швейцарії 
в цій сфері, а для передачі відповідного досві-
ду. Щоправда, для цього необхідно опрацювати 
більшу кількість справ та залучити інші категорії 
злочинів, які відповідно до досвіду інших країн 
можуть розглядатись шляхом медіації.

 Для створення ефективної моделі медіації, яка 
бажає виокремитись від погоджувальної моделі, 
в рамках щойно розпочатої фази імплементації 
повинні бути розроблені об’єктивні та обов’язкові 
стандарти для практичної діяльності. З огляду на 
особливості кримінального судочинства ці вимо-
ги повинні стосуватись: 

1. передумови для придатності справ для посе-
редницького розгляду та практика направ-
лення справ до центрів медіації, 

2. якості послуг, що надаються, та 
3. змісту посередницької згоди.
Це обумовлює, з одного боку, стандартизовані 

критерії направлення справ. Пропозиції та ідеї 
щодо подальшої розробки моделі медіації повинні 
враховувати потреби постраждалої та звинувачу-
ваної осіб більшою мірою, ніж міркування щодо 
заощадження коштів. 

З другого боку, це легше розробити на рівні 
кантонального або національного центру компе-
тентності, якщо спеціалісти регулярно зустріча-
лись би для координованого обміну досвідом. 

При цьому не слід також забувати про зарубіж-
ний досвід. Багаторічний досвід у сфері позасу-
дового розгляду справ в Австрії та т. зв. прак-
тики компромісу між злочинцем та жертвою в 
Німеччині вже призвели до конкретних рішень та 
результатів і частково склали основу при розробці 
концепції Цюріхської моделі. 

Регулярний двосторонній обмін досвідом щодо 
медіації в кримінально-процесуальній сфері зі 
спеціалістами тут в Україні та зі спеціалістами 
з інших країн також може бути корисним для 
швейцарської моделі і може дати поштовх для 
подальшого підвищення рівня професіоналізму. 

Медіація в сфері кримінального права у кантоні Цюріх
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Т
енденция развития современного уголовно-
го законодательства направлена на гумани-
зацию уголовной политики в Кыргызской 

Республики, которая в свою очередь, заключа-
ется в повышении эффективности уголовного 
наказания, и где назрела необходимость уде-
лять внимание пострадавшему от преступления 
и соответственно, восстановление нарушенных 
преступлением его прав. Восстановительное пра-
восудие необходимо рассматривать как альтер-
нативу карательному правосудию. Но при этом 
будет ошибкой считать, что восстановительное 
правосудие призвано исключить и полностью 
заменить карательное правосудие.

Необходимость гуманизации и реформиро-
вания действующего законодательства частич-
но нашло свое отражение в принятом Законе 
Кыргызской Республики о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс КР, Уголовно-
процессуальный кодекс КР, Уголовно-исполни-
тельный кодекс КР, Кодекс КР об администра-
тивной ответственности и некоторые законы КР 
от 25 июня 2007 г. 

Анализируя в целом законодательство 
Кыргызской Республики, то в нем можно найти 
некоторые элементы и восстановительного пра-
восудия. Статья 26 УПК КР регламентирует 
возможность прекращения дела за примирением 
сторон по делам частного обвинения – в ней пере-
числены 18 составов преступлений, по которым 
дела возбуждаются лишь при наличии жалобы 
потерпевшего и прекращаются за примирением 
сторон. 

Также ст. 29 УПК КР регламентирует прекра-
щение уголовного дела при достижении согласия 
с потерпевшим. Основаниями для прекращения 
уголовного дела, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 29 
УПК КР являются письменные заявления потер-
певшего, его представителя:

о примирении с обвиняемым, подсудимым и 
о принесении потерпевшему раскаятельного 
извинения, в том числе в судебной надзорной 
инстанции;

•

о возмещении (частично или полностью) при-
чиненного ему материального ущерба;
о выполнении для него каких-либо работ или 
оказании услуг.
Следовательно, законодательно закрепляют-

ся критерии достижения согласия обвиняемого 
с потерпевшим, и лишь при выполнении указан-
ных правовых критериев суд, прокурор, а также 
следователь с согласия прокурора вправе пре-
кратить уголовное дело с освобождением лица 
от уголовной ответственности. Прекращение 
уголовного дела возможно по таким категори-
ям преступлений, как преступление небольшой 
тяжести или менее тяжкое преступление, в случае 
если виновное лицо примирилось с потерпевшим 
и загладило причиненный вред. 

Таким образом, мы наблюдаем достаточно 
существенное изменение положений, предусмот-
ренных ст. 66 УК КР «Освобождение от уголов-
ной ответственности при достижении согласия с 
потерпевшим» в редакции Закона КР от 25 июня 
2007 г. Так согласно статье, лицо, совершившее 
преступление небольшой тяжести или менее тяж-
кое преступление, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если оно примири-
лось с потерпевшим и загладило причиненный 
вред. Хотелось бы отметить, что ранее освобож-
дение от уголовной ответственности могло быть 
лишь при достижении согласия с потерпевшим, 
в случае если лицо впервые совершило преступ-
ление небольшой тяжести. Таким образом, зна-
чительно расширяется круг преступлений, по 
которым предусматривается возможность пре-
кращения уголовного дела при достижении при-
мирения с потерпевшим, то есть данное положе-
ние распространяется не только на преступления 
небольшой тяжести, но охватывает уже и менее 
тяжкие преступления. 

Медиация представляет собой примиритель-
ные процедуры между потерпевшим и право-
нарушителем, виновность которого доказана, и 
который признает свою вину и готов загладить 
причиненный вред перед потерпевшим.

Идея примирения дает возможность разре-
шить конфликтную ситуацию между постра-
давшим и лицом, совершившим преступление 
с меньшими процессуальными и моральными 
затратами. Предлагается решить возникшее про-

•

•

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ПРАВОСУДИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Назгуль СУЛАЙМАНОВА  
кандидат юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой уголовного права 
и криминологии Кыргызско-Российского 
Славянского университета
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тиворечие нерепресивными мерами, и главное 
происходит восстановление нарушенного права 
по усмотрению потерпевшего. Рассматриваемая 
схема примирения не предполагает присутствия 
медиатора, как специального субъекта в разре-
шении суще ствующего конфликта, на практике 
данные вопросы разрешают сами стороны, и на 
наш взгляд, данная практика без осложнений 
может являться начальным этапом для дальней-
шего развития института медиации в КР. Однако 
рассматриваемые статьи определяют лишь юри-
дические по следствия результата примирения, но 
остается без внимания сам процесс (процедура) 
примирения потерпевшего и лица, виновного в 
совершении преступления.

Конечно, примирение в порядке ст. 66 УК КР 
– это всего лишь проявление одного из элементов 
восстановительного правосудия, но это та перво-
начальная основа, которая будет благоприятство-
вать дальнейшему развитию восстановительного 
правосудия в КР. 

Также в редакции Закона КР от 25 июня 2007 г. 
в ст. 29 УПК КР внесено дополнение, в котором 
отмечается, что по делам, указанным в настоящем 
пункте, следователь, прокурор, суд разъясняют 
обвиняемому (подсудимому) и потерпевшему 
право на проведение переговоров о возмещении 
вреда и примирении путем проведения прими-
рительной процедуры через медиатора. Таким 
образом, процесс примирения сторон возможен 
на любой стадии уголовного процесса. 

Законодательно закрепляется и специальный 
субъект медиации – медиатор. Так, в ст. 5 УПК КР 
медиатор определяется как лицо, прошедшее спе-
циальную подготовку и способное помочь вести 
переговоры между потерпевшим и обвиняемым 
(подсудимым, осужденным) о возмещении вреда 
и примирении. 

В Уголовно-исполнительном кодексе КР в п. 4 
ч. 1 ст. 22 «Участие общественных, благотвори-
тельных и неправительственных организаций в 
деятельности учреждений и органов, исполня-
ющих уголовное наказание» закрепляется право 
данных организаций на участие в создании и 
функционировании процедур примирительного 
правосудия. 

Важным является закрепление в ч. 6 ст. 9 УИК 
КР «Основы правового положения осужденных» 
положения о том, что в отношении осужденного 
и потерпевшего в Кыргызской Республике воз-
можно применение процедур восстановительного 
правосудия, как примирение, встречи потерпев-
шего и правонарушителя, принесение извинений 
лично или в письменной форме либо иной при-
емлемой для сторон формы. Процедуры восста-
новительного правосудия производятся инди-
видуально в отношении каждого осужденного 
администрацией учреждений и органов, испол-
няющих наказания. Учреждения и органы, испол-
няющие наказание, могут привлекать к процеду-
рам восстановительного правосудия социальных 
работников, психологов, а также представителей 
общественных организаций.

Правовые основы восстановительного правосудия в Кыргызской Республике
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В статье 15 УИК КР в редакции Закона КР от 
25 июня 2007 г. отмечается, что в порядке, предус-
мотренном нормативными актами Министерства 
юстиции Кыргызской Республики, сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции, осущест-
вляющий контроль за поведением осужденного, 
может привлекать к процессу рессоциализации 
осужденного общественные объединения, благо-
творительные организации и частных лиц.

К сожалению, отметим, что это все законода-
тельно закрепленные положения, касающиеся 
вопроса института медиации в уголовном процес-
се. Остались без внимания такие важные вопросы, 
как, например, каким нормативным актом необ-
ходимо регламентировать процедуру проведения 
медиации, порядок проведения примирительных 
процедур, процессуальная форма закрепления 
соглашения между сторонами, полномочия само-
го медиатора, где и по какой программе должен 
пройти специальную подготовку специалист, 
чтобы получить квалификацию медиатор и т. д.

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо 
довести до логического завершения начатую 
работу по развитию института медиации в рес-
публике путем разработки специальных про-
грамм по обучению и подготовке медиаторов, а 
также внесения соответствующих дополнений в 
законодательство КР. Работа в данном направле-
нии ведется. Хотелось бы отметить, что работу в 
данном направлении ведут как государственные 
органы в лице Министерства юстиции КР, так и 
гражданский сектор в лице неправительственных 
организаций, которые занимаются реализацией 
проектов по развитию восстановительного пра-
восудия в КР. Данные организации оказывают 
содействие государственным органам в нахожде-
нии путей решения многих вопросов, связанных с 
переходом от карательного правосудия к восста-
новительному. Отрадным является тот факт, что 
в 2005 г. неправительственными организациями 
была разработана инструкция по назначению и 
проведению примирительных процедур по уго-
ловным делам несовершеннолетних, которая про-
шла согласование в Генеральной прокуратуре КР 
и утверждена МВД КР.

Также Уголовный кодекс КР предусматривает 
такой вид наказания, как тройной айып. На наш 
взгляд, данное наказание сочетает в себе частные 
и публичные начала, то есть тройной айып соеди-
няет как карательные и реститутивные элементы 
в наказании. Согласно ст. 45 УК КР, тройной айып 
взыскивается в следующем порядке: две части в 
пользу потерпевшего в возмещение материально-

го и морального ущерба, третья часть – в пользу 
государства. 

В редакции Закона КР от 25 июня 2007 г. в 
Уголовный кодекс КР был внесен новый вид 
наказания, как публичное извинение с возмеще-
нием ущерба. Согласно ст. 46-1 УК КР, публичное 
извинение с возмещением материального ущерба 
как вид уголовного наказания назначается судом 
за совершение преступления небольшой тяжес-
ти и менее тяжкие преступления и выражается 
принесении извинения перед потерпевшим в 
присутствии представителей органов местно-
го самоуправления, жителей соответствующего 
населенного пункта, а также трудового коллек-
тива. Наказание в виде публичного извинения 
не назначается в случае, если потерпевшему не 
возмещен материальный ущерб и потерпевший 
не принял извинение. 

Также существуют несколько институтов уго-
ловного права, которые воплощают в себе при-
знаки пробации. К ним можно отнести: условное 
осуждение (ст. 63 УК КР), освобождение от уго-
ловной ответственности с передачей на поруки 
(ст. 66-1), условно-досрочное освобождение от 
дальнейшего отбывания наказания (ст. 69 УК 
КР), отсрочка отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющих малолетних 
детей (ст. 72 УК КР). Следует отметить, что в 
процессе применения перечисленных институтов 
реализуется идея испытания данной категории 
лиц, так как по своей природе, характеру огра-
ничений данные меры во многом схожи с зару-
бежной пробацией. 

 Согласно ч. 5 ст. 63 УК КР «Условное осужде-
ние», контроль за поведением условно осужден-
ных осуществляется уголовно-исполнительной 
инспекцией Министерства юстиции Кыргызской 
Республики при содействии органов внутренних 
дел, а в отношении военнослужащих – командо-
ванием воинских частей и учреждений. Однако, 
интересным является тот факт, что уголовно-
исполнительная инспекция находится в ведении 
Министерства внутренних дел КР. 

В настоящее время исполнение наказаний 
не связанных с лишением свободы, а именно, 
общественные работы, исправительные работы и 
ограничение свободы, осуществляется уголовно-
исполнительными инспекциями, которые до сих 
пор входят в структуру управления общественной 
безопасности Министерства внутренних дел КР, 
а их сотрудники являются сотрудниками МВД 
КР. 

В мировой практике прообразом уголовно-
исполнительных инспекций является служба 
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пробации. Сущность данного института заклю-
чается в передаче лица, совершившего преступ-
ление под надзор специализированного органа 
– службы пробации, соединенной с оказанием 
осужденному необходимой социально-психоло-
гической и правовой помощи. Целесообразность 
создания в Кыргызской Республике службы про-
бации признана в Концепции реформирования 
пенитенциарной системы КР на период до 2010 г. 
В настоящее время ведется работа по передаче 
уголовно-исполнительных инспекций в веде-
ние Министерства юстиции КР, в соответствии 
с по становлением Правительства КР, которые 
в последующем будут преобразованы в службу 
пробации, это лишь вопрос времени. 

Одной из особенностей национального зако-
нодательства Кыргызской Республики является 
наличие суда аксакалов (Закон КР «О судах акса-
калов» от 4 июня 2002 г.). Так, суды аксакалов – это 
создаваемые на добровольных началах и на осно-
ве выборности и самоуправления общественные 
органы, призванные осуществлять рассмотрение 
материалов, направляемых им в установленном 
порядке судом, прокурором, органами внутрен-
них дел и другими государственными органами 
и их должностными лицами в соответствии с 
действующим законодатель ством Кыргызской 
Республики, а также дела о спорах между граж-
данами в случаях и порядке, установленных 
настоящим Законом. Где основными задачами 

судов аксакалов являются: защита нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов 
граждан; содействие укреплению законности и 
правопорядка и предупреждение правонаруше-
ний на территории аилов, поселков и городов; 
воспитание у граждан уважения к закону, нор-
мам морали и нравственности, исторически сло-
жившимся из обычаев и традиций. Суды аксака-
лов действуют путем убеждения, общественного 
воздействия, достижения примирения сторон и 
вынесения справедливого, не противоречащего 
законам и другим нормативным актам респуб-
лики решения.

Также 25 марта 2003 г. принят Закон КР «О 
социально-правовой защите от насилия в семье», 
который предусматривает введение временного и 
судебного охранных ордеров. Данный закон регу-
лирует отношения в области социально-правовой 
защиты пострадавших от семейного насилия, а 
также определяет профилактическую деятель-
ность субъектов по предупреждению насилия в 
семье.

Таким образом, в законодательстве Кыргызской 
Республики есть немало примеров сочетания 
карательных и реститутивных начал в уголовном 
правосудии, которые во многом предопределяют 
формирования практики и дальнейшего развития 
восстановительного правосудия в Кыргызской 
Республике.

Правовые основы восстановительного правосудия в Кыргызской Республике
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Глава 5
Оценка и дальнейшее 

развитие 

а.  Вопросы, связанные с оценкой 

программ и проведением исследо-

ваний 

В этом разделе мы рассмотрим значение 
исследований, и различные виды пре-
имущественно эмпирических исследо-
ваний (исследования влияния программ 
восстановительного правосудия, иссле-
дования процедур медиации и исследо-
вания, которые сопутствуют осущест-
влению программ). После рассмотрения 
опыта различных европейских госу-
дарств мы обсудим некоторые проблемы 
разработки оценочного исследования. 
В разделе о теоретических исследова-
ниях предложено три группы вопросов, 
которые могут стать предметом внима-
ния исследователей, а также программу 
такого исследования. 

Значение исследований
Рекомендация № R (99) 19 Комитета 

Совета Министров о медиации в уголов-
ных делах, которая была представлена 
в Главе 2, заканчивается таким поло-
жением: «Государства – члены Совета 
должны способствовать проведению 
исследований и оценки медиации в уго-
ловных делах». Вопросы исследования 
относятся, inter alia, к процедурам объ-
ективного описания и оценки, как затем 
разъясняется в Пояснительной записке: 
«Исследования необходимы для полу-
чения более глубоких знаний о работе 
системы медиации… Проведение иссле-
довательской работы по оценке функ-
ционирования медиации в уголовных 
делах необходимо именно сейчас, когда 
в большинстве европейских стран она 
еще только зарождается».

Хотя в этом разделе мы в основном, 
рассматриваем эмпирические исследо-
вания практики восстановительного 
правосудия, теоретические или фун-
даментальные исследования имеют 
также первостепенную важность. Оба 
вида исследований тесно взаимосвяза-
ны. Теоретическая контекстуализация, 
например, в том, что касается взаимо-
отношений между восстановительным 
и карательным правосудием, может 
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В СООБЩЕСТВЕ – МЕДИАЦИЯ 
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ В ЕВРОПЕ*

Иво Эртсен, Роберт Маккей, 
Криста Пеликан, Джолиен 
Виллемсенс, Мартин Райт

*  Окончание. Начало см.: №№ 2, 3 ¬2007.
 Публикация подготовлена Европейским Форумом по восстановительному правосудию (г. Лёвен, Бельгия) 

в рамках комплексного проекта «Ответы на насилие в повседневной жизни в демократическом обществе» 
(2002–2004 гг.)

 Название английского издания: 
Rebuilding community connections – mediation and restorative justice in Europe 
ISBN 92-871-5450-3
© Council of Europe on text in English and French.
Мнения, высказанные в данной публикации принадлежат  авторам и не обязательно совпадают с мнением 
Совета Европы.
Все права защищены. Воспроизведение, хранение в информационно-поисковой системе или передача 
любой части настоящего издания в любой форме или любым способом – путем применения электронных 
(CD-Rom, Интернет и т.д.), механических, фотокопировальных, записывающих или иных средств – без 
предварительного разрешения Издательского отдела Управления информации и исследований Совета 
Европы не допускается. Публикация на  русском языке осуществлена Бюро по демократическим институ-
там и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) с согласия Совета Европы. Перевод руководства публикуется по 
договоренности с Советом Европы и ответственность за перевод несет только переводчик. Перевод – к. ю. н. 
Д. Нурумова. Редакция – Р. Коваль, В. Каневская, М. Синюшко.



№ 4, січень, 2008  73 

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

помочь нам понять, как сейчас развиваются прак-
тика и теория медиации, и в каком направлении 
можно ожидать развития. 

В том, что касается различных видов эмпири-
ческих исследований, наш интерес к отдельным 
видам исследований, например, о последствиях 
применения медиации, отражает видение основ-
ных элементов восстановительного правосудия и 
правосудия в целом. С этой точки зрения можно 
выделить три главных направления в исследо-
вании восстановительного правосудия. В центре 
первого находится инструментальная функция 
нового метода (медиация как средство достиже-
ния определенных видимых изменений), второе 
направление подчеркивает, что медиация по сути 
своей есть процесс, предполагающий активное 
участие сторон и обладающий потенциалом для 
вовлечения общества, что само по себе является 
и средством медиации, и ее целью. Третье направ-
ление объединяет исследование с практикой, изу-
чая проект, в рамках которого происходит внед-
рение восстановительного правосудия, по ходу 
его выполнения. 

Примером первого вида исследований явля-
ется оценка, направленная на получение диф-
ференцированной информации о том, насколь-
ко удовлетворенными остались потерпевший и 
правонарушитель исходом медиации. Этот вид 
требует тщательной разработки программы и 
методологии исследования, что в свою очередь 
потребует сотрудничества с авторитетной иссле-
довательской организацией, имеющей хорошее 
материально-техническое обеспечение. Это верно 
и в отношении второго вида исследований, в 
настоящее время только изредка применяемого 
в этой сфере, а именно – качественного анализа 
процессов, изучающего взаимодействие между 
медиатором и сторонами и процесс коммуника-
ции между самими сторонами. Такие исследова-
ния позволяют узнать больше о непосредствен-
ном осуществлении восстановительных процедур 
и о том, какое влияние они оказывают на мужчин 
и женщин – участников процесса. 

Мы хотим подчеркнуть, что из третьего 
вида исследований – сопутствующих исследо-
ваний – можно извлечь значительную пользу, 
если начальный этап их проведения совпадает 
с началом подготовки (пилотного) проекта по 
восстановительному правосудию. Этот вид тре-
бует, прежде всего, тщательно разработанного 
метода сбора данных, который был бы всесто-
ронним и понятным для практиков. Во-вто-
рых, с самого начала должны быть положения 
и механизмы, предусматривающие постоянные 

контакты между различными группами участ-
ников проекта и исследовательской командой. 
В-третьих, исследователь должен объяснить тем, 
кто участвует в проекте по восстановительному 
правосудию, что исследование будет не «о них», 
но «вместе с ними». Их мнение и их видение 
достижений программы должны стать неотъемле-
мой частью исследовательского проекта. Также на 
ранней стадии должна быть предусмотрена воз-
можность разработки механизма осуществления 
мониторинга, а также процедуры отслеживания 
дальнейшего развития событий после оконча-
ния проекта с тем, чтобы постараться обеспечить 
непрерывность процесса оценки и после оконча-
ния пилотной фазы. 

Сопутствующие исследования тесно связаны с 
тем, что иногда называют исследованием в дейс-
твии [action research]. При проведении такого 
вида исследований исследователи участвуют в 
разработке первоначальной концепции проекта 
наравне с другими специалистами. 

Преимуществом всестороннего сопутствую-
щего исследования является то, что оно дает воз-
можность получить оценку, как самого процесса, 
так и результатов (в краткосрочной перспективе) 
медиации в том, что касается содержания и вида 
достигнутых соглашений, а также выполнения 
соглашения о возмещении вреда. Кроме того, оно 
направленно на достижение непосредственного 
влияния на процесс создания новой службы. 
Такое исследование представляет собой полезный 
инструмент, как для развития проекта, так и для 
обоснования необходимости создания, расшире-
ния и финансирования служб восстановительно-
го правосудия, так как его результатом является 
ряд научно обоснованных аргументов. 

Изучение опыта различных стран
Что касается количества проводимых иссле-

дований по медиации между потерпевшим и 
правонарушителем и конференциям, ситуация в 
странах Европы сложилась по-разному (Aertsen, 
Vanfraechem and Willemsen, 2004). С одной сто-
роны, есть страны, где эмпирические исследова-
ния практически не проводились, несмотря на 
то, что там ежегодно множество дел проходит 
через медиацию. С другой стороны, есть страны 
с длительной традицией проведения эмпиричес-
ких исследований. В этих странах виды эмпири-
ческих исследований развиваются параллельно 
с широкомасштабным внедрением практики и 
развитием восстановительного правосудия. На 
ранней стадии его развития доминируют описа-
тельные исследования и исследования в дейс-
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твии. Оценочные исследования имеют огромное 
значение с самого начала внедрения, но глубокая 
и сравнительная оценка, как правило, возможны 
только после нескольких лет деятельности. Мы 
уже указывали на важность оценки программ в 
ходе организации работы служб восстановитель-
ного правосудия (раздел 3а). 

Исследование и оценка производятся не только 
вне существующих программ медиации в форме 
исследовательских проектов по определенным 
темам, осуществляемых специализированными 
учреждениями, такими, как университеты или 
правительственные исследовательские учрежде-
ния. Многие службы медиации издают ежегод-
ные отчеты и другие аналитические материалы, 
в которых представлено множество полезной 
информации. В самих странах, или даже на меж-
государственном уровне, процесс сбора данных 
о работе служб медиации за год (о количестве и 
характере дел, характеристиках потерпевших и 
правонарушителей, способах рассмотрения дел 
судебными властями и других данных) должен 
проистекать таким образом, чтобы в последу-
ющем был возможен сравнительный анализ 
(включая общие определения, категории и т. д.). 
Непрерывные исследования на основе монито-
ринга проводятся, например, в Германии с 1993 
года, где консорциум университетов от имени 
федерального министерства юстиции ежегод-
но собирает и анализирует данные по практике 
медиации (Kerner, Hartmann, and Lenz, 2003).

Здесь стоит упомянуть проект «Вопросы раз-
вития восстановительного правосудия в Европе», 
выполняемый партнерским объединением «Кост 
Экшн А21» [Cost Action A21]1. «Кост Экшн» объ-
единяет группу исследователей, которые изучают 
результаты исследований и методы, применяемых 
при медиации между потерпевшим и правона-
рушителем и проведении конференций в евро-
пейских странах. Общей целью проекта, который 
рассчитан на четыре года (2002-2006), является 
«увеличить и улучшить объем знаний о теоре-
тических и практических аспектах восстанови-
тельного правосудия в Европе с целью оказания 
поддержки стратегиям по его внедрению путем 
осуществления научно обоснованного подхода». 
Работа этого проекта организована через обмен 
информацией и обсуждение в трех тематичес-
ких рабочих группах, а именно: по оценочным 
1 «Кост» – это европейское межправительственное партнерство, 

в котором задействованы 34 страны. «Кост» («Cost») расшиф-
ровывается как «Сотрудничество в сфере научных и техничес-
ких исследований». В 2002 году был одобрен проект («Экшн» 
[an action] ) по исследованию восстановительного правосудия. 
Для дополнительной информации о «Кост» и «Экшн А21» 
смотрите http://cost.cordis.lu

исследованиям, по исследованию вопросов, свя-
занных с планированием политики в отношении 
восстановительного правосудия на национальном 
и локальном уровнях и по теоретическим иссле-
дованиям. Ниже мы расскажем об этой программе 
подробнее. 

Рассматривая опыт различных стран, мы 
видим, что некоторая программная оценка про-
водилась (или до сих пор проводится) практи-
чески повсеместно. Чаще всего это было иссле-
дование, осуществляемое в рамках пилотных 
проектов. Обширные сопутствующие исследова-
ния проводились в ходе двух пилотных проектов 
в Австрии, которые предшествовали внедрению 
медиации между жертвой и правонарушителем 
как альтернативной мере исправительного воз-
действия на несовершеннолетних правонару-
шителей [diversionary measure], закрепленной 
законодательно и тем самым включенной в 
практику на всей территории страны. Похожие 
сопутствующие исследования проводились в 
отношении бельгийского проекта «Медиация 
для возмещения вреда» [Mediation for Redress 
Project] (1993-1995) группой исследователей 
«Пенология и виктимология» из Католического 
университета Лёвена (эти исследования частич-
но финансировались Фондом короля Баудуана и 
частично бельгийским министерством юстиции). 
Такие же исследования применялись на ранних 
стадиях экспериментирования в области медиа-
ции между потерпевшим и правонарушителем в 
Финляндии2. 

Подобные исследования также проводились 
в Польше. Между 1997 и 1999 годами Институт 
правовых исследований Академии наук Польши 
провел исследование и программную оценку, 
сопутствовавшие пилотному проекту по меди-
ации между потерпевшим и правонарушителем 
для несовершеннолетних. Это исследование осно-
вывалось на изучении документации (после раз-
работки исследователями специального опрос-
ного листа), а также на анализе судебных дел и 
рассылке вопросников «сторонам медиации». 
Подобные подход использовался и в отношении 
второго пилотного проекта, в котором участ-
вовали совершеннолетние правонарушители и 
их жертвы, где исследование было организова-
но Институтом отправления правосудия при 
Министерстве юстиции. 

Примечательно, что Норвегия – страна, в кото-
рой медиация применяется на всей территории 
и количество дел, передаваемых для медиации, 
2 Исследование в действии, сопутствующее первому проекту по 

медиации в городе Ванта; это исследование проводилось Юхани 
Иивари и было профинансировано Академией Финляндии.
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весьма велико, – ввела в действие свою систему 
центров медиации между потерпевшим и право-
нарушителем при муниципалитетах после про-
ведения экспериментальных проектов, но без 
применения систематических научных иссле-
дований. Только через пять лет после принятия 
Закона о медиации (1991), норвежское минис-
терство юстиции заказало исследование, кото-
рое было выполнено Институтом криминологии 
Университета г. Осло. 

В Каталонии, выполнение сопутствующего 
исследования по пилотному проекту было пору-
чено Каталонским департаментом юстиции прак-
тикам и исследователям, входившим в группу 
медиаторов. Оценка серии пилотных проектов 
была также проведена Советом по предотвраще-
нию преступлений в Швеции. В Великобритании, 
где существует различная практика и програм-
мы восстановительного правосудия, ситуация 
с исследованиями в общем представляет собой 
очень пеструю картину. Характер проводимых 
исследований, менялся с течением времени, в 
зависимости от изменения политического кон-
текста в области восстановительного правосудия, 
«что имело серьезные последствия как для самого 
вида эмпирических исследований, которые при-
менялись, так и для их желательности с точки 
зрения потенциальных спонсоров» (Dignan, 2001, 
4). В отношении большинства отдельных про-
ектов, реализованных начиная с середины 80-х 
годов, была проведена оценка, иногда с помощью 
исследования в действии (как в случае с одним из 
первых проектов, который использовал медиацию 
и репарацию в связи с применением мер дивер-
генции3 по делам, предусматривающим уголовное 
преследование, как для совершеннолетних, так 
и для несовершеннолетних правонарушителей) 
и, зачастую, с достаточно сложной программой 
исследования.

Проблемы организации оценочного исследова-
ния 

Приведенные ниже примеры поднимают неко-
торые вопросы, с которыми сталкиваются специа-
листы, администрирующие программы восстано-
вительного правосудия, а также те, кто определяет 
политику в отношении развития медиации. 

Научно подтвержденные и достоверные иссле-
дования не могут проходить в отсутствии кон-
трольной группы. Точнее говоря, контрольная 
группа должна быть поставлена в такие же стар-
товые условия, как и экспериментальная группа 
3 Мера исправительного воздействия на правонарушителя (как 

правило, несовершеннолетнего), выведенного из системы уго-
ловной юстиции.

(проект). Для этого требуется выборочное рас-
пределение дел на контрольную и эксперимен-
тальную группы. Выборочное распределение на 
практике означает, что орган, перенаправляющий 
дела для медиации (полиция или прокуратура) 
будет помещать каждое второе дело (определен-
ного типа, например, где в качестве потерпевше-
го выступает физическое лицо) в контрольную 
группу, тогда как дела номер 1, номер 3, номер 5 и 
так далее будут подпадать под программу восста-
новительного правосудия – независимо от кон-
кретного характера дела. Любой другой способ 
создания контрольной группы (например, тот, 
который применялся в австрийском исследова-
нии) приведет к эффекту невалидной выборки, 
сформированной на основе предвзятого отно-
шения, так как фактором принятия решения о 
направлении дела будет оценка уполномоченного 
органа о его обстоятельствах. 

Хотя с научной точки зрения выборочное 
разделение дел гарантирует наиболее «чистые», 
достоверные и действительные результаты и тем 
самым обеспечивает наилучшую поддержку аргу-
ментам в пользу программ восстановительного 
правосудия, в действительности его практичес-
ки невозможно осуществить. Применение мето-
да выборочного перенаправления столкнется с 
серьезными ограничениями и может оказаться 
абсолютно несовместимым с концепцией системы 
уголовного правосудия, в особенности там, где 
органы уголовной юстиции имеют лишь неболь-
шие возможности для вынесения решений на свое 
усмотрение. Это особенно верно в отношении про-
куроров и полиции, которые в своей деятельности 
ограничены принципом законности. Таким обра-
зом, предвзятость выборки невозможно полно-
стью устранить, и в том, что касается направления 
дела на рассмотрение в рамках любой инновации, 
выбор дел всегда будет связан с тем, какое мнение 
об их соответствии критериям программ медиа-
ции составят лица, принимающие решения. 

Мы ранее уже говорили о метаанализе 
«Эффективность практики восстановительно-
го правосудия», который проводился по распо-
ряжению Отдела исследований и статистики 
Департамента юстиции Канады (Latimer, Dowden 
and Muise, 2001). Одним из обязательных усло-
вий было наличие контрольной группы (хотя и не 
обязательно сформированной путем случайного 
отбора дел). Для полноценного анализа необхо-
димо точное сравнение результатов программ 
восстановительного правосудия с результатами, 
полученными в соответствующих контрольных 
группах. Этот анализ продемонстрировал, что в 

Реконструкція зв’язків у громаді – медіація та відновне правосуддя в Європі
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сравнении с традиционными, не восстановитель-
ными подходами, восстановительное правосудие 
было более эффективным в достижении того, что 
было определено как основные его цели (обзор 
которых дан в разделе 1ж).

Но также было указано на то, что положитель-
ные результаты метаанализа несколько нивели-
руются из-за предвзятости в отношении перво-
начальной выборки, которая возникает в связи 
с добровольной природой программ восстанови-
тельного правосудия даже в тех случаях, когда 
орган, направляющий дела на медиацию, приме-
нял метод случайного распределения дел в «экс-
периментальную» группу или в «контрольную» 
группу. Можно сказать, что опрошенные потер-
певшие сделали свой выбор в пользу медиации, 
и потому они с самого начала были настроены в 
ее пользу. Однако высокий уровень положитель-
ных оценок процесса медиации показывает, что, 
по меньшей мере, их ожидания оправдались, а в 
тех случаях, когда это не произошло, причиной 
являлись не недостатки восстановительного пра-
восудия самого по себе, но неудовлетворительная 
работа служб медиации (Strang, 2002). Можно 
также сказать, что введение восстановительного 
правосудия оправдано, даже если оно приносит 
пользу только тем, кто его выбрал, при условии, 
что эта польза не меньше, чем возможные нега-
тивные последствия для других. 

Исследования восстановительного правосу-
дия, хоть и будучи весьма обширными, были под-
вергнуты критике, потому, что лишь несколько 
исследователей использовали случайное рас-
пределение дел, в то время как другие даже не 
работали с контрольной группой. Мы считаем, 
что необходимо указать на эти проблемы прове-
дения исследований и оценки результатов рабо-
ты восстановительного правосудия. Но также, 
на наш взгляд, вполне достаточно знать об этих 
проблемах и принимать их во внимание.

Латимер [Latimer] и его коллеги также упо-
минают о критике подхода, который фокуси-
рует внимание на исследовании рецидивизма. 
Сокращение количества повторных правона-
рушений среди участников программ восстано-
вительного правосудия по сравнению с теми, к 
кому было применено традиционное правосудие, 
не было столь уж значительным. По мнению 
исследователей, этот факт не является таким 
уж удивительным, учитывая, что процедуры 
восстановительного правосудия – это действия, 
ограниченные во времени. Кроме того, важно 
подчеркнуть, что восстановительное правосудие 
нацелено на «восстановление»: возмещение вреда 

и страданий, причиненных потерпевшему, а также 
восстановление разрушенных и поврежденных 
социальных связей и взаимоотношений. Поэтому 
исследования во многом должны быть разрабо-
таны таким образом, чтобы дать возможность 
изучить процессы восстановления и исцеления 
и определить факторы, оказывающие влияние на 
эти процессы, а также их последствия, как для 
потерпевшего, так и для правонарушителя. 

Теоретические исследования
Термин «восстановительное правосудие» 

вошел в обиход уже после развития связанной с 
ним практики. В его основе лежит ряд академи-
ческих дисциплин, включая теологию, этику и 
философию морали. Тесно связаны с ними также 
политическая теория и теория права, эстетика и 
риторика. С точки зрения изучения эмпиричес-
кого опыта свою роль здесь играют психология, 
социология, антропология и история. В современ-
ных исследованиях многие работы не ограничи-
ваются одной наукой или дисциплиной. Поэтому 
точная категоризация теоретических работ иног-
да может представлять трудности. 

Итак, что же означает разнообразие теорий 
восстановительного правосудия? Различные типы 
теорий отвечают различным целям. Некоторые 
работы направлены на то, чтобы показать нам, 
что же такое восстановительное правосудие: про-
лить свет на работу практиков, включая оценку 
их опыта и оценку роли восстановительного 
правосудия в сфере уголовной юстиции, и так 
далее. Другие работы, в основном, направлены 
на определение того, чем должно заниматься вос-
становительное правосудие и тем, какую роль оно 
должно играть. 

В процессе развития восстановительного пра-
восудия возникает ряд достаточно сложных воп-
росов. В широком смысле мы можем объединить 
их в группы вопросов следующим образом:

Во-первых, что такое восстановительное пра-
восудие? Что оно означает? Какие процедуры 
являются восстановительными, а какие нет? Это 
набор практик, отдельная теория правосудия или 
теория – часть или раздел – права? Это группа 
вопросов, имеющая отношение к поиску опреде-
ления и точек отсчета.

Во-вторых, что оправдывает применение вос-
становительного правосудия на практике и в 
теории? В каких нормативных или моральных 
рамках и условиях существует восстановитель-
ное правосудие? Можно ли говорит о восстанови-
тельном правосудии, как о глобальном явлении, 
или это часть традиции отдельных обществ? Это 



№ 4, січень, 2008  77 

вопросы этического, правового, политического и 
теологического характера. 

В-третьих, что происходит в области восста-
новительного правосудия? Каким образом мы 
можем понять значение результатов внедрения 
его в практику? Делают ли на самом деле специа-
листы, работающие в области восстановительного 
правосудия, то, что они говорят? Какова его поль-
за, какова его ценность? Как можно оценивать 
эффективность восстановительного правосудия? 
Это вопросы эмпирического, количественного и 
качественного анализа. 

Эти ключевые вопросы, на которые должна 
ответить теория восстановительного правосудия, 
были определены рабочей группой по теорети-
ческим исследованиям программы Кост Экшн 
А21. Ниже приведен краткий обзор обозначен-
ных вопросов.

Каковы цели восстановительного правосудия, 
и каковы его этические, политические, правовые 
и духовные основы? В каких взаимоотношени-
ях восстановительное правосудие находится с 
системой права? Каковы ограничения восстано-
вительного правосудия в сравнении с системой 
уголовного правосудия? Какое влияние практика 
медиации оказывает на защиту прав обвиняемого, 
в частности, на принципы надлежащей правовой 
процедуры и конфиденциальности? Как восста-
новительное правосудие влияет на традиционную 
функцию системы уголовного правосудия в том, 
что касается применения санкций за нарушение 
закона? И какое влияние восстановительное пра-
восудие окажет на такие принципы, как соразмер-
ность и равенство перед законом при вынесении 
приговора?

Нам необходимо рассмотреть последствия 
возвращения в сферу уголовного производства 
интересов жертвы и частного элемента в право-
нарушении. Какое значение это будет иметь для 
разделения частного и публичного права? Это 
окажет влияние на то, каким образом суд будет 
рассматривать произошедшее событие – как 
преступление или как конфликт – и также на 
то, каким будет его отношение к сторонам. Кому 
«принадлежит» происшедшее событие?4 

Мы также имеем дело с вопросом о том, долж-
ны ли применяться другие принципы или сооб-
ражения в медиации, где сторонами выступают 
4 Данный вопрос авторов книги можно рассматривать двояко: 

либо в контексте предыдущего предложения, что означает 
фокус судебной процедуры либо на наказании «виновной» 
стороны и соответственно защите интересов «потерпевшей», 
либо, в контексте «права собственности на конфликт» гени-
ально сформулированном в знаменитой статье Нильса Кристи 
«Конфликт, как собственность» (http://www.commonground.
org.ua/Christie.html). 

дети, чаще всего выступающие в роли правонару-
шителей, но иногда являющиеся и жертвами.

Развитие восстановительного правосудия в 
период повышенного политического внимания 
к вопросам антисоциального поведения, борь-
бы с преступностью и усиления общественного 
надзора и контроля требует критического тео-
ретического подхода. Мы должны рассмотреть 
возможные последствия привлечения общества к 
практике восстановительного правосудия и при-
нять во внимание необходимость защиты граж-
данских свобод. 

И, наконец, мы должны со вниманием отнес-
тись к психологическим, правовым, моральным и 
духовным аспектам ряда тем, которые в практике 
восстановительного правосудия обретают новый 
и неоднозначный фокус. Это такие вопросы, как 
природа вины, ответственность, стыд и раскаяние, 
роль прощения. 

б. Выработка сравнительного подхода

Вопрос сравнительного подхода тесно связан с 
проведением исследований, оценивающих эффек-
тивность новых программ восстановительного 
правосудия. Применения такого подхода явля-
ется требованием, сопутствующим развитию вос-
становительного правосудия в европейских госу-
дарствах и в других странах мира. Осуществление 
сравнительного подхода поможет как работе отде-
льных программ, так и дальнейшему развитию 
восстановительного правосудия в более широком 
межгосударственном контексте. 

В этом разделе будет рассмотрен вклад наци-
ональных программ в сравнительный анализ 
перечня вопросов, предусмотренных программой 
исследования в соответствии с целями проекта 
Кост Экшн А21 «Вопросы развития восстанови-
тельного правосудия в Европе».

Так как эта работа еще не завершена, и про-
ект Кост Экшн А21 находится только на своей 
начальной стадии, вклад, сделанный националь-
ными программами, в основном, будет использо-
ван для сравнительного анализа в будущем. 

Данные, собранные и предоставленные отде-
льными государствами, будут включать в себя 
следующее:

– подробное и полное описание основных харак-
теристик национальной системы уголовного 
правосудия (в этом направлении уже работали 
несколько проектов Grotius, в ходе которых 
каждая из стран предоставила описание своей 
системы юстиции (или ее части));

Реконструкція зв’язків у громаді – медіація та відновне правосуддя в Європі
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– обзор статистической информации, касаю-
щейся функционирования системы уголов-
ного правосудия в целом (см. также European 
Sourcebook of Crime and Criminal Justice 
Statistics, Killias et al., 2003);

– описание того, как восстановительное право-
судие было, или будет введено в эту систему;

– подробное описание программы и ее работы;
– информация о системе документации, исполь-

зуемой службами восстановительного право-
судия;

– информация о системе сбора данных, исполь-
зуемой в программах восстановительного пра-
восудия;

– информация о типе исследований, проведение 
которых уже имело место или запланировано 
с целью оценки программы;

– информация о методах исследования, которые 
будут использованы для оценки программы;

Так как в ходе проекта «Кост» будет сделана 
попытка гармонизации национальных систем 
сбора и хранения информации, то его участника-
ми будут установлены общие критерии, которые 
помогут осуществить сбор данных и информации 
для сравнительного анализа. 

Что касается оценочного исследования и его 
инструментов, то рекомендуется провести обзор 
наиболее важных из проведенных на сегодняш-
ний день исследований, делая особый упор на 
метаанализ и использованные, для его проведе-
ния методы. Исследование должно соответство-
вать уже установленным стандартам. 

То, что уже было сказано в отношении созда-
ния служб восстановительного правосудия, также 
применимо к области исследования: огромное 
значение имеет обмен опытом и знаниями с кол-
легами из других стран. Семинары по отдельным 
вопросам позволят обсудить методы исследова-
ний, а также вопросы сравнительного анализа. 

Одним из обязательных условий эффектив-
ного сравнительного анализа становится обес-
печение одинакового толкования определений, 
включая такие основополагающие вопросы, как, 
«что в себя включает термин «дело»[case]?». 
Вторым условием является соответствующий 
уровень перевода терминологии, для обеспечения 
которого следует расширить и обновить словарь 
юридической терминологии Julex (см. стр. 88). 
В-третьих, работу значительно облегчит использо-
вание совместимых друг с другом компьютерных 
программ. И, наконец, как в целях мониторинга, 
так и в интересах участников желательным будет 
отслеживать развитие ситуации после заверше-
ния медиации, что, однако, требует времени, а, 

следовательно, и денег, а потому должно быть 
включено в бюджет. 

В качестве подведения итогов: сравнительный 
подход возможен только при хорошем знании спе-
цифических особенностей каждой из стран. Для 
того чтобы их действительно понять, мы должны 
изучить контекст. Когда мы сможем хорошо пред-
ставлять себе и полностью понимать сложность и 
разнообразие ситуаций в разных странах, только 
тогда мы может начинать сравнительные исследо-
вания. Помощь нам могут оказать национальные 
программы, и для достижения успеха необходи-
мы совместные усилия всех, работающих в этой 
сфере. 

в. Международное сотрудничество

В данном руководстве постоянно говорится о 
важности обмена опытом на международной 
основе, в частности, для обеспечения возможнос-
ти сравнивать развитие восстановительного пра-
восудия в различных государствах. Такой обмен 
и международное сотрудничество в целом нужны 
не только в целях проведения исследований, но 
и для развития надлежащей практики и поли-
тики. Многие проблемы, прежде всего, вопросы 
начальных стадий развития восстановительного 
правосудия, характерны для более чем одного 
государства. Соседние страны предлагают новые 
идеи и творческие решения проблем. Инициативы 
в области восстановительного правосудия часто 
начинаются на местном уровне, прежде чем при-
влекут внимание других инициативных групп в 
той же стране или за рубежом. 

Приведенные ниже примеры показывают, 
насколько эффективным может быть междуна-
родное сотрудничество в вопросах восстанови-
тельного правосудия, и в основном, касаются 
области развития практики и политики. Они 
также демонстрируют дальнейшие перспективы 
международного сотрудничества.

От неофициальных встреч к межгосударствен-
ной политике

Во-первых, есть множество форм двусторон-
него или регионального сотрудничества между 
странами. Происходил обмен практическим 
опытом и сотрудничество в исследовательской 
сфере между Германией и Австрией. Германия 
оказала поддержку развитию медиации и под-
готовке медиаторов в Польше. Норвегия и 
Дания предложили помощь Албании, Австрия 
– Словении, а Великобритания – Чехии и России. 
Скандинавские страны – Норвегия, Швеция, 
Финляндия и Дания проводят региональные 
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консультации в рамках Скандинавского фору-
ма медиации [Nordic Forum for Mediation]5. 
Планируется проводить подобные региональ-
ные консультации между некоторыми странами 
Восточной Европы. 

Вопросами медиации между потерпевшим и 
правонарушителем занимается и ряд европейс-
ких и международных организаций. Одним из 
примеров является Постоянная европейская кон-
ференция по пробации [Conference permanente 
europeenne de la Probation] (СЕР)6, европейская 
зонтичная организация, работающая со служба-
ми пробации. Одна из ежегодных конференций 
этой организации, проводившаяся в 1997 году в 
Виттенберге (Германия), была полностью посвя-
щена этой теме. После конференции организация 
также провела семинары по подходам к восста-
новительному правосудию. Европейский форум 
служб поддержки жертв преступлений [The 
European Forum for Victim Services]7 также посвя-
тил восстановительному правосудию несколько 
своих ежегодных встреч. Международная НПО 
«Международная тюремная реформа» [Penal 
Reform International] вносит значительный вклад 
в развитие практики восстановительного право-
судия в странах Восточной Европы и за ее пре-
делами8. 

Особое значение в сфере развития медиа-
ции имел ряд инициатив Совета Европы. Кроме 
организации конференций и оказания подде-
ржки развитию восстановительного правосу-
дия в отдельных странах Восточной Европы (на 
основе существующих в них структурах) путем 
проведения программ подготовки, Совет Европы 
принял Рекомендацию Комитета министров № R 
(99)19 по медиации в уголовных делах. Данное 
руководство часто ссылается на принципы, изло-
женные в этой рекомендации. 

Также в 1999 году Европейская комиссия в 
своем «Коммюнике о положении жертв преступ-
лений в Европейском Союзе: стандарты и дейс-
твия» призвала к проведению дополнительных 
исследований и пилотных проектов в области 
медиации9. Это коммюнике ознаменовало вклад 
в дальнейшую реализацию Плана действий по 
созданию зоны свободы, безопасности и спра-
5 См. www.n-l-m.org
6 См. www.cep-probation.org
7 См. www.euvictimservices.org
8 Cм. www.penalreform.org
9 СОМ (1999) 349 final, Brussels, 14 July 1999.

ведливости, который был принят 3 декабря 1998 
года10.

Позднее Совет Европейского Союза последо-
вал этому примеру, приняв 15 марта 2001 года 
упоминавшееся выше «Рамочное решение Совета 
о статусе жертв в уголовном процессе»11. Это 
рамочное решение, инициированное Португалией, 
обязывает государства-члены Европейского 
Союза внести изменения в свое законодательство 
с тем, чтобы гарантировать жертвам преступле-
ний защиту не ниже установленного минималь-
ного уровня. Этот документ также содержит отде-
льное положение о медиации в уголовных делах, 
как упомянуто в разделе 2б данного руководства. 
Несмотря на расплывчатость формулировки ста-
тьи 10 о медиации, ее важность не следует недо-
оценивать. В первый раз в обязательном к испол-
нению правовом документе Европейского Союза 
признается, что медиация является практикой, 
которая может быть использована во благо жертв 
преступлений и должна быть введена в действие 
в течение ближайших лет. 

За последние несколько лет, Европейская 
комиссия также профинансировала несколько 
проектов Grotius, осуществлявшихся консор-
циумами организаций из различных стран. Эти 
проекты были направлены на отдельные аспек-
ты восстановительного правосудия и медиации 
между потерпевшим и правонарушителем. 

В 2002 году правительство Бельгии предло-
жило Совету Европейского Союза принять реше-
ние о создании «Европейской сети национальных 
организаций восстановительного правосудия»12. 
Когда это решение будет принято, эта официаль-
ная европейская структура будет призвана спо-
собствовать реализации и дальнейшему развитию 
восстановительного правосудия, в основном, на 
уровне политических и правовых инициатив. 

Еще одним международным инструментом, 
применимым для развития восстановительного 
правосудия на национальном уровне являются 
«Основные принципы ООН применения про-
грамм восстановительного правосудия в уголов-
ных делах» (см. также раздел 2а)13. Эти принци-
пы изначально были подготовлены коалицией 
10 План действий Совета и Комиссии по тому, как наилучшим 

образом реализовать положения Амстердамского договора 
о зоне свободы, безопасности и справедливости, OJC19/1, 
23.1.99.

11 Рамочное решение Совета от 15 марта 2001 о статусе жертв в 
уголовном процессе, OJ1,82,22.3.2001. стр. 1-4.

12 Инициативы Королевства Бельгии касательно принятия 
решения Совета о создании Европейской сети национальных 
организаций по восстановительному правосудию OJC242/20б 
8.10.2002.

13 Комиссия ООН по предотвращению преступности и уголов-
ному правосудию, Восстановительное правосудие. Отчет гене-
рального секретаря, Вена, Е/CN, 15.2002/5/Add.1.
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негосударственных организаций. При активной 
поддержке правительства Канады и поддержке 
еще сорока государств документ был одобрен 
как проект резолюции Комиссии ООН по борь-
бе с преступностью в апреле 2000 года. В июле 
2000 года, Экономический и Социальный Совет 
выпустил резолюцию ООН 2000/14 о необходи-
мости ускорить принятие резолюции. В декабре 
2000 года Генеральный секретарь ООН призвал 
правительства, межправительственные и непра-
вительственные организации представить свои 
взгляды на целесообразность дальнейшей работы 
над резолюцией. На основе этих мнений коми-
тет экспертов (Канада, октябрь 2001) выработал 
проект документа, который лег в основу основ-
ных принципов, одобренных Экономическим и 
Социальным Советом в июле 2002 года (Van Ness, 
2003). 

В том, что касается международных исследо-
ваний, следует отметить две инициативы. Первая 
– это «Международная сеть организаций для 
исследования восстановительного правосудия 
в отношении несовершеннолетних», которая, в 
основном, проводит ежегодные конференции по 
вопросам исследований восстановительного пра-
восудия. Во время первой конференции в 1997 
году была принята Лёвенская декларация о поощ-
рении применения восстановительного подхода 
к преступности несовершеннолетних14. Вторая 
инициатива – это Кост Экшн 21 «Развитие вос-
становительного правосудия в Европе» (см. стр. 
122)15.

Еще одной ценной инициативой является 
Европейская магистерская международная про-
грамма по медиации. Это программа последип-
ломного образования проводится с 1999 года. Она 
основана на международном обмене и в фокусе 
ее внимания находятся различные области прак-
тики в области медиации, такие, как медиация в 
семейных делах, медиация в школе, медиация в 
сообществах, медиация между жертвой и право-
нарушителем, медиация в экологической сфере, 
международная медиация, медиация в коммер-
ческих спорах и так далее. Эта программа пред-
лагает дальнейшее обучение для студентов, кото-
рые уже приобрели определенный практический 
опыт в одной из вышеперечисленных областей. 
Программа проводится в рамках партнерских 
14 International Network for Research on Кestorative Justice for 

Juveniles (1997, Declaration of Leuven on the Advisability of 
Promoting the Restorative Approach to Juvenile Crime; made 
on occasion of the first International Conference on «Restorative 
Justice for juveniles: Potentialities, Risks and Problems for 
Research», Leuven. May 12-14, 1997, European Journal on Criminal 
Policy and Research, 5.4, 118-122. 

15 Cм.: http://cost.cordis.lu

соглашений между несколькими европейскими 
университетами и ее координатором является 
Институт Университета Курта Боша в Сионе 
(University Institute Kurt Bцsch), Швейцария16. 

Европейский форум
После двух лет подготовки, в конце 2000 года, 

при поддержке гранта по программе Европейского 
Союза Grotius был создан Европейский форум 
по медиации между потерпевшим и правонару-
шителем и восстановительному правосудию17. 
Европейский форум – это негосударственная 
организация, созданная по законам Бельгии. Ее 
основной целью является способствовать созда-
нию и развитию медиации между жертвой и 
правонарушителем и других восстановительных 
практик на территории Европы. Для достижения 
этих целей Форум:

– способствует международному обмену инфор-
мацией и взаимной поддержке;

– поощряет развитие эффективных подходов, 
услуг и законодательства в области восстано-
вительного правосудия;

– изучает и развивает теоретические основы вос-
становительного правосудия;

– стимулирует проведение исследований, и
– способствует развитию принципов, этики, про-

грамм обучения и наилучшей практики. 

Кроме того, статья 6 устава Форума определя-
ет в качестве его функций следующие действия: 
– оказание поддержки развитию диалога между 

практикующими специалистами, лицами, 
ответственными за принятия политических 
решений, и исследователями;

– поддержка образовательных программ, направ-
ленных на повышение уровня информирован-
ности общества о вопросах, связанных с жерт-
вами, правонарушителями и сообществами;

– предоставление информации и сотрудничество 
с европейскими и международными институ-
тами и организациями, включая Совет Европы, 
Европейский Союз и НГО, работающими в 
этой области;

– привлечение финансовых средств, управление 
ими, а также распределение этих средств для 
реализации целей организации.

Хотя основным вопросом в сфере интере-
сов Европейского форума является медиация в 
уголовных делах и относящиеся к ней вопросы 
восстановительного правосудия, такие, как орга-
16 См.: http://www.iukb.ch
17 См.: http://www.euforumrj.org. Название на сегодняшний день: 

Европейский Форум по восстановительному правосудию 
(Прим. ред.).
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низация семейных групповых конференций, был 
наработан опыт и в других сферах, связанных с 
медиацией. Форум занимается вопросами, свя-
занными с правосудием в отношении, как несо-
вершеннолетних, так и взрослых, и его целевая 
аудитория включает медиаторов и службы меди-
ации; лиц, ответственных за разработку политики 
и принятие решений в этой области; исследова-
телей и практиков системы уголовной юстиции 
во всей Европе. 

Форум развивает контакты и с другими реги-
онами. Одной из родственных ему организа-
ций является Североамериканская ассоциация 
медиации между жертвой и правонарушителем 
(VOMA)18. Форум также рассматривает другие 
европейские и международные организации, 
работающие в сферах оказания помощи жертвам 
преступлений, заботы о правонарушителях и вос-
становительного правосудия, в качестве важных 
партнеров в реализации своих целей. Одной из 
задач Европейского форума является оказание 
влияния на формирование политики в области 
восстановительного правосудия на национальном 
и наднациональном уровнях.

Организационная структура Форума включает 
общее собрание, правление и комитеты. Форум 
пытается обеспечить активное участие как можно 
большего количества своих членов через работу 
комитетов. Задачей Исследовательского комите-
та является внесение предложений, продвижение 
и оказание поддержки исследовательским про-
18 Cм.: http://www.euforumrj.org

ектам в сферах, относящихся к теории и прак-
тике восстановительного правосудия. Комитет 
по вопросам практики и программам обучения 
осуществляет обмен информацией о методологии 
и обучающих программах в области медиации. 
Информационный комитет собирает и распро-
страняет информацию о практике, политике и 
законодательстве в области восстановительного 
правосудия в странах Европы. Эта информация 
публикуется и обновляется комитетом. Комитет 
по коммуникации отвечает за внутренние и вне-
шние коммуникации в рамках структуры фору-
ма и за организацию конференций, проходящих 
дважды в год. Эти четыре комитета тесно сотруд-
ничают с правлением и секретариатом, которые 
располагаются в Университете Лёвена (Бельгия). 
Три раза в год Европейский форум выпуска-
ет информационный бюллетень, составляемый 
редакционным советом. 

Работа Европейского форума финансирует-
ся правительствами нескольких европейских 
государств путем внесения членских взносов и 
через отдельные проекты. В 2003 году два про-
екта Форума получили финансирование по про-
грамме Agis Европейской Комиссии. Первый из 
этих проектов касался программ подготовки для 
судей, прокуроров и медиаторов, а второй был 
направлен на поддержку развития восстанови-
тельного правосудия в Центральной и Восточной 
Европе. 

Реконструкція зв’язків у громаді – медіація та відновне правосуддя в Європі
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Комитет Министров, в соответс-
твии с положениями статьи 15.b Устава 
Совета Европы,

Отмечая использование медиации в 
уголовных делах в государствах-членах 
как гибкое, всеобъемлющее, нацелен-
ное на разрешение проблем, средство, 
предусматривающее активное участие 
сторон, которое может быть дополнени-
ем или альтернативой традиционному 
уголовному процессу;

Учитывая необходимость расшире-
ния личного участия жертвы, правона-
рушителя, а также других лиц, которые 
могут быть вовлечены в качестве сто-
рон, а также участия сообщества;

Признавая законный интерес жерт-
вы иметь больше возможностей в пре-
одолении последствий виктимизации, 
интерес в диалоге с правонарушителем 
и в получении извинений и возмещении 
ущерба;

Учитывая важность развития чувства 
ответственности у правонарушителя, и 
предоставляя тем самым ему практичес-
кие возможности для возмещения при-
чиненного вреда, что может способство-
вать их реинтеграции и реабилитации;

Отмечая, что медиация может спо-
собствовать пониманию важной роли 
индивида и сообщества в предотвраще-
нии и реагировании на преступление, 
и разрешении разного рода конфлик-
тов, связанным с ним, и таким образом, 
поощряя более конструктивные и менее 
репрессивные последствия уголовного 
правосудия;

Признавая, что медиация требует 
специальных навыков, что влечет за 
собой необходимость выработки стан-
дартов практики и аккредитованного 
обучения;

Учитывая потенциально существен-
ный вклад со стороны неправительс-

твенных организаций и местных сооб-
ществ в области медиации в уголовных 
делах, а также учитывая необходимость 
объединения усилий и координацию 
государственных и частных инициа-
тив;

Уважая требования Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод; 

Учитывая Европейскую Конвенция 
по правам детей, также как и рекомен-
дацию № R(85)11 о месте жертвы в уго-
ловном праве и процессе, рекомендацию 
№ R(87)18 относительно упрощения 
уголовного правосудия, рекомендацию 
№ R(87)21 об оказании помощи жер-
тве и предотвращения виктимизации, 
рекомендацию № R(87)20 о социальной 
реакции на ювенальную преступность, 
рекомендацию №R(88)6 о социальной 
реакции на правонарушения, совер-
шаемые молодыми людьми из семей-
мигрантов, рекомендацию № R(92)16 
о Европейских нормах в отношении 
общественных санкций и мер, рекомен-
дацию № R(95)12 о системе управления 
уголовного правосудия и рекомендацию 
№ R(98)1 о семейной медиации;

Рекомендует правительствам госу-
дарств – членов учесть принципы, 
изложенные в приложении к этой 
Рекомендации при развитии примене-
ния медиации в уголовных делах и озна-
комить как можно большее количество 
людей с настоящим документом.

Приложение к Рекомендации 
№ R (99) 19

I. Определение
Настоящие принципы применяются 

к любому процессу, где жертва и право-
нарушитель получают возможность, при 

РЕКОМЕНДАЦИЯ № R (99) 19 КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ 
ПО МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

(принята Комитетом Министров Совета Европы 

15 сентября 1999 года на 679 встрече Заместителей Министров) 
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их добровольном согласии, активно участвовать 
в разрешении вопросов, связанных с преступле-
нием с помощью нейтральной третьей стороны 
(медиатора).

II. Основные принципы
1.  Медиация в уголовных делах должна иметь 

место только в том случае, если стороны доб-
ровольно на нее согласились. Стороны долж-
ны иметь возможность отказаться от своего 
согласия на любом этапе медиации.

2. Обсуждения в процессе медиации носят кон-
фиденциальный характер и не могут быть 
использованы впоследствии за исключением, 
если на это получено согласие сторон.

3. Медиация в уголовных делах должна быть 
доступной услугой.

4. Медиация в уголовных делах должна быть 
возможна на любой стадии уголовного про-
цесса.

5. Службе медиации должна быть предоставлена 
достаточная автономия в системе уголовного 
правосудия.

III. Правовая основа
6. Законодательство должно способствовать 

медиации в уголовных делах.
7. Должны быть приняты рекомендации, опреде-

ляющие использование медиации в уголовных 
делах. Подобные рекомендации должны, в час-
тности регулировать условия перенаправления 
дел в службу медиации и порядок рассмотре-
ния дел после медиации.

8. Медиация предполагает соблюдение фунда-
ментальных процессуальных гарантий; в час-
тности, стороны должны иметь право на юри-
дическую помощь и, там, где это необходимо, 
право на переводчика. Несовершеннолетние, 
в дополнение, должны иметь право на подде-
ржку со стороны родителей.

IV. Работа органов уголовного правосудия в 
отношении медиации
9. За органами уголовного правосудия должно 

оставаться право решать вопрос о перенаправ-
лении дела на медиацию, также как и на оценку 
результатов упомянутой процедуры.

10. Прежде чем дать свое согласие на медиацию, 
стороны должны быть полностью проинфор-
мированы о своих правах, о природе процесса 
медиации и о возможных последствиях при-
нятого решения.

11. Ни жертва, ни правонарушитель не должны 
быть побуждены к участию в медиации какими 

бы то ни было недобросовестными способа-
ми.

12. Специальные положения и правовые гарантии 
в отношении участия несовершеннолетних в 
уголовном процессе должны также распростра-
няться на их участие в медиации в уголовных 
делах. 

13. Медиация не может быть проведена, если кто-
либо из основных участников не в состоянии 
понять смысл процесса.

14. Основные обстоятельства дела обычно долж-
ны признаваться обеими сторонами в качестве 
основы для медиации. Участие в медиации не 
должно использоваться как доказательство 
признания вины в последующем судебном 
разбирательстве.

15. Очевидные различия в отношении таких фак-
торов, как возраст сторон, их зрелость или 
интеллектуальные способности должны быть 
учтены прежде, чем дело будет передано на 
медиацию.

16. Решение о перенаправлении уголовного дела 
на медиацию должно сопровождаться установ-
лением разумного ограничения во времени, в 
течение которого компетентные органы уго-
ловного правосудия должны быть проинфор-
мированы о состоянии процедуры медиации.

17. Решения о прекращении уголовного преследо-
вания, основанные на соглашениях, достигну-
тых в ходе медиации, должны обладать такой 
же юридической силой, как и судебные реше-
ния или приговоры и должны исключать воз-
можность уголовного преследования в отно-
шении тех же самых фактов (ne bis in idem).

18. В случае если дело передается обратно органам 
уголовного правосудия без достигнутого сторо-
нами соглашения, или положения такого согла-
шения не были выполнены, решение о том, как 
поступить с этим делом, должно быть принято 
без каких-либо задержек.

V. Организация службы медиации
V.1. Стандарты 

19. При организации службы медиации нужно 
руководствоваться общепринятыми стандар-
тами.

20. Служба медиации должна иметь достаточную 
независимость в исполнении своих обязан-
ностей. Должны быть разработаны професси-
ональные стандарты, правила этики, а также 
процедуры отбора, обучения и оценки медиа-
торов.

21. Компетентный орган должен проводить мони-
торинг службы медиации.

Рекомендация № R (99) Комитета Министров государствам-членам по медиации ...
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V.2. Квалификация и обучение медиаторов
22. Медиаторы должны отбираться из всех слоев 

общества и, в целом, должны обладать хоро-
шими знаниями относительно местного сооб-
щества и его культурных особенностей.

23. Медиаторы должны демонстрировать рассуди-
тельность и навыки межличностного общения, 
необходимые для медиации. 

24. Медиаторы должны пройти начальное обу-
чение, а также практическое обучение внутри 
организации, прежде чем браться за проведение 
медиации. Их обучение должно быть направле-
но на выработку высокого профессионализма, 
что должно учитывать необходимость владения 
навыками разрешения конфликтов, специфи-
ческими требованиями по работе с жертвами 
и правонарушителями и основными знаниями 
системы уголовного правосудия. 

V.3. Работа по индивидуальным делам
25. До начала медиации правомочные органы уго-

ловного правосудия должны проинформиро-
вать медиатора обо всех относящихся к делу 
обстоятельствах и обеспечить его/ее необхо-
димыми документами.

26. Медиация должна проводиться беспристрас-
тным образом, основываться на обстоятельс-
твах дела, а также потребностях и желаниях 
сторон. Медиатор должен всегда проявлять 
уважение к человеческому достоинству сто-
рон и обеспечить, чтобы стороны проявляли 
уважение друг к другу.

27. Медиатор несет ответственность за обеспече-
ние безопасной и благоприятной атмосферы, в 
которой проходит медиация. Медиатор должен 
осознавать уязвимость сторон.

28. Медиация должна осуществляться эффектив-
ным образом, но в том темпе, с которым обе 
стороны могут справиться. 

29. Медиация должна проходить без присутствия 
посторонних лиц.

30. Несмотря на принцип конфиденциальности, 
любая информация о готовящемся совершении 
серьезного преступления, которая может стать 
известна в ходе медиации, должна быть переда-
на медиатором соответствующим органам или 
заинтересованным лицам. 

V.4. Результат медиации 
31. Соглашения между сторонами должны дости-

гаться в добровольном порядке. Они должны 
содержать только разумные и соразмерные 
обязательства.

32. Медиатор должен сообщить органам уголов-
ного правосудия о предпринятых шагах и о 
результатах медиации. Доклад медиатора не 
должен раскрывать содержание процесса меди-
ации, также как не должен давать оценку пове-
дению сторон в ходе медиации.

VI. Последовательное развитие системы 
медиации
33. Для достижения общего понимания должны 

проводиться регулярные консультации между 
представителями системы уголовного право-
судия и служб медиацию.

34. Государства – члены Совета должны способс-
твовать проведению исследований и оценки 
медиации в уголовных делах.
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A. ВВЕДЕНИЕ

I. Краткий обзор развития медиации в уголов-

ных делах

К концу двадцатого века появился новый под-
ход к разрешению конфликтов, конкурирующий 
с традиционной системой правового урегулиро-
вания. Модели урегулирования конфликтов на 
основе консенсуса распространяются в качестве 
альтернативы классической модели, основанной 
на конфронтации. Такое развитие не связано с 
отдельной юрисдикцией или отраслью права. 
Скорее, оно охватывает все правовые сферы и 
присутствует в большинстве систем права.

 Консенсуальные модели для разрешения кон-
фликтов в целом не новы. Тем не менее, тот факт, 
что такой сотруднический подход уже не является 
лишь теоретической перспективой на отдаленное 
будущее, но получил свою реализацию в систе-
ме уголовного правосудия, которая очень тесно 
связана с государством, может являться показа-
телем того, что он обрел серьезную и широкую 
поддержку и привлекательность. Это движение 
часто описывается как правосудие в сообществе 
[community justice], восстановительное правосу-
дие [restorative justice], неформальное правосу-
дие [informal justice] и т. д., но, на практике, речь 
идет, в основном, о механизме, который является 
общим для большинства моделей, – т. е. «медиа-
ции» [mediation], что и отличает его от правового 
производства. 

Сегодня движение основывается на различ-
ных идеологических источниках и теоретичес-
ких школах. Оно получило развитие как внутри 
си стемы уголовного правосудия, так и параллель-
но с ней. 

Некоторые элементы переговоров, конечно же, 
давно существовали в рамках системы уголовного 
правосудия. Подобные прагматические подходы 
контрастируют с теми позициями, которые, путем 
организованных программ медиации, стремятся 
достичь решения конфликта, более сфокусиро-
ванного на сторонах и на сообществе, и более 
всестороннего и социально конструктивного, чем 
в традиционном уголовном процессе. Похоже, что 
движение набирает силу по той причине, что его 
поддержка не ограничена идеологическими и 
философскими границами. Идея медиации объ-
единяет тех, кто стремиться реконструировать 

давно существовавшие способы разрешения 
конфликтов, тех, кто хочет усилить позиции 
жертвы, тех, кто стремиться найти альтернативу 
наказанию, и тех, кто хочет сократить расходы и 
загруженность системы уголовного правосудия, а 
также сделать эту систему более эффективной. 

Модели
Медиация в уголовных делах принимает самые 

разные формы, которые сами смешиваются друг с 
другом и имеют вариации. Немного об основных 
моделях:

1. Одна из нескольких моделей, которую можно 
назвать «неформальная медиация» [informal 
mediation], используется сотрудниками системы 
уголовного правосудия в ходе их обычной работы. 
Это может быть прокурор, приглашающий сторо-
ны принять участие в неформальном урегулиро-
вании дела, с намерением прекратить уголовное 
преследование, если достигнуто удовлетвори-
тельное соглашение. Это может быть социальный 
работник или сотрудник службы пробации, про-
водящий работу с осужденным, который считает, 
что контакт с жертвой окажет более положитель-
ное влияние на правонарушителя. С другой сто-
роны, это может быть полицейский, вызванный на 
разрешение бытового конфликта, который может 
разрешить ситуацию без последствий, ведущих к 
уголовному обвинению. Судья также может попы-
таться урегулировать конфликт вне суда и затем 
прекратить дело. Такой способ неформального 
вмешательства является общим для всех право-
вых систем, хотя условия, при которых он воз-
можен, будeт зависеть от национального кодекса 
или нормативного акта. Несмотря на более-менее 
частое применение данного способа, он не систе-
матичен и не контролируем, и может быть связан 
с необъективностью и злоупотреблениями. Он 
также сильно зависит от умений, наклонностей 
и способностей соответствующих сотрудников и, 
таким образом, является очень специфичным. Он 
может быть деликатным способом, который помо-
гает формальной системе работать более гладко; 
но он не должен смешиваться с организованными 
моделями медиации, с которыми мы имеем дело 
в этой Рекомендации.

2. «Традиционные деревенские или племен-
ные суды сообществ» [traditional village or tribal 
moots] – этот древний обычай, когда все сообщес-
тво собирается для разрешения конфликта или 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (КОММЕНТАРИЙ)
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для вынесения решения о преступлении между 
членами сообщества, и который до сих пор рас-
пространен в менее развитых странах и сельских 
районах. Такие суды функционируют в сильно 
интегрированных сообществах и, в общем, не 
могут использоваться в современном обществе. 
При вынесении решения они, как правило, отда-
ют предпочтение благу сообщества в целом. Такая 
модель существовала до развития идей медиа-
ции на Западе, и именно она дала толчок к раз-
витию многих современных программ медиации. 
Часто последние представляют собой попытку 
использовать преимущества судов сообщества в 
форме, отвечающей требованиям современных 
социальных структур и признаваемых законом 
индивидуальных прав. 

3. Говоря о медиации в уголовных делах, многие 
люди имеют в виду модель «медиация между жер-
твой и преступником» [victim-offender mediation]. 
Она подразумевает встречу непосредственных 
участников криминальной ситуации (хотя быва-
ют случаи, когда есть больше чем один правона-
рушитель и одна жертва), которая проходит в 
присутствии специально назначенного медиатора 
(который может быть как добровольцем, так и 
человеком, получающим за эту работу деньги). 
Медиация может проходить в присутствии обеих 
сторон (прямая медиация) или, если жертва не 
желает встретиться с правонарушителем, то такие 
встречи организуются для каждой стороны отде-
льно (косвенная медиация). Существуют разные 
модификации модели.

В некоторых из этих программ в роли медиа-
торов выступают специально обученные сотруд-
ники органов уголовного правосудия, обычно 
социальные работники или сотрудники службы 
пробации, но также это могут быть полицейские, 
сотрудники суда и прокуратуры. В некоторых 
программах работают независимые медиаторы 
(профессионалы или добровольцы), чьи функции, 
не связаны с системой уголовного правосудия. 

Медиация между жертвой и правонарушите-
лем может осуществляться такими специальными 
агентствами и структурами, как полиция, суд по 
ювенальным делам, служба пробации, прокура-
тура, суд или независимая общественная орга-
низация. В случае с независимыми программа-
ми, последние могут опираться на поддержку 
организаций по поддержке жертв или программ 
сообщества по работе с правонарушителями; они 
могут быть также созданы специально для прове-
дения медиации. В некоторых случаях программа 

осуществляется рядом агентств через межведом-
ственный руководящий комитет.

Такой способ медиации может быть осущест-
влен на любой стадии дела. Медиация может 
осуществляться в качестве меры дивергенции 
от уголовного преследования [diversion from 
prosecution], может быть частью полицейского 
предупреждения [police caution], параллельно с 
уголовным преследованием, быть частью приго-
вора или проводиться после назначения наказа-
ния. Существует важная разница в том, окажет 
ли влияние медиация на решение суда или нет, 
то есть, будет ли прекращено уголовное пресле-
дование по достижению приемлемого соглаше-
ния, или же оно будет передано в суд в качестве 
рекомендуемого решения или приговора. Если 
медиация будет оказывать влияние на решения 
суда, то увеличивается потребность в контроле и 
судебном надзоре за ней. 

Некоторые программы медиации между жерт-
вой и правонарушителем применяются к любому 
типу правонарушителя, в то время как другие про-
граммы работают только с несовершеннолетними, 
или только с взрослыми, а некоторые имеют дело 
лишь с одним видом преступления (к примеру, с 
кражами в магазине, ограблениями или с какими-
либо насильственными действиями). Отдельные 
программы работают только с правонарушениями 
небольшой степени тяжести или совершенными 
впервые, в то время как другие программы каса-
ются и более серьезных правонарушений и даже 
повторных преступлений. 

4. «Программы по обсуждению репарации» 
[Reparation negotiation programmes] существуют 
единственно для того, чтобы определить размер 
компенсации или репарации которую должен 
выплатить правонарушитель жертве. Такая про-
цедура происходит обычно при побуждении со 
стороны суда, который впоследствии имеет право 
инкорпорировать решение сторон о репарации 
в приговор. Такие программы могут включать 
в себя встречи с элементами медиации между 
двумя сторонами, но скорее всего, используются 
отдельные встречи с каждой стороной, где перего-
воры проходят в относительно простой и краткой 
форме. Программы по обсуждению репарации 
не ставят целью примирение между сторонами, 
но только помогают достичь договоренности по 
выплате материальной репарации. Иногда такие 
программы, предусматривают предоставление 
работы правонарушителю, что позволяет ему 
заработать деньги для выплаты компенсации.
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5. «Cуды или комиссии сообщества» 
[Community panels or courts] являются процеду-
рой дивергенции уголовных дел, на стадии досу-
дебного расследования или уже на стадии слуша-
ния дела в суде. Такие процедуры являются более 
гибкими и неформальными и часто включают в 
себя элемент медиации и переговоров. Местные 
власти могут создавать свои советы для проведе-
ния подобных медиаций.

6. «Семейные и групповые конференции сооб-
ществ» [Family and community group conferences], 
разработанные в Австралии и Новой Зеландии, 
представляют еще один пример участия сообще-
ства в работе системы уголовного правосудия. 
На такие встречи приглашаются не только жер-
твы и правонарушители, но также родственники 
правонарушителя и другие лица поддержки из 
сообщества, представители различных агентств 
(таких, как полиция или ювенальный суд), а 
также лиц поддержки со стороны потерпевших. 
Ожидается, что правонарушитель вместе со своей 
семьей разработают соглашение, оговаривая все 
возможные аспекты, включая вопросы репара-
ции, санкции и обязательства, которые будут 
удовлетворительны для жертвы, и которые, по 
их мнению, будут удерживать правонарушителя 
от совершения подобных деяний в будущем. 

Развитие
Генеалогически современные программы меди-

ации были разработаны на основе североамери-
канских моделей, хотя нередко они содержат идеи, 
разработанные в других регионах. Тем не менее, 
дискуссия, возникшая за океаном, явилась при-
чиной возрождения идеи медиации в Европе.

Что касается европейских стран, развитие 
моделей медиации везде проходит по-разному 
и, главным образом, находится еще на началь-
ном этапе. Существенно разнятся модели 
медиации государств – членов Совета Европы. 
В Великобритании доминирующей моделью явля-
ется медиация между жертвой и правонарушите-
лем, но и здесь присутствует довольно широкий 
спектр программ и моделей. Законодательство в 
Великобритании позволяет широкое во влечение 
сообщества.

 Страны континентальной Европы, где еще 
идет развитие идей медиации, отличаются тем, 
что структуры уголовного правосудия с самого 
начала в большей степени вовлечены в разработку 
схем медиации, и существующие модели нередко 
работают в рамках уголовного правосудия, а также 
закреплены в законодательстве. Назовем только 

несколько из примеров, в Австрии, в Германии 
и во Франции законодательством предусмотре-
ны программы медиации в уголовных делах, в 
соответствии с которыми последние могут быть 
перенаправлены прокурором на «медиацию 
между жертвой и правонарушителем, что может 
явиться основанием для прекращения уголовно-
го преследования или закрытия уголовного дела. 
В Норвегии комитеты по проведению медиации 
стараются совместить преимущества медиации 
с преимуществами, которые дают форумы сооб-
ществ. На практике эти комитеты фокусируются 
на несовершеннолетних. В Испании программы 
медиации/репарации для несовершеннолетних 
были созданы социальными службами в рамках 
уголовного правосудия. В самом деле, тенденция 
фокусироваться на несовершеннолетних стала 
одной из характерных черт программ медиации 
по всей Европе. Часто, медиация по делам несо-
вершеннолетних прокладывает дорогу для про-
ведения медиации и с взрослыми.

Медиация в уголовных делах является обна-
деживающей концепцией, которая будет разви-
ваться в Европе и дальше. Страны, в которых уже 
существует действующая система, скорее всего, 
смогут развить ее еще больше. В некоторых стра-
нах медиация только была введена недавно. Ряд 
государств обсуждают возможность ее закрепле-
ния на законодательном уровне. Существующий 
процесс требует выработки стандартов и при-
нципов в большинстве странах членов Совета 
Европы. 

II. Совет Европы и медиация

Развитие разных форм медиации в государс-
твах-членах было признано Советом Европы, 
и необходимость изучения медиации в европей-
ском контексте поднималась уже не раз. В 1998 
году Комитет Министров Совета Европы принял 
Рекомендацию № R (98) 1 по семейной медиации, 
которая освещает преимущества такой медиации 
и формулирует принципы разрешения семейных 
конфликтов посредством медиации.

Развитие медиации в уголовных делах можно 
проследить, изучая подготовленные недавно 
рекомендации и доклады Совета Европы при 
содействии Европейского комитета по пробле-
мам преступности [European Committee on Crime 
Problems]. Хотя эти рекомендации напрямую не 
связаны с медиацией, некоторые из недавно при-
нятых рекомендаций по вопросам, связанным с 
противодействием преступности, например, по 
месте жертвы в системе уголовного права и про-
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цедур, а также помощи жертвам и предотвра-
щению виктимизации, социальной реакции на 
делинквентное поведение несовершеннолетних, 
упрощения системы уголовного правосудия, 
упоминают и призывают к использованию мер 
дивергенции, института примирения, и других 
форм внесудебного урегулирования (таких, как 
медиация) для определенных ситуаций. 

В 1992 году Европейским комитетом по про-
блемам преступности с целью оценки нарабатыва-
емого опыта по медиации и ее роли по отношению 
к традиционной системе уголовного правосудия, 
было предложено учредить Комитет экспертов по 
медиации в уголовных делах. В 1993 году Комитет 
Министров одобрил предложение. Но из-за огра-
ниченного бюджета Комитет не смог начать свою 
работу вовремя. Тем временем, от некоторых 
новых членов Совета Европы по ступили про-
сьбы об участии в работе Комитета. Это привело 
к изменению в правилах работы Комитета.

Итоговые правила работы Комитета экспертов 
по медиации в уголовных делах были приняты на 
44-й пленарной сессии в 1995 году Европейским 
комитетом по проблемам преступности и утверж-
дены Комитетом Министров на 543 заседании в 
1995 году. Согласно этим правилам, Комитету 
была поставлена задача, оценить различные 
европейские модели и программы медиации и 
роли медиации по отношению к «традиционной» 
си стеме уголовного правосудия. В частности, 
требовалось обратить внимание на следующие 
моменты и проблемы:
– возможности медиации разрешать конфликт-

ные ситуации наиболее приемлемым для сто-
рон образом (включая или исключая обще-
ство в целом), в отличие от решений, которые 
обеспечиваются в результате традиционной 
уголовной процедуры;

– роль, подготовка, профессиональный статус и 
степень профессионализма медиаторов;

– области конфликтов, которые можно разре-
шать через медиацию, а также лежащие в их 
основе проблемные структуры;

– форма и степень интеграции в систему уголов-
ного правосудия;

– значимость и практическое применение проце-
дурных требований [due process] в медиации. 
Комитет был сформирован из экспертов 

Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Чехии, 
Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, 
Италии, Лихтенштейна, Норвегии, Словении, 
Испании и Турции. В качестве наблюдателей 
выступили представители Канады, Европейской 

постоянной конференции по вопросам пробации 
и реабилитации [European Permanent Conference 
on Probation and Aftercare], всемирного общества 
виктимологии [World Society of Victimology]. 
Председателем Комитета была избрана г-жа 
Криста Пеликан (Австрия). В Комитет вошли 
представители министерств юстиции, судов, 
прокуратур, научные сотрудники, чьи инте-
ресы лежат в области права, криминологии и 
социологии, а также лица, имевшие практичес-
кий опыт в медиации. Два научных специалис-
та – г-н Хайке Юнг [Mr. Heike Jung] (профес-
сор уголовного права, университет Заарланд, 
Германия [Universitat des Saarlandes] и г-н Тони 
Маршал [Tony Marshall] (бывший Главный науч-
ный сотрудник, Министерство внутренних дел, 
Великобритания) – были назначены в Комитет 
для оказания помощи. Управление по правовым 
делам Совета Европы выступило в качестве сек-
ретариата.

В период с ноября 1996 года по апрель 1999 года 
Комитет провел пять заседаний. Члены Комитета 
предоставили в письменном виде подробную 
информацию о медиации в уголовных делах в 
своих странах. В дополнение была представлена 
письменная информация о си стемах медиации в 
странах, не представленных в Комитете. Таким 
образом, Комитет получил достаточную инфор-
мацию о правовых рамках, политике и практике в 
государствах-членах. Текст проекта Рекомендации 
и пояснительной записке к ним был подготовлен 
к пятой встрече Комитета экспертов, которая про-
шла в апреле 1999 года, и направлен для одобре-
ния и передачи Комитету Министров в ходе 48-
й пленарной сессии Европейского Комитета по 
проблемам преступности, прошедшей в июне 1999 
года. 15 сентября 1999 года на своем 679 заседа-
нии Комитет Министров принял Рекомендацию 
и дал разрешение на публикацию пояснительной 
записки к ней.

Б. КОММЕНТАРИЙ К ПРЕАМБУЛЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

В преамбуле подчеркиваются преимущества 
медиации в уголовных делах. В уголовных делах, 
медиация должна рассматриваться как дополне-
ние к традиционному уголовному процессу, или 
даже как альтернатива к нему. Благодаря своей 
гибкости и активному участию сторон в процессе, 
медиация вероятнее всего будет способна более 
полным образом разрешать проблемы, вытекаю-
щие из преступления, чем только одна система 
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уголовного правосудия. Рассматриваемая, как 
альтернатива традиционному судебному уголов-
ному процессу и процедуре назначению наказа-
ния, медиация также имеет потенциал уменьшить 
количество приговоров, связанных с лишением 
свободы, и, соответственно, приведет к экономии 
затрат на тюремную систему.

В преамбуле также отражены цели и филосо-
фия медиации в уголовных делах. Участие сторон, 
а это обычно жертва и правонарушитель, в качес-
тве основных сторон в уголовном деле, являет-
ся характерным отличием от «традиционного» 
уголовного процесса, где государство и право-
нарушитель являются основными «игроками». 
Одной из целей медиации, таким образом, явля-
ется обеспечение возможности сторонам спра-
виться со «своим» конфликтом и разрешить его 
к взаимному удовлетворению. Это подразумевает, 
что стороны играют более активную и конструк-
тивную, иногда инновационную, роль. 

Участие в процедуре медиации дает возмож-
ность жертве получить персональные извинения и 
объяснения со стороны правонарушителя, а также 
выразить свои чувства. Это обычно помогает уме-
рить гнев и страх, способствуя тем самым больше-
му эмоциональному восстановлению или исцеле-
нию [healing] в долгосрочной перспективе. К тому 
же, в ходе медиации жертва имеет возможность 
более обстоятельным образом обговорить возме-
щение ущерба, с тем, чтобы оно соответ ствовало 
его или ее потребностям. Таким образом, жертва 
может лучше понять правонарушителя и его или 
ее поведение. Некоторые жертвы могут захотеть 
ответить на желание правонарушителя принять 
ответственность путем выражения прощения. 

Что касается правонарушителя, то предостав-
ление ему возможности встретиться с жертвой, 
объясниться и принести извинения есть очень 
важный элемент в попытке подвигнуть право-
нарушителя почувствовать тот вред и ту боль, 
которые он или она причинил жертве. К тому же 
медиация дает шанс правонарушителю принять 
прямое участие в урегулировании конфликта и 
согласовать репарацию (такую, как материаль-
ная компенсация), что в дальнейшем может спо-
собствовать восстановлению его или ее связей с 
сообществом. Таким образом, при помощи медиа-
ции происходит реабилитация преступника и его 
реинтеграция в сообщество.

Медиация создает условия для большего сбли-
жения сообщества с системой уголовного пра-
восудия через участие тех, чьи интересы оказа-
лись напрямую затронуты преступлением, через 

использование медиаторов-добровольцев из мес-
тного сообщества, и привлечение возможностей 
программ, которые осуществляются организаци-
ями в сообщества. Вовлечение сообщества может 
вести к лучшему пониманию обществом такого 
явления, как преступность и, соответственно, к 
развитию усилий, прилагаемых сообществом для 
поддержки потерпевших, реабилитации правона-
рушителей и предотвращения преступности. 

Таким образом, медиация демонстрирует, что 
удовлетворение интересов жертвы, правонару-
шителя и общества в целом не является взаимо-
исключающими задачами. Социально конструк-
тивные решения приносят пользу для каждой из 
сторон. Медиация, чей характер является прими-
рительным, может содействовать существующей 
системе уголовного правосудия в выполнении 
одной из ее основных задач, которая заключает-
ся в построении мирного и безопасного общества, 
восстановлению равновесия сил и общественно-
го спокойствия после того, как было совершено 
преступление.

Разнообразие и комбинирование государствен-
ных и независимых программ в области меди-
ации требуют координации и сотрудничества, 
которые обеспечиваются через общие стандар-
ты. Практика применения медиации позволила 
накопить значительный объем знаний, которые 
отличны от других практик, осуществляемых в 
рамках системы уголовного правосудия. Но к 
медиации нельзя подходить пренебрежительно. 
Медиаторы нуждаются в обучении и опыте при-
менения специфических навыков. В то время как 
медиация предлагает гибкость и многообразие в 
действие, ее основополагающие принципы долж-
ны быть зафиксированы в стандартах практики. 
Это позволит обеспечить качество услуг и дове-
рие к медиации. 

Упоминание в Преамбуле Европейской кон-
венции по правам человека обращает внимание 
на защиту фундаментальных прав человека. 
Медиация придает системе уголовного право-
судия большую гибкость. В некоторых случаях 
это может создать риск упущения или игнори-
рования тех действующих правил, которые защи-
щают права человека. Поэтому практика медиа-
ции должна сопровождаться обеспечением ряда 
гарантий, которые содержатся в Европейской 
конвенции по правам человека. 

Далее Преамбула также содержит ссылки на 
другие документы Совета Европы, которые в 
отношении определенных ситуаций отсылают к 
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использованию медиации и подобных программ. 
Это: 

Европейская конвенция об осуществлении 
прав детей, которая в статье 13 содержит тре-
бование о том, чтобы принявшие ее стороны 
способствовали институционализации и при-
менению процедур медиации;
Рекомендация № R (85) 11 «О положении 
потерпевшего в рамках уголовного права и 
процесса» предлагает государствам-членам 
изучить все возможные преимущества меди-
ации и программ примирения;
Рекомендация № R (87) 18 «Относительно 
упрощения уголовного правосудия» предлага-
ет государствам – членам Совета пересмотреть 
свое законодательство с целью узаконивания 
способов внесудебного урегулирования кон-
фликтов;
Рекомендация № R (87) 20 «По проблеме 
общественной реакции на преступность среди 
несовершеннолетних» призывает государства 
пересмотреть законодательство и внести необ-
ходимые поправки касательно развития аль-
тернатив уголовному наказанию и процедур 
медиации;
Рекомендация № R (87) 21 об оказании помо-
щи потерпевшим и предупреждении их вик-
тимизации предлагает государствам – членам 
Совета проводить эксперименты (как на наци-
ональном, так и на местном уровне) в области 
медиации, между потерпевшими и правонару-
шителями;
Рекомендация № R (92) 16 относительно 
Европейских правил применения обществен-
ных санкций и мер отсылает к мерам, явля-
ющимся альтернативой лишению свободы, 
которые способ ствуют реинтеграции право-
нарушителя в сообщество (например, меди-
ации);
Рекомендация № R (92) 17 относительно 
вынесения приговоров подчеркивает, что логи-
ка вынесения приговоров в странах – членах 
СЕ должна соответствовать современными и 
более гуманными подходам, ориентированных 
на уменьшение количества тюремных заклю-
чений путем, например, использования альтер-
нативных мер таких, как медиация. Она также 
отмечает важность обеспечения компенсации 
жертвам;
Рекомендация № R (95) 12 относительно 
управления системой уголовного правосу-
дия отмечает тот факт, что предпринимаемые 
шаги по декриминализации, уменьшению 
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количества уголовных приговоров и приме-
нению альтернативных подходов, медиации и 
упрощению процедуры уголовного правосудия 
снимают некоторые трудности в работе систе-
мы уголовной юстиции, к примеру, проблемы 
с чрезмерной загруженностью делами и недо-
статком финансирования;
Рекомендация № R (98) 1 посвящена при-
менению медиации в разрешении семейных 
конфликтов.
Следует отметить, что содержащиеся в 

Рекомендации принципы, подчас тщательно 
разработанные, нужно рассматривать в качестве 
руководства и источника идей при разработке 
внутренних систем медиации в уголовных делах. 
Очевидно, что достаточно много должно опре-
деляться самими государствами-членами для 
того, чтобы интегрировать институт медиации в 
систему правосудия в соответствии с правовыми 
традициями каждого государства-члена. 

В. КОММЕНТАРИЙ 
К ПРИЛОЖЕНИЮ

I. Определение

Термин медиация («mediation») нуждается в 
объяснении. Это связано с тем, что существует 
довольно большое количество других понятий, 
используемых для обозначения программ или 
подходов, которые (как и медиация) ставят своей 
целью достижение консенсуса. С одной стороны, 
необходимо уточнение в определении понятия, с 
другой стороны, такая дефиниция должна при-
нимать в расчет многообразие программ и моде-
лей.

Небезынтересно, к примеру, что во Франции 
термин «mеdiation» в рамках юридических про-
цедур относится только правосудию, в котором 
субъектами выступают взрослые, в то время 
как «reparation» касается только несовершен-
нолетних. В Германии в дискуссиях исполь-
зуется термин «Tдter–Opfer–Ausgleich», а в 
Австрии «AuЯergerichtlicher Tatausgleich». 
Норвежская модель использует термин «Konflikt 
and mediation». В Великобритании термины 
«mediation» и «reparation» изначально употребля-
лись в качестве взаимозаменяемых, а в настоящее 
время все больше используется общее понятие 
«restorative justice» [восстановительное право-
судие]. Такое разнообразие в терминологии дает 
все основания полагать, что существуют большие 

•
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различия в происхождении, структуре и целях 
программ медиации.

В более широком смысле (вне контекста уго-
ловного правосудия) термин «mediation» обыч-
но относится к процессу разрешения конфликта 
путем вмешательства нейтральной третьей сто-
роны с целью помочь конфликтующим сторонам 
добровольно достичь согласия.

В Рекомендации медиация в уголовных делах 
рассматривается как процесс, в котором потер-
певшему и правонарушителю предоставляется 
возможность с помощью нейтральной третьей 
стороны или медиатора участвовать доброволь-
но и активно в преодолении проблем, вызванных 
преступлением. Упоминание только жертвы и 
правонарушителя в качестве сторон не исключает 
возможности для участия в медиации и других 
лиц (юридических и физических).

Такой подход может принимать разные формы, 
часто комбинируемые друг с другом, например:

обмен мнениями между потерпевшим и пра-
вонарушителем, для того, чтобы лучше понять 
друг друга;
принесение извинений и добровольное согла-
сие со стороны правонарушителя возместить 
нанесенный ущерб жертве;
добровольное согласие со стороны право-
нарушителя предпринять какое-либо иное 
действие, например, поработать в интересах 
сообщества или принять участие в реабилита-
ционной программе (косвенная репарация);
разрешение любого конфликта между потер-
певшим и правонарушителем или между их 
семьями или друзьями;
программа согласованных санкций и действий, 
которые могут быть предложены на рассмотре-
ние суду в качестве рекомендуемого приговора 
или судебного решения.
Медиация в уголовных делах может прохо-

дить в прямой или косвенной формах, то есть 
это может быть как встреча сторон, так и встре-
ча медиатора с каждой стороной по отдельности. 
Медиация может осуществляться профессио-
нальными медиаторами или просто прошедшими 
специальное обучение добровольцами. Медиация 
может осуществляться при содействии органов 
уголовного правосудия или независимой обще-
ственной организации. Сторонами могут высту-
пать потерпевший и правонарушитель (как это 
происходит в «классической» медиации между 
жертвой и правонарушителем), но также в их 
число могут входить родственники, члены сооб-
щества и представители системы уголовного пра-

•

•

•

•

•

восудия (как в групповых семейных конферен-
циях или конференциях сообществ). Всегда и во 
всех случаях необходимо, чтобы участие сторон 
было добровольным, и чтобы медиатор сохранял 
беспристрастность.

II. Общие принципы

Основные принципы отображают необходимые 
элементы медиации в уголовных делах. Они 
разъясняют роль и место медиации в системе уго-
ловного правосудия, основные характеристики 
медиации (добровольное участие и конфиден-
циальность), а также доступность медиации как 
услуги для потерпевших и правонарушителей.

1. Так как медиация не будет иметь успешного 
исхода, если стороны не проявят желание учас-
твовать в процессе, поэтому добровольное учас-
тие является необходимым условием для любой 
из форм медиации. Это отличает медиацию от 
уголовного правосудия и показывает, что в меди-
ации стороны в большей мере «владеют» своим 
делом. Добровольное согласие должно быть дано 
с самого начала. Стороны также имеют возмож-
ность в любое время отказаться от медиации. 
Представители органов уголовного правосудия 
и медиатор должны проинформировать обе сто-
роны об этом до и в начале медиации. 

2. Есть две причины, по которым медиация в 
уголовных делах невозможна без уважения при-
нципа конфиденциальности. С одной стороны, 
конфиденциальность является необходимым 
условием для построения продуктивного диалога 
и достижения конструктивных результатов. Она 
создает среду, в которой стороны могут безбо-
язненно затронуть больше различных вопросов, 
которые возможно не имеет смысла обсуждать в 
традиционном судебном разбирательстве. Такая 
дополнительная информация очень часто служит 
основой для достижения внесудебного урегули-
рования. С другой стороны, конфиденциальность 
защищает интересы сторон. По этому обсуждения 
в ходе медиации не должны предаваться оглас-
ке, что возможно только при согласии сторон. 
Это еще раз подчеркивает «приватный характер» 
медиации в отличие от традиционного уголовно-
го разбирательства, где требуется публичность 
слушаний. Конфиденциальность соблюдается 
не только в отношении общества, но и по отно-
шению к органам правосудия. Исключение из 
принципа конфиденциальности предусмотрено 
в параграфе 30.

3. До настоящего времени во многих госу-
дарствах – членах Совета Европы – управление 
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деятельностью по проведению медиации нахо-
дилось на начальной стадии своего развития. 
Некоторые страны смогли создать более или 
менее развитую службу медиации. С позиций 
соблюдения равенства в доступе к таким услугам 
и гарантий их качества очень важно, чтобы подоб-
ные службы были в достаточной мере развиты и 
широко распространены. Поэтому, Рекомендация 
призывает государства – члены Совета Европы 
способствовать развитию программ медиации, 
государственных или частных, в качестве общедо-
ступной услуги. Это, как минимум, подразумева-
ет, что служба медиации – вне зависимости явля-
ется она государственной или частной – должна 
быть официально признанной государствами в 
качестве альтернативы или дополнения к тради-
ционному уголовному процессу. Такие программы 
финансируются, как правило, из общественного 
бюджета (государством и/или муниципалитетом) 
и поэтому должны быть в той или иной форме 
подотчетны обществу. Однако рекомендация не 
заходит столь далеко, чтобы определять медиа-
цию как «право» [подобно праву на справедли-
вый суд, например]. Она должна рассматриваться 
как законная альтернатива, которая должна быть 
принята во внимание органами уголовного пра-
восудия.

4. К медиации можно прибегнуть на разных 
стадиях уголовного процесса. Доступность медиа-
ции на разных стадиях уголовного процесса варьи-
руется в каждой стране по-разному. В то время 
как многие программы работают на любой стадии, 
другие могут быть полностью привязаны к пре-
кращению уголовного преследования [diversion 
from prosecution] (полному или условному), быть 
объединены с полицейскими предупреждения-
ми [police caution], осуществляться параллельно 
с уголовном преследованием, являться частью 
наказания (например, судебное распоряжение о 
выплате репарации) или проходить после назна-
чения наказания. Рекомендуется, чтобы медиация 
была доступной в ходе всего уголовного процесса. 
Это учитывает тот факт, что стороны (особенно 
жертва), могут быть не готовы воспользоваться 
преимуществами медиации на самой ранней ста-
дии. Однако во многих случаях важно разрешить 
конфликт как можно скорее. 

5. Автономия службы медиации в рамках 
си стемы уголовного правосудия обеспечивает 
возможность использования в процессе медиации 
логику отличную от той, которая существует в 
«традиционной» системе уголовного правосудия. 
Для того чтобы действовать в соответствии с тре-

бованиями ситуации, интересами и потребностя-
ми сторон, служба медиации нуждается в доста-
точной автономии. Безусловно, служба медиации 
не может работать так, словно она вообще не свя-
зана с системой уголовного правосудия. Органы 
уголовного правосудия должны обладать доста-
точным влиянием, чтобы выполнять функции 
«привратника» на пути дел, попадающих в службу 
медиации, и быть в конечном итоге ответственны-
ми за законность процесса. Это включает в себя 
оценку вопросов, представляющих общественный 
интерес, а также контроль над соблюдением про-
цессуальных гарантий сторон, когда принимается 
решение о перенаправлении дела или после того, 
когда дело возвращается обратно в орбиту уго-
ловного правосудия. В дополнение, существуют 
индивидуальные права, которые должны быть 
защищены во время медиации, что предполагает 
со стороны органов уголовного правосудия мони-
торинг практики медиации. 

III. Правовая основа медиации

6. С тем чтобы избежать ситуации, в которой 
медиация подлежит чрезмерному регулированию, 
а также принимая во внимание существование 
различных подходов к медиации в государствах 
– членах Совета Европы, Рекомендация не требу-
ет прямо закрепить статус программ медиации на 
законодательном уровне. Однако минимальные 
нормы законодательства должны предусматри-
вать возможность проведения медиации и даже 
содействовать ее применению. 

Процедурные права и гарантии
Во время медиации необходимо учитывать 

процессуальные права и гарантии. То, в каком 
объеме это должно быть зафиксировано в законе, 
может зависеть от правовых традиций конкрет-
ного государства – члена Совета Европы.

Медиация носит менее формальный характер 
по сравнению с уголовным процессом для того, 
чтобы обеспечить более индивидуальный и комп-
лексный подход к разрешению конфликта. Это не 
может и не должно детально регулироваться. Тем 
не менее, существуют процессуальные права и 
гарантии участников уголовного процесса, кото-
рые не могут быть проигнорированы в правовом 
государстве. Медиация как неотъемлемая часть 
уголовного процесса должна, таким образом, полу-
чить законное признание и проводиться с соблю-
дением фундаментальных прав лиц, в нее вовле-
ченных. В этом отношении в ст. 6 Европейской 
конвенции по правам человека (ЕКПЧ) закрепле-
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но соответствующее положение, гарантирующее 
право на справедливое судебное разбирательство, 
которое звучит следующим образом: 

«1. При определении чьих-либо гражданс-
ких прав и обязанностей или при рассмотре-
нии любого предъявленного уголовного обви-
нения каждый имеет право на справедливое 
публичное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным судом, 
установленным законом. Судебное решение 
объявляется публично, однако присутствие 
прессы и публики может быть не допущено 
в ходе всего судебного разбирательства или 
его части в интересах морали, общественно-
го порядка или национальной безопасности в 
демократическом обществе, а также, если это 
требуется в интересах несовершеннолетних 
или для защиты частной жизни сторон, или в 
той мере, в какой это, по мнению суда, совер-
шенно необходимо – при особых обстоятель-
ствах, когда гласность нарушила бы интересы 
правосудия. 

2. Каждый обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в соответствии 
с законом. 

3. Каждый обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления имеет, как минимум, 
следующие права: 

а. быть незамедлительно и подробно уве-
домленным на понятном ему языке о характере 
и основании предъявленного ему обвинения; 

b. иметь достаточное время и возможности 
для подготовки своей защиты; 

с. защищать себя лично или посредством 
выбранного им самим защитника или, если 
у него нет достаточных средств для оплаты 
услуг защитника, защитник должен быть ему 
предоставлен бесплатно, когда того требуют 
интересы правосудия; 

d. допрашивать свидетелей, показывающих 
против него, или иметь право на то, чтобы эти 
свидетели были допрошены, а также иметь 
право на вызов и допрос свидетелей в его поль-
зу на тех же условиях, какие существуют для 
свидетелей, показывающих против него; 

e. пользоваться бесплатной помощью пере-
водчика, если он не понимает языка, использу-
емого в суде, или не говорит на этом языке.
Из этого следует, что статья 6 Европейской 

конвенции по правам человека относится ко всем 
делам, где речь идет об обвинении в уголовном 
преступлении. В принципе, это касается всех дел, 

направляемых на медиацию, в которых содержит-
ся обвинение в уголовном преступлении. Более 
детального рассмотрения требует вопрос, в каком 
объеме применимо соблюдение различных прав в 
соответствии со ст. 6 в ходе медиации, когда она 
используется в качестве альтернативы уголовно-
му преследованию. 

Право на доступ к суду (Статья 6.1)
Согласно делу «Deweer» (Европейский суд 

по правам человека, Решение от 27 февраля 1980 
года, Серия А, № 35) «право на суд» в уголов-
ных делах является не более абсолютным, чем 
в гражданских, и может подвергаться некото-
рым подразумеваемым ограничениям, к приме-
ру, может быть принято решение не продолжать 
уголовное преследование. Более того, согласно 
данному решению стороны могут отказаться от 
такого права, если такой отказ осуществлен осоз-
нанно при достаточном контроле. В контексте 
процедуры дивергенции соглашение на медиа-
цию может представлять собой такой отказ «от 
права на доступ к суду». Решающим соображе-
нием при этом будет вопрос, были ли соблюдены 
необходимые условия при принятии решения о 
подобном отказе. 

Рекомендация проводит различие между 
«Функционированием системы уголовного пра-
восудия в отношении медиации» (Раздел IV) 
и «Функционированием службы медиации» 
(Раздел V). Это отличие также отражено в раз-
деле III «Правовая основа», параграфы 7 и 8.

7. Этот параграф касается органов уголовно-
го правосудия, которым необходимы критерии, 
определяющие, в каких делах возможно приме-
нение медиации. Такие критерии могут опреде-
лять тип правонарушений, которые подходят для 
медиации или условия, которым должны соот-
ветствовать стороны. Например, необходимо, 
чтобы обвиняемый признавал факты, имеющие 
отношение к делу. Он или она могут в целом 
признавать какую-то степень ответственности, 
что не будет в полной мере являться признани-
ем уголовной ответственности. В соответствии 
с принципом презумпции невиновности, ст. 6.2. 
ЕКПЧ, никакое решение не может быть принято 
в отношении вины со стороны органов уголовного 
правосудия, без надлежащего судебного разби-
рательства, что и предусматривает упомянутая 
статья. Национальные положения, таким обра-
зом, должны быть сфокусированы на фактичес-
ких элементах дела и процессуальных гарантиях 
сторон, до и после перенаправления дела на меди-
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ацию. Основные соображения по этому вопросу 
изложены в Разделе IV.

8. Что касается процедуры медиации, осу-
ществляемой службой медиации, рекомендует-
ся, чтобы некоторые фундаментальные права, 
которые должны соблюдаться во время ее про-
ведения, были прямо закреплены в нормативных 
актах. В первую очередь в их число входят права 
на юридическую консультацию/помощь, на уст-
ный и письменный перевод и поддержку со сто-
роны родителей (или, в случае необходимости, 
помощь других родственников) для несовершен-
нолетних. 

IV. Функционирование системы уголовного 

правосудия в отношении медиации

Эта секция Рекомендации посвящена роли орга-
нов уголовного правосудия и содержит принципы 
перенаправления дел на медиацию. 

9. Медиации в уголовных делах должна зави-
сеть от решения органов правосудия (обычно 
прокуратуры или суда). Как только о преступ-
лении было заявлено в полицию, принимается 
решение об открытии «уголовного дела». Оценка 
результатов завершенного процесса медиации 
также должна быть закреплена за органами уго-
ловного правосудия (см. Основные принципы, 
параграф 5).

10. Очень важно, чтобы сторонам, прежде они 
дадут согласие на медиацию, была предоставле-
на полная информация об их «процессуальном 
положении» на основании обстоятельств дела. 
Стороны имеют право на детальное объяснение 
того, каким образом будет проходить медиация, 
какая служба или кто из специалистов будет ее 
осуществлять, каковы возможные последствия 
медиации для процесса уголовного преследова-
ния, каковы альтернативные результаты, кото-
рые могут быть получены в результате медиации 
(например, в случае удовлетворительного, неудов-
летворительного или частичного урегулирования 
конфликта). В случае необходимости каждая из 
сторон должна быть проинформирована отдельно. 
В соответствии с параграфом 1 такая информация 
необходима сторонам для принятия информиро-
ванного решения об участии в медиации.

11. Принимая во внимание основной принцип, 
закрепленный в параграфе 1, наибольшее значе-
ние имеет тот факт, что согласие сторон на прове-
дение медиации не может быть достигнуто за счет 
использования «недостойных средств». Органы 
уголовного правосудия должны осуществлять 
контроль за тем, чтобы информация, о которой 

упоминалось в параграфе 10, была объективно 
представлена сторонам. Никоим образом недо-
пустимо оказывать давление на ту или иную 
сторону с целью принуждения их к согласию 
принять участие в медиации, и также необходи-
мо контролировать ситуацию, дабы избежать воз-
никновения попыток одной стороны с помощью 
угроз побудить другую к участию в медиации. 
В целом органы уголовного правосудия должны 
обеспечить отсутствие любой формы давления 
на стороны при принятии решения об участии 
в медиации.

12. Специальные национальные норматив-
ные положения и правовые гарантии, действу-
ющие по отношению к несовершеннолетним 
в традиционном уголовном процессе, должны 
применяться в процессе перенаправления дела 
на медиацию, а также во время проведения меди-
ации. Подразумевается, что это правило преду-
сматривает осуществление мониторинга органами 
уголовного правосудия за ходом процедуры меди-
ации, в которой участвуют несовершеннолетние. 
Правовые гарантии должны, в особенности, вклю-
чать права на получение информации, на выска-
зывание собственных взглядов, на присутствие 
представителей (родителей или других значимых 
лиц) и на безотлагательное рассмотрение дела. 
Органы уголовного правосудия всегда обязаны 
рассматривать процессуальные аспекты, а также 
медиацию как таковую, исходя из принципа 
наилучших интересов ребенка, (см. Конвенцию 
ООН о правах ребенка и Европейскую конвен-
цию об осуществлении прав детей).

13. Данное правило исключает проведение 
медиации в том случае, если один из основных 
участников по причинам, связанным с его/ее 
интеллектуальными возможностями, не понимает 
сути процесса медиации. Это может быть вызва-
но возрастными особенностями либо интеллек-
туальной недостаточностью или любым другим 
расстройством. Упоминания термина «основные 
участники» предполагает, что дела, где участие 
принимают более двух сторон, могут быть перена-
правлены на медиацию, даже в случае непонима-
ния сути процесса одной из сторон при условии, 
что роль последней второстепенна или незначи-
тельна.

14. Стандартным условием для медиации явля-
ется признание со стороны жертвы и обвиняемо-
го основных относящихся к делу обстоятельств. 
Если отсутствует такое общее понимание, воз-
можность достижения соглашения ограничивает-
ся или вовсе исключается. Нет необходимости в 
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том, чтобы обвиняемый, в дополнение, признавал 
свою вину, а органы уголовного правосудия, дабы 
не нарушить принцип презумпции невиновности 
(Статья 6.2, Европейской конвенции по правам 
человека), не должны раньше времени прини-
мать решение в отношении виновности право-
нарушителя. Достаточно того, чтобы обвиняемый 
принимал часть ответственности за то, что про-
изошло. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что 
участие в медиации ни в коей мере не должно 
быть использовано против обвиняемого в случае 
возвращения дела в систему уголовного право-
судия после завершения медиации. Более того, 
принятие фактов или даже «признание вины» 
обвиняемым в контексте медиации не должно 
быть использовано в качестве свидетельства в 
ходе последующего уголовного преследования 
по тому же делу. 

15. Медиация может быть нежелательной про-
цедурой в ситуации, где существуют очевидное 
неравенство между сторонами. Медиация требует 
активного участия сторон и возможности при-
нимать ими решения в соответствии со своими 
интересами в процессе переговоров. Серьезное 
нарушение равновесия между силами сторон, 
такое как, отношения зависимости одной сто-
роны от другой, прямые или косвенные угрозы 
о применении насилия, будут препятствовать 
свободному участию или подлинному согласию 
на составление и принятие договора о примире-
нии. Необходимо признать, однако, что многие 
различия в положении сторон, а также их навы-
ках, могут быть скорректированы медиаторами, 
которые будут стремиться восстановить баланс 
в пользу стороны, находящейся в невыгодном 
положении. 

16. Феномен длительных уголовных процес-
сов признается в качестве проблемы в некоторых 
государствах-членах. Медиация должна прово-
диться в сроки, которые устраивают все сторо-
ны. Ограничение по времени, указанные в этом 
правиле, обеспечивает то, что органы уголовного 
правосудия получают необходимую информацию 
для принятия подходящего решения в течение 
разумного промежутка времени. Если медиация 
не завершена до истечения такого срока, то орга-
ны уголовного правосудия должны рассмотреть 
вопрос о том возобновлять или не возобновлять 
стандартный уголовный процесс в соответствии 
с «принципом быстроты» [celerity principle]. (Это 
не обязательно означает, что медиация не может 
продолжаться в частном порядке, если стороны 

проявят такое желание и готовность участвовать 
в ней; см. тоже параграф 28). 

17. Это правило подразумевает, что в случае 
успешной медиации органы уголовного право-
судия принимают ее результат и, как следствие, 
уголовное преследование прекращается (путем 
вынесения предписания о неприменение пре-
следования в судебном порядке или прекраще-
ние процедуры расследования). Такое решение 
органов уголовного правосудия должно сделать 
невозможным повторное рассмотрение дело по 
тем же обстоятельствам (ne bis in idem), при усло-
вии, что соглашение выполнено и что решение 
вошло в законную силу. 

18. Если медиация не является успешной в 
достижении соглашения между сторонами, либо 
соглашение достигнуто, но стороны его не соб-
людают, органы уголовного правосудия обычно 
продолжают ведение уголовного процесса. В 
соответствии с параграфом 16, необходимо избе-
гать длительного производства по делу: решение 
о его продолжении должно быть принято без 
задержки. 

V. Функционирование служб медиации

Настоящий раздел посвящен осуществлению 
медиации с того момента как уголовное дело 
уже было перенаправлено и, таким образом, дело 
уже больше не находиться под непосредствен-
ным контролем системы уголовного правосудия. 
В этом разделе также рассмотрены общие ука-
зания о проведении медиации в случаях, когда 
данные о деле поступили не из системы уголов-
ной юстиции.

V.1. Стандарты 
19. Рекомендация отражает точку зрения, 

в соответствии с которой медиация подлежит 
регулированию только в необходимых пределах, 
а службы медиации должны обладать независи-
мостью и автономией при выполнении своих 
функций. Однако, принимая во внимание то, 
что выше было рекомендовано, чтобы медиация 
стала повсеместно доступной услугой, существу-
ет необходимость в установлении стандартов в 
отношении организации служб медиации, а также 
в отношении проведения процедуры медиации. 
Такие стандарты, по возможности, должны при-
знаваться государством, муниципальными влас-
тями и другими государственными органами. 
Не обязательно закреплять их путем принятия 
закона или других нормативных актов, однако, 

Пояснительная записка (комментарий)
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какая-либо форма их официального признания 
была бы предпочтительной. 

20. Исходя из изложенных в параграфах 19 и 
21 положений, служба медиации должна иметь 
достаточную автономию для разработки стан-
дартов, определяющих степень квалификации 
сотрудников, кодексов поведения и/или этичес-
ких кодексов для проведения медиации. Также 
рекомендуется разработать процедуру подбора 
медиаторов и систему оценки их работы. Такие 
меры могли бы обеспечить необходимую степень 
профессионализма такой службы. 

21. В свете признанных ее стандартов, деятель-
ность службы медиации должна подлежать мони-
торингу со стороны независимого органа. Такой 
мониторинг может выполняться органами уго-
ловного правосудия. Однако Рекомендация толь-
ко ссылается «на уполномоченный орган», что не 
исключает другие ведомства. 

V.2. Квалификация и обучение медиаторов
Что касается квалификации и обучения, 

Рекомендация определяет лишь минимальный 
перечень требований к основным данным, лич-
ностным качествам медиатора и к целям его/ее 
подготовки. Предполагается, что государства, под-
писавшие документ, разработают более детальные 
стандарты и принципы (такие стандарты уже 
существуют в некоторых государствах).

22. Медиаторы (профессионалы или добро-
вольцы) должны, по возможности, представлять 
все слои общества в регионе, где они предполо-
жительно будут работать. В частности их следу-
ет отбирать из представителей всех социальных 
групп, включая этнические и другие меньшинс-
тва. Должны быть представлены как мужчины, 
так и женщины. Желательно, чтобы медиаторы 
обладали разносторонними знаниями, и в част-
ности, знаниями местной среды, в которой они 
живут. Наличие образования и квалификации 
не обязательно являются существенными фак-
торами при отборе медиаторов. Рекомендацией 
также не отмечен минимальный возраст медиа-
тора, хотя такой вопрос может быть закреплен на 
национальном уровне.

23. Что касается личностных качеств и навы-
ков медиатора, в Рекомендации говорится о 
«рассудительности», что обычно может связы-
ваться с большей зрелостью человека. «Навыки 
межличностного общения», необходимые для 
медиации, включают, к примеру, открытое отно-
шение к людям, умение слушать и выражать свои 
мысли, способность оставаться беспристрастным. 

Перечисленные выше качества должны быть отра-
жены в процедурах отбора кандидатов в медиато-
ры и их обучения.

24. Все медиаторы нуждаются в минимальном 
уровне начальной подготовки, которая должна 
быть продолжена в ходе их дальнейшей работы. 
Содержание их обучения должно быть связано со 
стандартами службы медиации. Цель такой под-
готовки – это развитие специфических навыков 
и приемов, необходимых для разрешения конф-
ликтов. В дополнение, обучение должно вести к 
хорошему пониманию общих проблем жертв и 
виктимизации, которое, например, может быть 
получено от групп по поддержке жертв, а также 
проблем, связанных с правонарушителями и 
сопутствующими социальными проблемами. 
Институционализация обучения будет не толь-
ко полезна медиаторам в их работе, но также 
позволит обеспечить более высокие стандарты 
в медиации. 

V.3. Рассмотрение индивидуальных дел
25. До начала медиации, медиатор нуждается в 

адекватном представлении о фактических обстоя-
тельствах дела. Информация, которую предостав-
ляют органы уголовного правосудия, необходима, 
в первую очередь, для более точного определения 
вида преступления, с которым связана медиация, 
и, кроме того, для того, чтобы, помочь медиатору 
оценить насколько это дело подходит к медиа-
ции. Дополнительная информация относительно 
сторон, которая может иметь значение для при-
нятия решения о проведении медиации, должна 
быть представлена в объеме необходимом и воз-
можном, в соответствии с национальным зако-
нодательством, если стороны дали на это свое 
согласие. 

26. Медиация должна осуществляться бес-
пристрастным образом. Под этим подразуме-
вается, что медиатор не принимает чью-либо 
позицию, а помогает сторонам активно участво-
вать в медиации и извлекать из этого пользу для 
себя. Беспристрастность также предполагает, что 
медиатор не должен выглядеть с точки зрения 
участников как лицо, предубежденное по при-
чине имеющихся у него личных связей с одной 
из сторон или же из-за вовлечения его ранее в 
это дело в качестве одного из его участников. 
Соответственно медиатором не должен назна-
чаться человек, имеющий личные взаимоотно-
шения со сторонами или персональный интерес 
к делу. Требование беспристрастности в принци-
пе не исключает участие сотрудников системы 
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уголовного правосудия в проведении медиации. 
Однако прокурор, который занимается этим 
делом, не должен выполнять функции медиатора 
в том же самом деле. 

Также требование беспристрастности не озна-
чает равнодушия медиатора к тому факту, что 
было совершено правонарушение, и поведение 
правонарушителя было неправомерным. Стороны 
в медиации в уголовных делах, в отличие от меди-
ации в гражданских делах, изначально находятся 
в неравном положении в том, что касается нали-
чия определенных обязательств со стороны пра-
вонарушителя. Однако, в связи с соблюдением 
принципа презумпции невиновности, медиатор не 
должен занимать никакой позиции в отношении 
вопроса вины. 

27. Это правило подразумевает ответствен-
ность медиатора за обеспечение места проведения 
медиации, которое бы соответствовало интересам 
сторон, чем обычно является нейтральная терри-
тория. Ход встречи должен быть проконтроли-
рован таким образом, чтобы стороны сохраняли 
уважение к друг другу, а также чувствовали себя 
в безопасности и ощущали комфорт. В таком кон-
тексте должно быть уделено большое внимание 
вопросу уязвимости сторон. Если требования 
настоящего параграфа не могут быть выполнены, 
дело не может считаться пригодным к медиации. 
В такой ситуации проведение медиации необхо-
димо прекратить, а дело должно быть возвращено 
органам уголовного правосудия. 

28. Медиация как неотъемлемая часть уголов-
ного процесса должна осуществляться эффектив-
но. Одним из аргументов введения медиации в 
уголовных делах является то, что, она направле-
на на повышение эффективности этой системы, 
и отсюда следует, что медиация должна осущест-
вляться в соответствии с надлежащей быстротой в 
рамках, соответствующих возможностям и поже-
ланиям сторон. 

29. Этот параграф, который уточняет принцип 
конфиденциальности (см. также Общие принци-
пы, параграф 2), предусматривает, что встречи 
с целью проведения медиации, как правило, не 
должны носить публичный характер, их задачей 
является создание условий для обеспечения дове-
рия между сторонами и медиатором (см. также 
параграф 32). 

30. В случае готовящегося серьезного преступ-
ления должно быть предусмотрено исключение 
из принципа конфиденциальности (Общие при-
нципы, параграф 2), позволяющее предотвратить 
нанесение серьезного вреда или повреждения. 

Поэтому принцип конфиденциальности не рас-
пространяется на информацию о готовящемся 
преступлении, о котором может стать известно в 
ходе проведения медиации. В таком случае медиа-
тор должен проинформировать соответствующие 
власти, которыми часто, но не всегда, являются 
органы уголовного правосудия. В некоторых слу-
чаях будет целесообразным проинформировать 
заинтересованные лица. Как и другие граждане, 
медиатор в подобных делах должен нести обязан-
ность по выполнению требований внутреннего 
закона в отношении информирования и предо-
твращения таких преступлений. 

V.4. Результаты медиации 
31. Существуют три требования, выдвигаемые 

к соглашению, заключаемому после проведения 
медиации: добровольность, обоснованность и 
пропорциональность. 

Требование, чтобы стороны пришли к согла-
шению исключительно добровольно, является 
абсолютным. В этом заключается отличие меди-
ации от арбитражного процесса, где беспристрас-
тное лицо слушает стороны и может поощрять в 
процессе большую неформальность и гибкость, 
нежели суд, но самостоятельно выносит свое 
решение. Требование добровольности не исклю-
чает, что медиатор может играть активную роль 
в процессе достижения соглашения. 

Требование обоснованности обязательств 
предполагает наличие некой связи между пра-
вонарушением и типом обязательства со стороны 
правонарушителя. 

Требование пропорциональности означает, 
что, несмотря на возможность сторон сделать 
выбор из достаточно большого количества вари-
антов, определяющих размеры и способ возмеще-
ния вреда, причиненного потерпевшему, должно 
быть соблюдено соответствие между бременем, 
накладываемым на правонарушителя, и степенью 
серьезности совершенного им правонарушения; 
например, компенсация не должна быть чрезмер-
ной.

32. По окончании процесса медиации, медиатор 
должен сообщить органам уголовного правосудия 
о процессуальных шагах, которые были сделаны 
в ходе проведения медиации и об их результате. 
В случае если медиация оказалась неудачной, 
отчет о ней должен, по возможности, содержать 
краткое изложение причин сложившейся ситуа-
ции. Однако согласно принципу конфиденциаль-
ности отчет не должен раскрывать содержание 
заявлений сторон и их поведения в ходе прове-
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дения медиации. Желательно, чтобы отчет был 
подготовлен в письменной форме, и в идеале – с 
использованием стандартных формулировок.

VI. Последовательное развитие системы 

медиации

33. Медиация – относительно новое явление в 
большинстве европейских стран. Необходимо, 
чтобы оно получило признание со стороны как 
общества, так органов уголовного правосудия, с 
которыми служба медиация будет непосредствен-
но взаимодействовать. Очень важным является 
взаимопонимание и взаимоуважение. В частности 
важно продемонстрировать, что медиация при-
вносит в процедуру уголовного правосудия 
дополнительные положительные свойства, а 
службы медиации должны быть способны предъ-
явить высокий уровень профессионализма. Для 
достижения этого необходимо поощрять регуляр-
ные контакты и консультации между представи-
телями служб медиации и сотрудниками органов 
уголовного правосудия (включая министерство 
юстиции, суд, прокуратуру и полицию).

34. В непосредственней связи с рекоменда-
циями, изложенными в параграфе 33, находится 
вопрос исследований и оценки. Исследования, 
в числе прочего, рассматриваются в связи с 
процедурами объективного описания и оценки. 
Исследования важны с целью получения зна-
ний о функционировании медиации. Без такого 
знания невозможно существование достоверной 
основы для описания и оценки, в какой степени 
применяются эти меры и каковы достигнутые 
результаты. Для дальнейшего развития медиа-
ции оценка существующих моделей является 
ключевым этапом. Также существует необходи-
мость в проведении оценочных исследований по 
вопросам медиации в уголовных делах, особенно 
учитывая, что ее становление все еще находится 
на начальной стадии в большинстве европейских 
стран. Поэтому настоящий параграф поощряет 
развитие таких исследований. 
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