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працівника служби підтримки жертв злочину, медіатора.
На сторінках книги точаться дискусії щодо ролі держави
у боротьбі зі злочинністю, способів реагування на окреме
правопорушення та про шляхи реформування системи кримінального судочинства.
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Посібник, підготовлений Європейським
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форумом з відновного правосуддя та
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нниками на замовлення Ради Європи, описує основні риси відновного правосуддя,
су
подає дослідження різних моделей, що
вже впроваджені в Європі, пропонує підходи до створення таких
програм, визначає можливі проблеми та способи їхнього подолання.
Ответы на насилие в повседневной жизни
в демократическом обществе

Издание Совета Европы
Council of Europe Publishing
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кр
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Видавець Захаренко В.А., 2008 – 198 с.
В
У виданні зібрано інформацію про поняття, форми та особливості відновного
тя
пправосуддя, український та європейський
ддосвід впровадження. Юристам буде
ццікаво прочитати про співвідношення
відновного правосуддя і кримінального
ві
судочинства, про елементи відновного
су
правосуддя у правовій
ій спадщині України, про чинне міжнародне та
українське законодавство у цій сфері.

Роберт
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Р
«Що
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Трансформативний
підхід
Тр
до конфлікту» (російською мовою) /
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Захаренко
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В.А., 2007 – 261 с.
Нові
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ф
підходу до вирішення
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ко
Їхні глибокі дослідження
природи
пр
конфлікту, його ролі у житті
людей, взаємозв’язок з людською природою й суспільством
призвело до розвитку цілого напрямку
в теорії і практиці сучасної медіації.

Замовте власний примірник у БО “Український Центр Порозуміння”:
Тел.: 044 537 10 07. E-mail: uccg@uccg.org.ua

Упровадження відновного правосуддя у діяльність
прокурорів – лист Генерального прокурора
Відновне правосуддя в Україні
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22008 – 267 с.
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Дізнайтеся більше про відновне правосуддя та медіацію з наших видань:

Соціально-економічне обґрунтування
впровадження відновного правосуддя в Україні
Динаміка втручань із використанням
відновного підходу
Трирівнева модель профілактики
злочинності серед неповнолітніх
Соціальна робота у громаді та відновне
правосуддя – філософія та інструменти

ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ,
ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ПРОГРАМИ ВІДНОВНОГО
ПРАВОСУДДЯ:

Swiss Cooperation
Office Ukraine

(станом на червень 2008 р.)
Швейцарське Бюро співробітництва в Україні, що представляє Швейцарську агенцію з розвитку
та співробітництва, вітає читачів щоквартального бюлетеня «Відновне правосуддя», який висвітлює
інноваційні підходи в роботі інституцій системи кримінальної юстиції. Цей бюлетень видається як
частина проекту «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України» та поширює інформацію й практику щодо медіації на етапі досудового слідства в кримінальному процесі.
В Україні Швейцарія підтримує демократичний розвиток суспільства, забезпечення рівного
доступу громадян до процесів прийняття рішень, соціальної справедливості, верховенства
права. Ціла низка проектів, профінансованих Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва, допомагає Україні в розвитку життєздатних моделей та практик у кримінальній юстиції
та в системі судочинства.
Проект «Підтримка реформи юстиції в Україні», що реалізується в співпраці з Центром суддівських студій, працює з суддівськими організаціями та з Радою суддів України над питаннями
суддівської незалежності і розвитку суддівського самоврядування.
У проекті «Стратегії міліції з попередження підліткової злочинності», який виконується
Українським Центром Порозуміння, пропонується серія заходів з розбудови регіональних моделей профілактики злочинності серед дітей та підлітків, до чого залучаються не тільки відповідні
підрозділи міліції, а й ресурси місцевих громад.
Три проекти «Біла Церква – центр компетентності з питань реформування пенітенціарної
системи в Україні», «Підтримка реформування системи попереднього ув’язнення» та «Жінки
і матері з дітьми в ув’язненні» спрямовані на розробку та впровадження в систему виконання
покарань України проєвропейських підходів та стандартів щодо утримання ув’язнених та поводження з ними, а також процедур взяття під варту з метою зменшення кількості ув’язнених у
слідчих ізоляторах. Партнерами проектів є Державний департамент України з питань виконання
покарань та його підрозділи, суди різних рівнів, Генеральна прокуратура, МВС, Міністерство у
справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство праці та соціальної політики України, а також неурядові організації, Центр суддівських студій та Інформаційно-консультативний жіночий центр.
Всіх, кого зацікавили наші проекти, ми запрошуємо відвідати веб-сторінки, де можна знайти
більш детальний опис та контактну інформацію:
www.swisscooperation.org.ua

Бюро співробітництва Швейцарії

www.commonground.org.ua

Український Центр Порозуміння

www.rj.org.ua

Сайт з відновного правосуддя (створений Українським Центром
порозуміння)

www.judges.org.ua

Центр суддівських студій

www.uajudges.org

Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація

www.magnus.kiev.ua/~ces/

Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби

www.empedu.org.ua
(див. розділ проекти)

Інформаційно-консультативний жіночий центр
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ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
У цьому номері бюлетеня ми розповімо Вам про продовження проекту «Підтримка реформи кримінальної юстиції України: впровадження прийомів медіації», про його новини, чергові здобутки та
виклики, які потрібно подолати. З величезною приємністю представимо Вашій увазі ключовий матеріал рубрики «Законодавчі засади медіації та програм відновного правосуддя» – лист Генерального
прокурора України всім прокурорам «Щодо використання процедур примирення у кримінальному
провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню», який самі працівники
прокуратури визначають як революційний, адже за його наслідками формуються також нові показники роботи відділів прокуратури. Це надзвичайно сміливий і відповідальний крок, що свідчить про
готовність прокуратури змінюватися, відповідно до вимог часу та суспільства. Для кращого розуміння
нових вимог усіма працівниками прокуратури готуються відповідні роз’яснення, друкуються статті
у профільних виданнях та проводяться інформаційно-навчальні семінари – про все це можна дізнатися більше з матеріалів рубрики «Актуальна тема».
Запровадження інноваційних підходів (зокрема, медіації та програм відновного правосуддя) на
часі також для інших державних органів – ми подаємо у цьому числі бюлетеня погляд фахівців
Міністерства юстиції України, яке наразі працює над узгодженням Закону про медіацію з ключовими
державними установами, інформацію про нові пріоритети у роботі Міністерства внутрішніх справ
України, зокрема щодо співпраці з громадами у профілактиці підліткової злочинності, та ексклюзивний матеріал про підготовку Державної доповіді про становище дітей в Україні у 2007 р., яке готує
Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту.
Діти та робота з ними завжди є предметом нашої особливої уваги. Матеріали рубрик «Ювенальна
юстиція», «Побудова практики» та «Зарубіжний досвід» повністю присвячені захисту прав дітей,
що вчинили правопорушення і шляхам побудови системи профілактики підліткової злочинності.
Досліджуючи причини скоєння дітьми протиправних вчинків, фахівці свого часу дійшли висновку,
що злочини, а тим більше їх повторення, можна було попередити, якби з цими дітьми була проведена
відповідна робота ще на рівні школи чи громади. Матеріали про діяльність шкільних служб примирення та про вплив на неповнолітніх правопорушників шляхом їхньої участі у колах відновного
правосуддя допоможуть побачити можливі шляхи для забезпечення профілактики дитячої злочинності. Особливої Вашої уваги заслуговують також матеріали про проект «Стратегії міліції щодо
профілактики підліткової злочинності в Україні» та про «Трирівневу модель профілактики злочинності серед дітей та молоді», розроблену фахівцями в рамках цього проекту. Про діяльність цього
проекту ми будемо інформувати Вас також у наступних випусках бюлетеня, бо практичне втілення
трирівневої моделі ґрунтується на відновному підході, що є унікальним для профілактичної роботи
в Україні. Сподіваємось, також буде корисним і пізнавальним знайомство із досвідом роботи у сфері
профілактики фахівців із Нідерландів та Великої Британії, що подані у рубриці «Зарубіжний досвід»,
а також узагальнення і застереження щодо використання підходу відновного правосуддя з Посібника
ООН, публікацію якого ми почали у «Книжковій полиці» минулого числа.
У рубриці «Дослідження» ми подаємо цікаві матеріали, присвячені соціально-економічному
обґрунтуванню впровадження відновного правосуддя в Україні, роздуми щодо перспектив національної моделі пробації та тісного зв’язку природи соціальної роботи із відновним правосуддям з
погляду канадської академічної школи.
Електронні версії бюлетенів можна знайти на веб-сторінках в Інтернеті:
• «Відновне правосуддя» – www.rj.org.ua (розділ «Періодичні видання») та
• «Практика вирішення конфліктів» – www.commonground.org.ua (у розділі «Ресурси»).
Редакційна рада та редакційна колегія
бюлетеня «Відновне правосуддя в Україні»
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ОГЛЯД НОВИН
15.05.2008 р.

Створення Центру відновного правосуддя в громаді на Пирятинщині
У травні 2008 р. відбулася презентація проекту «Підтримка реформи системи кримінальної
юстиції України: впровадження прийомів медіації» для представників прокуратури м. Пирятин
та Пирятинської районної ради (Полтавська обл.),
організована Українським Центром Порозуміння
(далі – УЦП). У липні 2008 р. проведено Круглий
стіл для представників органів прокуратури та
органів внутрішніх справ.
Головною метою заходу було ознайомлення

місцевих фахівців із діяльністю Українського
Центру Порозуміння у напрямку запровадження медіації на досудовому етапі розгляду кримінальних справ та налагодження співпраці з
прокуратурою, створення в пілотному регіоні
Центру відновного правосуддя в громаді.
За результатами цієї зустрічі було підписано
договір про співпрацю в рамках цього проекту між
УЦП та новоствореною Пирятинською районною
громадською організацією «Жіночі ініціативи».
21–23.05.2008 р.

Тренінг для прокурорів «Запровадження прийомів медіації на досудовому
етапі розгляду кримінальних справ»
21–23 травня 2008 р. у м. Києві проходив тренінг «Запровадження прийомів медіації на досудовому етапі розгляду кримінальних справ».
Метою проведення тренінгу було сприяння
підвищенню обізнаності прокурорів щодо можливостей впровадження програм відновного правосуддя, зокрема медіації у кримінальних справах на
досудовій стадії розгляду кримінальних справ.
Тренінг провела експерт з Університету
м. Женева – пані Анне Сальберг, яка має значний досвід у проведенні медіацій та навчанні
представників правової системи. Участь у ньому

взяли 15 осіб – це, зокрема, практикуючі прокурори та викладачі юридичних навчальних
закладів.
Оцінюючи актуальність розвитку процедур
примирення між потерпілим та правопорушником у кримінальному провадженні, учасники
тренінгу підтримали актуальність теми і наголосили на важливості її подальшої розробки. Окрім
того, було високо оцінено професіоналізм швейцарського тренера, висловлено побажання щодо
подальшого залучення учасників тренінгу до
роботи в цьому напрямі.
28.05.2008 р.

Розвиток положень Концепції реформування системи кримінальної юстиції
28 травня 2008 р. відбулось спільне засідання
Комітету з прав людини і основоположних свобод та Комітету з реформи кримінальної юстиції
Національної комісії із зміцнення демократії та
утвердження верховенства права.
У ході засідання було обговорено проект
Концепції державної політики щодо запобігання
та подолання проблеми катувань та нелюдського

або такого, що принижує гідність, поводження чи
покарання. Було також обговорено пропозиції до
плану дій Кабінету Міністрів України щодо реалізації положень Концепції реформування системи кримінальної юстиції, уведеної в дію Указом
Президента України 8 квітня 2008 р.
Детальніше дивіться на сайті Міністерства юстиції України: http://www.minjust.gov.ua

28–31.05, 15–18.07.2008 р.

Навчання медіаторів для проведення програм примирення між потерпілим
та правопорушником у кримінальних справах
У травні та липні 2008 р. Український Центр
Порозуміння в рамках проектів, які реалізуються
за фінансової підтримки Швейцарської агенції з
розвитку та співробітництва, провів два тренінги
для медіаторів.
6

Тренінги проходили на Київщині та Вінниччині.
Вінницький тренінг УЦП проводив спільно з
регіональним партнером – Вінницькою обласною
громадською організацією «Подільська агенція
регіонального розвитку».
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Загалом у тренінгах взяло участь близько 40
представників громадських організацій з різних
регіонів України: міст Біла Церква, Харкова,
Луганська, Дрогобича, Пирятина, Вінниці, ІваноФранківська та смт Красногвардійське.
На тренінгу учасники отримали базові знання

та здобули основні навички з проведення медіації між потерпілим та правопорушником. Окрім
того, кожен отримав змогу самостійно провести
медіацію у тренінговому середовищі та спробувати відпрацювати отримані навички на власному
досвіді.
травень-червень 2008 р.

Початок реалізації проекту «Стратегії міліції щодо профілактики
підліткової злочинності в Україні» у Вінницькій та Івано-Франківській
областях
У травні 2008 р. Наглядова Рада проекту
«Стратегії міліції щодо профілактики підліткової
злочинності в Україні», куди входять представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства
у справах сім’ї та молоді, Міністерства юстиції,
Міністерства освіти та науки, Державного департаменту України з питань виконання покарань
та інших структур, прийняла рішення про реалізацію проекту ще у двох пілотних регіонах –
м. Вінниці та м. Івано-Франківську. Цей проект
реалізує консорціум організацій на чолі з БО
«Український Центр Порозуміння» за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку
та співробітництва.
Як результат, 26 червня – у Вінницькій та 27
червня 2008 р. – в Івано-Франківській міських
радах відбулися перші засідання Координаційних
рад з профілактики злочинності серед неповнолітніх, які були створені відповідно до розпоряджень міських голів цих міст у межах реалізації
проекту «Стратегії міліції для профілактики підліткової злочинності в Україні» з метою координації, узгодження діяльності у сфері профілактики злочинності серед неповнолітніх.
Представники БО «Український Центр
Порозуміння» (Київ) презентували місцевій

владі загальну мету Проекту, яка полягає у підтримці розробки та впровадженні сучасної та
комплексної системи з попередження злочинності серед неповнолітніх, його завдання, здійснили огляд запланованої діяльності в регіоні.
Очікуваним результатом Проекту є прийняття та впровадження місцевої програми профілактики злочинності серед неповнолітніх, яка
базується на трирівневій моделі. Первинна профілактика полягає у сприянні розвитку серед
молоді конструктивної соціальної взаємодії
(соціально схвальної, законослухняної поведінки) шляхом ціннісно-орієнтовного навчання
підлітків. Вторинна профілактика передбачає
створення та функціонування шкільних служб
розв’язання конфліктів, які б вирішували конфліктні ситуації учнів за допомогою медіації ровесників (посередництва в конфлікті).
Основним інструментом третинної профілактики є програми відновного правосуддя, які
передбачають, що всі особи, причетні до злочину, мають спільну можливість обговорити
разом причини, наслідки та необхідні дії, що
допоможуть усунути (виправити) шкоду, що
завдана злочином.

червень 2008 р.

Створення Робочої групи для підготовки проекту Національної програми
розвитку ювенальної юстиції
У червні 2008 р. за наказом Міністра юстиції України створено Робочу групу з підготовки
проекту Національної програми розвитку ювенальної юстиції. До її складу увійшли представники Міністерства юстиції України, Верховного
Суду України, Міністерства внутрішніх справ,
Міністерства у справа сім’ї, молоді та спорту,
Міністерства освіти і науки, Державного департаменту з питань виконання покарань, кількох
недержавних організацій та, зокрема, Українського
Центру Порозуміння.
№ 2, вересень, 2008

В основу програми покладено проект
Концепції створення та розвитку системи ювенальної юстиції в Україні, підготовлений у травні
2005 р. Цей документ спрямований насамперед
на забезпечення основних прав неповнолітніх,
зокрема підвищення рівня правового захисту
неповнолітніх, зменшення рівня дитячої злочинності, підвищення відповідальності держави і суспільства за умови зростання та розвитку
дітей.
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1 серпня 2008 р.

Лист Генерального прокурора України щодо використання процедур
примирення у кримінальному провадженні та розширення альтернативи
кримінальному переслідуванню
1 серпня 2008 р. Генеральний прокурор України
О. Медведько підписав лист «Щодо використання процедур примирення у кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню».
Цей документ покликаний змінити підхід до
досудового провадження кримінальних справ, а
саме: ставлення прокурорів до альтернативних
підходів у вирішенні справ. Зокрема, документ
спрямований на впровадження програм відновного правосуддя і відновних підходів у роботу

прокурорів. Покарання не повинно бути єдиною
і обов’язковою метою діяльності прокурорів, особливо у випадках, коли більш важливим є відновлення порушених злочином суспільних відносин: відшкодування потерпілому шкоди і зміна
обвинуваченим свого ставлення до злочину на
негативне.
Детальніше про цей документ – у рубриці
«Законодавчі засади медіації та програм відновного правосуддя», а також у статті С. М. Малихіної
«Упровадження відновного правосуддя в діяльність
прокурорів».

серпень 2008 р.

Інформаційно-навчальні семінари щодо запровадження прийомів медіації
на досудовому етапі розгляду кримінальних справ для представників
органів прокуратури в м. Києві та АР Крим
У м. Сімферополі відбулися інформаційнонавчальні семінари «Запровадження прийомів
медіації на досудовому етапі розгляду кримінальних справ» для представників прокуратур
на Київщині та в Криму. Ці заходи відбулися з
ініціативи БО «Український Центр Порозуміння»
у рамках проекту «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України: впровадження прийомів медіації», що реалізується спільно з Генеральною прокуратурою України та
Національною академією прокуратури за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку
та співробітництва.
Учасникам семінарів був представлений лист
Генерального прокурора України О. Медведька
«Щодо використання процедур примирення у
кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню» від
1 серпня 2008 р., що покликаний змінити підхід
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до реагування на вчинення злочинів у суспільстві й, відтак, гуманізувати сферу кримінального
судочинства, надаючи можливість обом сторонам кримінальної ситуації – як потерпілим, так і
правопорушникам – висловити емоційний аспект
конкретної ситуації, а також узяти на себе відповідальність, наскільки це можливо, за те, яким
чином можна усунути завдану злочином шкоду.
Під відповідальністю тут розуміють усвідомлення скоєного та його наслідків, а також готовність
сторін (перш за все, правопорушника) до виправлення нанесеної потерпілому та його оточенню
шкоди.
Детальніша інформація – у матеріалі «Каральні
методи – не головне, головне – усвідомлення
скоєного, відшкодування збитків, вибачення…».
Інформаційно-навчальні семінари щодо запровадження прийомів медіації на досудовому етапі розгляду кримінальних справ для представників органів
прокуратури» (див. рубрику «Актуальна тема»).

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

грудні 2006 р. розпочалася перша
фаза Проекту «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції
України: впровадження прийомів медіації у діяльність органів прокуратури».
Цей проект уперше залучив прокурорів до теми медіації у кримінальних
справах.
Основними зусиллями першої фази
Проекту, що тривала до лютого 2008 р.,
була робота з прокурорами здебільшого
на національному рівні у сфері досудової медіації в кримінальних справах. Під
час проведення першої фази Проекту
було досягнуто помітних зрушень у
сфері застосування принципів відновного правосуддя та медіації між потерпілим і правопорушником, зокрема
у правоохоронних органах, шляхом
співпраці з Національною академією
прокуратури України та з Генеральною
прокуратурою. Два напрями діяльності, що впроваджувалися протягом першої фази роботи Проекту, охоплювали:
заходи щодо підвищення обізнаності
прокурорів та розробку спеціальних
тренінгових модулів для прокурорів з
питань принципів, процедур та техніки
проведення досудової медіації у кримінальних справах. Досвід проведення
першої фази Проекту виявив високий
інтерес до теми медіації у кримінальних справах з боку прокурорів. Отож,
з метою подальшої інституціоналізації
останньої, було подано запит на проведення другої фази Проекту.

У

У березні 2008 р. стартувала друга
фаза Проекту, під назвою «Підтримка
реформи системи кримінальної юстиції
України: впровадження прийомів медіації». Мета цієї фази – визначення та
розбудова платформи для всебічного
впровадження процедур та механізмів досудової медіації в кримінальних
справах у системі кримінальної юстиції
№ 2, вересень, 2008

України. Згадана платформа розглядається як низка заходів, що сприятимуть
інституціоналізації принципів та процедур медіації у кримінальних справах
на національному та регіональному
рівнях в Україні. Незалежно від форми
процесу інституціоналізації, він зазвичай вимагає наявності трьох основних
компонентів:
1) добре обізнані лідери, що володіють необхідними навичками та можливостями впроваджувати визначені
ініціативи в життя;
2) розроблені та апробовані на практиці системи та механізми, які забезпечують відповідність нових концепцій
існуючій практиці, та
3) політика й законодавство, що описують нові ініціативи та надають правові інструменти для їх практичного
застосування.
Ці три складові формують платформу, іншими словами, надійне підґрунтя
для подальшого впровадження та практичного застосування будь-яких нових
ініціатив. Таким чином, друга фаза
Проекту передбачає досягнення трьох
відповідних цілей щодо інституціоналізації медіації в Україні.
Коло основних зацікавлених сторін
протягом другої фази ширше, порівняно із першою фазою, і охоплює не лише
прокурорів, а й Міністерство юстиції, неурядові організації, що займаються питаннями медіації, та освітні
заклади.
На даному етапі цілі Проекту визначені таким чином:
1) Розширити можливості основних
цільових груп Проекту – прокурорів та
неурядових організацій, що займаються
питаннями медіації, – для впровадження у своїй роботі медіації в кримінальних справах, зокрема:
• розширення завдань щодо підвищення обізнаності, проведення тренінгів

АКТУАЛЬНА ТЕМА

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ СИСТЕМИ
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ:
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АКТУАЛЬНА ТЕМА
та розширення практики застосування медіації
серед прокурорів в Україні;
• розробка навчальної програми для медіаторів,
що базуються на процедурах та засадах взаємодії між прокурорами та медіаторами, відповідно до напрацювань першої фази Проекту.
2) Провести практичну апробацію механізмів направлення справ (з системи кримінальної
юстиції для проходження медіації), відповідно до
напрацювань першої фази Проекту.
3) Підтримувати Міністерство юстиції України
(Департамент законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики) щодо розробки та обговорення Національної
програми впровадження відновного правосуддя
(зокрема, медіації у кримінальних справах) до
системи кримінальної юстиції.
У рамках Проекту передбачається використання досвіду швейцарських колег, зокрема у
таких сферах: швейцарських досвід медіації у
кримінальних справах за участі неповнолітніх,
досвід швейцарської прокуратури щодо медіації
у кримінальних справах, системи та програми
навчання медіаторів у Швейцарії.
Український Центр Порозуміння є організацією,
що впроваджує Проект. Партнерські організації –
це Генеральна прокуратура України, Національна
академія прокуратури України, Національний
університет «Києво-Могилянська академія» та
Міністерство юстиції України. Представники
Генеральної прокуратури України, Міністерства
юстиції України, Швейцарської агенції з розвитку
та співробітництва в Україні та інші увійдуть до
складу Спостережної ради Проекту, й відіграватимуть ключову роль у здійсненні контролю та
координації діяльності Проекту. Крім того, буде
створено дві робочі групи, що займатимуться розробкою проекту Національної програми запровадження відновного правосуддя та тренінгового
курсу для медіаторів.
Друга фаза Проекту базуватиме свою роботу
на успіхах попередньої фази та зосередиться на
розбудові міцного підґрунтя (платформи) щодо
практичного застосування принципів відновного правосуддя, зокрема досудової медіації у кримінальних справах як на регіональному, так і на
національному рівні.
Прогрес реалізації другої фази Проекту
«Підтримка реформи системи кримінальної
юстиції України: впровадження прийомів
медіації»
Проектна діяльність відбувається у таких
напрямках:
10

КОМПОНЕНТ 1. Підвищення обізнаності
прокурорів
Робота з прокурорами
З початку реалізації другої фази Проекту у
березні 2008 р. Український Центр Порозуміння
(далі – УЦП) продовжив співпрацю з
Національною академією прокуратури України,
що розпочалася у першій фазі реалізації проекту. У квітні-травні відбулася низка зустрічей із
представниками цієї інституції з метою узгодження та спільної організації тренінгу тренерів для
прокурорів, представників навчальних закладів,
науковців.
21–23 травня 2008 р. у м. Києві відбувся тренінг «Запровадження прийомів медіації на досудовому етапі розгляду кримінальних справ».
Метою проведення тренінгу було сприяння підвищенню обізнаності прокурорів щодо можливостей впровадження програм відновного правосуддя, зокрема медіації у кримінальних справах
на досудовій стадії розгляду кримінальних справ.
Тренінг провела експерт з Університету м. Женева
– пані Анне Сальберг, котра має значний досвід
у проведенні медіацій та навчанні представників
правової системи. Участь у ньому взяли 15 осіб
– зокрема, представники Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури
України, юридичних вищих навчальних закладів
з Одеси, Харкова, Івано-Франківська. У рамках
тренінгу учасники ознайомились з цілями медіації, процедурою та ефективністю її застосування
у певних кримінальних справах.
Після тренінгу представники Генеральної прокуратури за власною ініціативою підготували
інформаційний матеріал про проведене навчання
для внутрішнього веб-сайту ГПУ, що доступна
для всіх прокурорів на обласному та районному
рівнях.
Після підписання Генеральним прокурором
України О. Медведьком листа «Щодо використання процедур примирення у кримінальному
провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню» від 1 серпня 2008 р., з
ініціативи БО «Український Центр Порозуміння»
для прокурорів м. Києва та м. Біла Церква, а також
прокурорів АР Крим проведено два інформаційнонавчальні семінари «Запровадження прийомів
медіації на досудовому етапі розгляду кримінальних справ», де прокурорів відповідних прокуратур
ознайомлено з положеннями листа Генерального
прокурора України, що покликаний змінити підхід до реагування на вчинення злочинів у суспільстві й, відтак, гуманізувати сферу кримінального
судочинства, надаючи можливість обом стороВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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нам кримінальної ситуації – як потерпілим, так і
правопорушникам – висловити емоційний аспект
конкретної ситуації, а також узяти на себе відповідальність, наскільки це можливо, за те, яким
чином можна усунути завдану злочином шкоду.
Під відповідальністю тут розуміють усвідомлення скоєного та його наслідків, а також готовність
сторін (перш за все, правопорушника) до виправлення нанесеної потерпілому та його оточенню
шкоди.
На семінарах представлено практичний досвід
роботи медіаторів, обговорено можливі механізми
співпраці між ними та місцевими прокуратурами,
доцільність такої взаємодії.
Учасники обох інформаційно-навчальних семінарів отримали матеріали з питань відновного
правосуддя та його запровадження у кримінальне
судочинство, про європейський досвід розвитку
медіації в громадах, бюлетені «Відновне правосуддя в Україні».
Розробка навчального курсу для медіаторів
Протягом квітня-травня 2008 р., спільно
з представниками Школи соціальної роботи
Національного університету «Києво-Могилянська
академія» (далі – НаУКМА) було сформовано й
узгоджено потенційний склад робочої групи проекту з розробки навчального курсу для медіаторів,
а також підписано угоду про співпрацю між УЦП
та Школою соціальної роботи.
Влітку відбулося декілька зустрічей робочої
групи, де було розроблено концепцію та структуру навчального курсу.
Наприкінці травня 2008 р. у м. Києві проходив тренінг «Базові навички проведення медіації
в кримінальних справах». У заході взяло участь
близько 20 представників громадських організацій з різних регіонів України та Школи соціальної
роботи НаУКМА. На тренінгу учасники отримали
базові знання та здобули основні навички з проведення медіації між потерпілим та правопорушником. Крім того, кожен отримав змогу самостійно
провести медіацію у тренінговому середовищі та
спробувати відпрацювати отримані навички на
власному досвіді.
Веб-сторінка «Відновне правосуддя»
Протягом березня-серпня 2008 р. відбувалось
регулярне оновлення веб-сайту «Відновне правосуддя» – rj.org.ua, що був розроблений протягом
першої фази проекту. Відбувалося як змістовне
наповнення сайту, так і його технічне удосконалення. Зокрема, оновлено інформацію про регіональних партнерів проекту – громадські орга№ 2, вересень, 2008

нізації, що впроваджують програми відновного
правосуддя (у Львові, Сумах, Луганську, Криму,
Білій Церкві тощо).
Бюлетень
У липні 2008 р. видано перше число бюлетеня «Відновне правосуддя в Україні», де вміщено
актуальні матеріали з теми впровадження програм відновного правосуддя в Україні й за кордоном, окреслено законодавчі аспекти цієї теми,
подано практичні рекомендації щодо роботи
медіаторів.
КОМПОНЕНТ 2. Реалізація механізму співпраці медіаторів з органами прокуратури
Розвиток Центрів відновного правосуддя в
громаді
Протягом травня-червня 2008 р. відібрано регіональних партнерів проекту «Підтримка реформи
системи кримінальної юстиції України: впровадження прийомів медіації». Усередині травня
відбувся візит у м. Пирятин (Полтавської обл.),
де ідеї проекту представлено голові райради
Пирятинського району та прокурору м. Пирятин.
У липні проведено круглий стіл для представників органів прокуратури та органів внутрішніх
справ. Головною метою заходу було ознайомлення місцевих фахівців із діяльністю Українського
Центру Порозуміння у напрямку запровадження
медіації на досудовому етапі розгляду кримінальних справ та налагодження співпраці з прокуратурою щодо створення в пілотному регіоні Центру
відновного правосуддя в громаді (ЦВПГ).
За результатами цієї зустрічі було підписано
договір про співпрацю в рамках цього проекту між
УЦП та новоствореною Пирятинською районною
громадською організацією «Жіночі ініціативи».
Отже, у рамках реалізації проекту затверджено
такі пілотні регіони: м. Красногвардійське (АР
Крим), м. Дрогобич (Львівська обл.), м. Луганськ,
м. Харків, м. Пирятин (Полтавська обл.) та Біла
Церква (Київська обл.).
Розвиток практики медіації
Представники пілотних регіонів узяли участь у
тренінгу для медіаторів й отримали базові знання
та навички проведення медіації між потерпілим
та правопорушником. Розпочалося налагодження
співпраці між навченими медіаторами та представниками місцевих прокуратур.
У пілотних регіонах за період з березня по червень 2008 р. проведено 11 медіацій. Переважно
це кримінальні справи, порушені за крадіжки та
розбійництво.
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Наразі розробляється спеціальна анкета для
регіонів, що буде розміщена на сайті «Відновне
правосуддя» – rj.org.ua – і в якій представники
пілотних організацій зможуть відзначати прогрес
у проведенні медіацій між потерпілим та правопорушником у кримінальних справах.
КОМПОНЕНТ 3. Розробка проекту
Національної програми впровадження відновного
правосуддя в Україні
Створення й функціонування Спостережної
ради проекту, розробка проекту Національної
програми впровадження відновного правосуддя
в Україні
У рамках проекту створено й функціонує
Спостережна рада проекту, до складу якої входять
представники Генеральної прокуратури України,
Міністерства юстиції України, Національної
академії прокуратури України, Школи соціальної роботи НаУКМА та Українського Центру
Порозуміння. На першому засіданні Спостережної
ради (у липні 2008 р.) окреслені напрями, ухвале-
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но склад та затверджено завдання двох робочих
груп проекту – з розробки навчального курсу для
медіаторів та з розробки проекту Національної
програми впровадження відновного правосуддя
в Україні.
У серпні 2008 р. сформовано попередній склад
експертної групи, яка буде залучена до розробки
проекту Національної програми впровадження
відновного правосуддя в Україні у рамках діяльності робочої групи.
Таким чином, реалізація другої фази Проекту
«Підтримка реформи системи кримінальної
юстиції України: впровадження прийомів медіації», що спрямована на налагодження й інституціалізацію механізму співпраці між медіаторами
та представниками прокуратури для всебічного
впровадження процедур та механізмів досудової
медіації у кримінальних справах у системі кримінальної юстиції України, триватиме, відповідно до
затвердженого плану, до кінця лютого 2009 р.
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УПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРІВ

Світлана
МАЛИХІНА
начальник
організаційнометодичного відділу
Головного управління
підтримання державного обвинувачення
в судах Генеральної
прокуратури України

езважаючи на те, що з розвитком суспільних
відносин змінюються традиційні уявлення
про шляхи попередження злочинності, мету і
призначення покарання особам, які вчинили злочин, про верховенство права у захисті прав особи,
у тому числі у кримінальному судочинстві, саме
особистість залишається поза увагою формальних процедур розслідування та судового розгляду
кримінальної справи.
Кримінологічні дослідження свідчать про те,
що темпи зростання злочинності у світі випереджають темпи приросту народонаселення.
Прогнозується, що ця тенденція збережеться і в майбутньому. Реакцією держави на злочин є покарання, мета якого визначена у ст. 50
Кримінального кодексу України: це не тільки
кара, а й виправлення засуджених, запобігання
вчиненню нових злочинів як самим засудженим,
так і іншими особами.
Види покарань, їх характер історично змінювались. Але, як показує світова практика, це не
впливає на стан злочинності. Відомі правознавці
засвідчують соціальну неефективність покарання,
що змушує шукати шляхи його удосконалення.
Звертається увага на те, що покарання певним
чином декласує людей, спустошує і ганьбить їх, є
тягарем для самого злочинця та членів його сім’ї,
держави і її бюджету, проте дуже мало сприяє
виправленню і перевихованню злочинців.
Слід зважати на те, що мета кримінального
переслідування ширша, ніж згадана мета покарання – тобто кара, виправлення і запобігання
новим злочинам, при тому, що останні є малодосяжними через кару.

Н
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Стаття друкується за погодженням з автором. Її було надруковано в загальнонаціональній правовій газеті «Юридичний
вісник України», №36 (688), 2008 р.

№ 2, вересень, 2008

Завданням Кримінального кодексу України
(далі – КК України) відповідно до ст. 1 є, поряд
із запобіганням злочинам, правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою
України від злочинних посягань, забезпечення
миру і безпеки людства.
Звідси можна зробити висновок про те, що
головною функцією кримінального переслідування є охоронна, яка полягає не тільки у заходах
примусу. Бажаного результату в значно коротший термін можна досягти за допомогою заходів
заохочення. Саме тому у кримінальному законодавстві України існують норми, що передбачають
можливість звільнення осіб, які скоїли злочин,
від кримінальної відповідальності (ст. ст. 45, 46,
47, 48 КК України).
У реалізації цієї функції останнім часом особливого значення набуває також проблема відновлення порушених прав потерпілого.
Вважається, що право потерпілої особи на
захист від вчиненого щодо неї злочину забезпечує держава шляхом здійснення кримінального
переслідування особи, яка вчинила злочин. Однак
за такої моделі кримінального процесу учасники кримінального судочинства – потерпілий та
обвинувачений – перетворюються на формальні
об’єкти кримінального судочинства, що не сприяє
відновленню порушеного балансу відносин, які
існували між цими особами до вчинення злочину, а відтак і реальному відновленню соціального
статусу зазначених осіб.
У деяких країнах потерпілий взагалі виступає
лише як свідок.
У сучасній науці кримінального права та процесу все частіше звучать пропозиції щодо необхідності ширшого визначення статусу потерпілого,
захисту його інтересів. Загальні принципи захисту
прав людини знайшли своє відображення у національному законодавстві, зокрема щодо посилення захисту прав підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного. Проте питанням статусу потерпілого необхідно приділити значно більшу увагу,
ніж приділяється на сьогодні, адже за характером розгляду справи кримінальний процес мало
сприяє відновленню його прав, не створює умов
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для осмислення правопорушником наслідків вчиненого діяння.
Як працівникам правоохоронних органів,
так і громадськості слід, нарешті, погодитися із
думкою про те, що ув’язненням злочинця порушені права потерпілого не відновлюються. Крім
необхідності вирішення питань відшкодування
спричиненої злочином шкоди, необхідно враховувати також відчуття та емоційний стан жертви злочину. Потерпіла особа відчуває постійний
страх, образу, гнів, є вразливою та незахищеною.
Нерідко ці відчуття спрямовані не лише на правопорушника, а й на працівників правоохоронних
органів та суду.
Потерпілі, як і звільнені судом від кримінальної відповідальності особи або засуджені, не вважають, що судові рішення є справедливими, хоча
ці рішення ухвалені відповідно до вимог закону.
Таке становище викликано відсутністю можливості з’ясування стосунків між потерпілим та
обвинуваченим за участю незацікавлених осіб,
які б не представляли сторону захисту, обвинувачення або правосуддя. Відсутність можливості
спільного обговорення обставин злочину залишає
у потерпілих і правопорушників почуття скривдженості та невдоволення рішенням, ухваленим
судом.
Отже, відновлення прав потерпілого від злочину передбачає забезпечення як компенсації завданої шкоди (повернення майна, грошей тощо), так і
відновлення відчуття безпеки, емоційної захищеності, упевненості в тому, що за допомогою вжитих правоохоронними органами заходів злочин
не повториться. Жертва бажає також зрозуміти,
чому саме вона стала об’єктом злочину, чи має
правопорушник щось проти неї особисто, бажає
висловити свої почуття стосовно того, що сталося,
та повернути емоційну владу над своїм життям,
контроль за своєю поведінкою.
Міжнародне співтовариство поступово змінює підхід до реагування на вчинення злочинів
виключно примусовими та каральними методами,
вбачаючи одним із додаткових шляхів впливу на
стан криміногенної ситуації в суспільстві застосування т. зв. відновних процедур, або процедур
примирення, які проводяться за допомогою посередника (медіатора).
Кримінальний процес багатьох європейських
та інших країн визнає необхідність застосування
відновних процедур як альтернативний або додатковий засіб впливу на учасників кримінального
судочинства з метою реального забезпечення відновлення порушених прав потерпілого і перевиховання, соціальної адаптації та реінтеграції особи,
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яка вчинила злочин, процедури відновного правосуддя у цих країнах закріплено протягом останніх
десятиріч у кримінальному законодавстві.
Актуальність запровадження відновного правосуддя в кримінальний процес визнається сьогодні представниками всіх юридичних шкіл і знайшла своє відображення у затвердженій Указом
Президента України Концепції реформування
кримінальної юстиції України від 08.04.2008 р.
№ 311/2008, яка серед напрямів реформування
системи кримінальної юстиції визначає посилення захисту прав та інтересів потерпілих, гарантоване відшкодування завданої злочином шкоди.
Тому одним із завдань реформування кримінального процесу має стати розширення сфери
застосування примирних процедур відновного
правосуддя.
Відповідно до зазначеної Концепції, відновне
правосуддя – це форма правосуддя, основною
метою якого є створення умов для примирення потерпілих і правопорушників та усунення
наслідків, спричинених злочином або кримінальним (підсудним) проступком. Така мета
досягається через зустрічі учасників конкретного правопорушення поза рамками провадження
у кримінальній справі для спільного вирішення
питання, що робити з наслідками правопорушення та їх впливом на майбутнє. При цьому мають
якнайповніше враховуватись інтереси, насамперед, потерпілого.
Ключовими положеннями відновного правосуддя є:
• пріоритетність надання підтримки та забезпечення зцілення жертви/потерпілого;
• несення правопорушниками відповідальності
за їхні дії;
• активна участь у розв’язанні ситуації всіх осіб,
на яких вплинула подія злочину;
• сприяння громади у реінтеграції жертви та
правопорушника;
• запобігання повторного вчинення злочину в
майбутньому;
• добровільність участі у відновному процесі
всіх зацікавлених сторін.
У результаті медіації можуть кардинально
мінятися початково ворожі стосунки між сторонами. Коли сторони мають змогу висловити свої
переживання та емоції, зустрічають підтримку та
розуміння, вони починають по-іншому сприймати
одне одного та ситуацію. Потерпілі у свою чергу
мають змогу позбутись ненависті та відчуття безпорадності, визначити свої потреби.
Так, групою неповнолітніх було вчинено грабіж – відкрито викрадено певну суму грошей
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у іншого неповнолітнього. Грабіжників було
затримано, стосовно двох із них, які досягли віку
притягнення до кримінальної відповідальності,
порушено кримінальну справу. Неповнолітній
потерпілий навіть через місяць після пограбування не міг спокійно згадувати про цю подію,
боявся вийти на вулицю. Його батько дав згоду
на участь у програмі примирення, сподіваючись
таким чином вплинути на поведінку правопорушників. Неповнолітні, що скоїли злочин, розуміючи, що прощення потерпілого може вплинути на
рішення суду, також погодилися.
Унаслідок проведеної процедури медіації
потерпіла сторона змінила своє ставлення до злочинців, коли дізналася про причини скоєння злочину – бажання заслужити «повагу» друзів, роздобувши гроші на спільні розваги. Потерпілому
ця зустріч допомогла знову набути почуття безпеки та впевненості в собі, а його батько навіть
запропонував іншій стороні допомогу у працевлаштуванні, щоб неповнолітні мали змогу заробляти гроші на свої потреби, а не вдаватися до
вчинення злочинів.
З метою реалізації положень вищезгаданої
Концепції Генеральним прокурором України
01.08.2008 направлено прокурорам регіонів лист
за № 09/1-233вих-08-236окв, яким працівників
органів прокуратури України зорієнтовано на
застосування у практичній діяльності положень
чинного законодавства з питань примирення,
використання наслідків примирних процедур у
кримінальному провадженні.
Зокрема, у листі звертається увага на те, що
чинним кримінальним законодавством України
передбачено для потерпілого можливість вимагати відшкодування завданої злочином шкоди, що
певним чином стимулює правопорушника до її
відшкодування і примирення з потерпілим.
Так, ст. 45 КК України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка
вперше вчинила злочин невеликої тяжкості та
необережний злочин середньої тяжкості, якщо
вона після вчинення злочину щиро покаялася,
активно сприяла розкриттю злочину і повністю
відшкодувала завдані нею збитки або усунула
заподіяну шкоду, а ст. 46 КК України – передбачено таку ж можливість для особи, яка вперше
вчинила злочини вказаних категорій, якщо вона
примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Ці норми закону покликані сприяти застосуванню альтернативних шляхів впливу на стан
криміногенної ситуації в суспільстві, а саме відновних процедур, або процедур примирення
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(медіації), які проводяться за допомогою посередника (медіатора).
Процес примирення правопорушника з потерпілим від злочину із залученням до процесу медіації спеціально підготовлених і уповноважених
сторонніх осіб – медіаторів, має цілу низку переваг, зокрема:
• обрання медіатора самими сторонами за умови
добровільності вступу в процес медіації;
• не нав’язування самим медіатором способу
вирішення конфлікту, а лише надання допомоги у прийнятті рішення з цього питання
сторонами за допомогою цілого арсеналу різноманітних методичних засобів;
• прийняття сторонами в процесі медіації будьяких рішень лише за згоди обох сторін, добровільність покладення на себе певних обов’язків,
що сприяє якомога повнішому задоволенню їх
інтересів;
• можливість у будь-який момент припинити
процес медіації у разі незадоволення його
перебігом;
• незацікавленість, нейтральність самого медіатора, що сприяє зменшенню ролі емоційного
компоненту при вирішенні конфлікту;
• конфіденційність процесу медіації, неможливість допиту медіатора в якості свідка з питань,
що обговорювалися сторонами;
• відносна нетривалість процесу тощо.
Основними цілями при цьому є, з одного боку,
відшкодування шкоди, заподіяної злочином, з
другого – спонукання особи, що вчинила правопорушення, ініціювати перемовини з потерпілим
віч-на-віч та спільно виробити взаємоприйнятні
засоби залагодження конфлікту. Наслідком такої
процедури є укладення між обвинуваченим (підсудним) і потерпілим письмової угоди, підґрунтям для якої є:
• щире каяття правопорушника та повне визнання ним своєї вини;
• вибачення за вчинення діяння перед потерпілим чи його сім’єю;
• добровільна згода потерпілого на примирення
і зобов’язання правопорушника відшкодувати
повністю завдану шкоду.
Така угода може спричиняти і певні юридичні
наслідки – не тільки звільнення від кримінальної
відповідальності, а й пом’якшення покарання відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України.
Особливо доцільним вважається застосування посередництва з метою примирення як засобу
виправлення порушених суспільних відносин у
справах про злочини і суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми.
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У зазначеному листі Генерального прокурора
України ставиться завдання – долучення прокурорів до практичного застосування медіації у
кримінальних справах, яку на сьогодні на підставі
угод про співпрацю між неурядовими організаціями та судами використовують тільки на судовій
стадії у деяких регіонах.
Розробником програм відновного правосуддя та ініціатором їх запровадження виступає
Благодійна організація «Український Центр
Порозуміння», який до того ж проводить освітні
програми з підготовки посередників у вирішенні
конфліктів і спорів. На його базі готуються медіатори – ведучі програм примирення у регіонах, з
якими постійно ведеться робота щодо вдосконалення їх професійних навичок та набуття нових
знань у галузі медіації.
Перелік організацій, які здійснюють медіацію у кримінальних справах, додано до листа
Генерального прокурора України. Триває робота
щодо розширення їх мережі.
Особливу увагу у листі Генерального прокурора України звернуто на те, що практика використання відновних процедур в Україні свідчить про
необхідність застосування таких процедур ще на
досудовій стадії провадження.
Генеральний прокурор України звертає увагу
на необхідність подолання консервативності психології прокурорів при розслідуванні та розгляді
в судах справ щодо осіб, які вперше притягуються
до кримінальної відповідальності за злочини, що
не представляють великої суспільної небезпеки, їх
орієнтування на альтернативне вирішення таких
справ та спонукання до виявлення ініціативи у
цьому питанні. Підкреслюється, що покарання
не повинно бути єдиною і обов’язковою метою
діяльності прокурорів у кримінальному провадженні, у певних категоріях справ більш важливим є відшкодування потерпілому шкоди і зміна
обвинуваченим свого ставлення до злочину на
негативне, тобто відновлення порушених злочином суспільних відносин.
У зв’язку з цим, Генеральний прокурор України
вказав на необхідність виключення наявних на

16

сьогодні фактів негативної оцінки роботи слідчого і прокурора з кримінального переслідування
у випадках обґрунтованого направлення кримінальних справ до суду для звільнення особи від
кримінальної відповідальності і закриття справи
за примиренням.
Рекомендації прокурорам щодо співпраці
з громадським організаціями, які здійснюють
медіацію, сприяння проведенню процедур примирення між обвинуваченими і потерпілими стосуються справ про злочини невеликої тяжкості
і необережні злочини середньої тяжкості проти
особи, її законних прав і свобод.
Визначення такої категорії справ ґрунтується
на нормах ст. ст. 45, 46, 97, 105 КК України щодо
звільнення від кримінальної відповідальності.
Поряд з тим слід мати на увазі, що передбачені у п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України обставини, що
пом’якшують покарання, можуть ураховуватися
незалежно від категорії злочину.
На даний час Генеральна прокуратура України
бере участь у законодавчому врегулюванні
питань відновного правосуддя. Поза тим вбачається за необхідне в межах чинного законодавства закріпити нові підходи до кримінального
переслідування в наказах Генерального прокурора України – № 4гн від 19.09.2005, № 5гн від
19.09.2005, № 6/1гн від 15.04.2004 та в статистичній звітності.
Розуміння сприйняття усіма прокурорами
рекомендацій, викладених у листі Генерального
прокурора України і запровадження в їх діяльності принципів відновного правосуддя як складової
кримінального процесу України сприятиме зміні
характеру кримінального правосуддя з переважно
карального до відновного, поширенню ефективних моделей альтернативного вирішення конфліктів, наближенню українського судочинства
до європейських стандартів демократії.
Дивіться також інформацію про лист Генерального
прокурора України «Щодо використання процедур
примирення у кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню»
від 1 серпня 2008 р. у рубриці «Законодавчі засади
медіації та програм відновного правосуддя».

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

«КАРАЛЬНІ МЕТОДИ – НЕ ГОЛОВНЕ, ГОЛОВНЕ –
УСВІДОМЛЕННЯ СКОЄНОГО, ВІДШКОДУВАННЯ
ЗБИТКІВ, ВИБАЧЕННЯ…».
Інформаційно-навчальні семінари щодо запровадження прийомів медіації на досудовому етапі розгляду кримінальних справ для представників органів прокуратури
в Києві та Криму
серпня 2008 р. у м. Києві з ініціативи
БО «Український Центр Порозуміння»
для прокурорів м. Києва та м. Біла
Церква, у рамках проекту «Підтримка реформи
системи кримінальної юстиції України: впровадження прийомів медіації», що реалізується
спільно з Генеральною прокуратурою України,
Національною академією прокуратури за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку
та співробітництва, було проведено інформаційнонавчальний семінар «Запровадження прийомів
медіації на досудовому етапі розгляду кримінальних справ». Семінар відкрив заступник прокурора м. Києва В. Д. Безкоровайний, який привітав
учасників семінару – помічників та заступників
прокурорів районів м. Києва, а також гостей столиці – представників прокуратури м. Біла Церква
та прокуратури Білоцерківського району.
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У семінарі також активну участь узяв представник Генеральної прокуратури України, прокурор
відділу підтримання державного обвинувачення
та нагляду за виконанням військових рішень у
кримінальних справах Головного управління військових прокуратур А. Е. Бобровницький, який
представив учасникам лист Генерального прокурора України О. Медведька «Щодо використання
процедур примирення у кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню» від 1 серпня 2008 р. та, зокрема, зазначив, що «кожен злочин має розглядатися
індивідуально, не можна до всіх застосовувати
підхід «злодій має сидіти за ґратами». Каральні
методи – не головне, головне – усвідомлення
скоєного, відшкодування збитків, вибачення».
Вищезазначений лист Генерального прокурора
України покликаний змінити підхід до реагування на вчинення злочинів у суспільстві й, відтак,
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гуманізувати сферу кримінального судочинства,
надаючи можливість обом сторонам кримінальної
ситуації – як потерпілим, так і правопорушникам – висловити емоційний аспект конкретної
ситуації, а також узяти на себе відповідальність,
наскільки це можливо, за те, як саме можна усунути завдану злочином шкоду. Під відповідальністю тут розуміють усвідомлення скоєного та
його наслідків, а також готовність сторін (перш за
все, правопорушника) до виправлення нанесеної
потерпілому та його оточенню шкоди.
Досвід впровадження програм примирення
(медіації) на регіональному рівні був запропонований до розгляду представниками Центрів
відновного правосуддя у громаді в Дарницькому
районі м. Києва, а також у м. Біла Церква.
Медіатори (посередники) розповіли, як саме вони
співпрацюють з місцевими судами та запропонували до обговорення питання налагодження
механізму співпраці громадських організацій, що
впроваджують програми медіації, з місцевими
прокуратурами.
Учасники семінару поставили низку запитань,
зокрема, такі:
Якщо є законна влада, яка приймає рішення,
навіщо взагалі потрібна медіація?
Які справи (не) можуть бути направлені на
медіацію? Чи працює медіатор у випадках, коли
злочин скоєно проти інтересів держави (ухилення
від податків, наприклад)?
Яким чином може бути вирішено питання про
відшкодування завданої шкоди, якщо правопорушником є дитина? Чи забезпечено дотримання
трудових прав дитини при влаштуванні дитини
на роботу (до потерпілого, наприклад)?
Що робити потерпілому, якщо не виконується
рішення про усунення завданої злочином шкоди,
прийняте під час медіації?
Медіатори-практики надали відповіді на ці та
інші запитання, наголошуючи на тому, що медіація не є замінником офіційного кримінального
процесу, а працює паралельно з ним і незалежно
від нього. Результати медіації, тобто підписана між правопорушником та потерпілим угода,
самостійно не є юридично значимими, проте під
час розгляду справи суддя може взяти до уваги
цю угоду, а також стан її виконання. Медіація ж
слугує одній меті – надати можливість сторонам
правопорушення усвідомити те, що з ними сталося, а також те, які це мало наслідки та їхнє життя
та їхнього оточення, а також медіація дає змогу
сторонам конфлікту брати активну участь у вирішенні їхньої ситуації та вчиняти конкретні дії з
метою усунення шкоди, що була завдана потерпі18

лій стороні та її близьким особам, громаді. Також
зауважено, що медіацію доцільно застосовувати у
справах, що відповідають таким критеріям:
• злочини невеликої та середньої тяжкості;
• випадки, де потерпілою стороною визнано
фізичну особу;
• випадки, у який обвинувачуваний визнає провину та до якого обрано міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд.
Тижнем пізніше, 27 серпня 2008 р., аналогічний інформаційно-навчальний семінар відбувся у м. Сімферополі, у прокуратурі АР Крим.
Його відкрив перший заступник прокурора АР
Крим О. М. Угрюмов, який привітав учасників
семінару – представників районних прокуратур
м. Сімферополя та прокуратур Бахчисарайського,
Красногвардійського та Сімферопольського районів, представників прокуратури АР Крим – та вказав на важливість роботи медіаторів для гармонізації та підвищення якості життя у суспільстві.
Перед учасниками семінару виступив представник Генеральної прокуратури України – старший прокурор відділу організаційно-методичної
роботи та координації діяльності правоохоронних
органів по боротьбі зі злочинністю Г. В. Шумко,
який зробив огляд вищезазначеного листа
Генпрокурора «Щодо використання процедур
примирення у кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню» й поділився власним досвідом участі у
семінарі швейцарського експерта Анни Сальберг,
що відбувся в травні 2008 р. на базі Національної
академії прокуратури України і був також присвячений питанням запровадження прийомів
медіації в діяльність органів прокуратури.
Огляд практичної діяльності медіаторів здійснили фахівці сімферопольської філії Українського
Центру Порозуміння та Агентства регіонального розвитку «Гармонія» (смт Красногвардійське,
АР Крим). Представники прокуратур поставили
низку запитань до медіаторів стосовно доцільності їхньої діяльності та співвіднесення з діяльністю органів прокуратури, а також висловлено
зацікавленість у налагодженні співпраці з сімферопольським представництвом Українського
Центру Порозуміння у Бахчисарайському районі
АР Крим.
Учасники обох інформаційно-навчальних семінарів отримали матеріали з питань відновного
правосуддя та його запровадження у кримінальне
судочинство, про європейський досвід розвитку
медіації в громадах, бюлетені «Відновне правосуддя в Україні».
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01.08.2008 № 09/1-233вих-08-236окв
Прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим
прокурорам регіонів і Військово-Морських Сил
України, ректору Національної академії
прокуратури України
Щодо використання процедур
примирення у кримінальному
провадженні та розширення
альтернативи кримінальному
переслідуванню
Ук а з о м П р е з и д е н т а Ук р а ї н и
№ 311/2008 від 08.04.2008 затверджено
Концепцію реформування кримінальної
юстиції України.
Зазначена Концепція серед напрямів
реформування системи кримінальної
юстиції визначає гуманізацію кримінального законодавства, а поряд з тим
– посилення захисту прав та інтересів
потерпілих, гарантоване відшкодування завданої злочином шкоди. У зв’язку
з цим одним із завдань реформування
кримінального процесу має стати розширення сфери застосування процедур
відновного і примирного правосуддя,
відповідно до яких суд прийматиме
рішення щодо угоди про примирення
обвинуваченого з потерпілим.
Термін «відновне правосуддя» у
Концепції визначено як форму правосуддя, основною метою якого є створення умов для примирення потерпілих і
правопорушників та усунення наслідків, спричинених злочином або кримінальним (підсудним) проступком.
Чинне кримінальне законодавство
України передбачає для потерпілого
можливість вимагати відшкодування завданої злочином шкоди, а також
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певним чином стимулює правопорушника до відшкодування заподіяної шкоди і примирення з потерпілим. Ці можливості розширено
Законом України від 15.04.2008 «Про
внесення змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів
України щодо гуманізації кримінальної
відповідальності».
Відповідно до ст. 45 КК України,
особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, а згідно із зазначеним
Законом – також необережний злочин
середньої тяжкості, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо
вона після вчинення злочину щиро
покаялася, активно сприяла розкриттю
злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну
шкоду.
Статтею 46 КК України передбачено
таку ж можливість для особи, яка вперше вчинила злочини вказаних категорій,
якщо вона примирилася з потерпілим та
відшкодувала завдані нею збитки або
усунула заподіяну шкоду.
Зазначені акти відповідають сучасним правовим тенденціям переходу
від реагування на вчинення злочинів
виключно примусовими та каральними методами до застосування альтернативних або додаткових шляхів впливу
на стан криміногенної ситуації в суспільстві, а саме відновних процедур,
або процедур примирення (медіації),

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ
ТА ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
«ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУР
ПРИМИРЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОВАДЖЕННІ ТА РОЗШИРЕННЯ
АЛЬТЕРНАТИВИ КРИМІНАЛЬНОМУ
ПЕРЕСЛІДУВАННЮ»

19

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
які проводяться за допомогою посередника
(медіатора).
Процедури відновного правосуддя закріплено протягом останніх десятиріч у кримінальному процесі багатьох європейських країн, США,
Канади, низки країн Південної Америки та ін.
Основними цілями при цьому є, з одного боку,
відшкодування шкоди, заподіяної злочином, з
другого боку – спонукання особи, що вчинила
правопорушення, за власною ініціативою піти на
відповідні перемовини з потерпілим віч-на-віч
поза межами слідчого кабінету і залу судового
засідання, при посередництві спеціально підготовлених і уповноважених сторонніх осіб – медіаторів, спільно виробити взаємоприйнятні засоби
залагодження конфлікту. Наслідком такої процедури є укладена між обвинуваченим (підсудним)
і потерпілим письмова угода, яка може тягнути
за собою певні юридичні наслідки.
Запровадження відновних процедур у кримінальному судочинстві як необхідна умова розвитку права у сучасному суспільстві знайшло відображення у міжнародно-правових документах:
Європейській конвенції про здійснення прав
дітей (08.09.95);
Рекомендаціях Ради Європи:
№ R(85)11 щодо статусу жертви у межах системи кримінального права;
№ R(87)18 щодо спрощення структури системи кримінальної юстиції (правосуддя);
№ R(87)20 щодо реакції громадськості на підліткову злочинність;
№ R(87)21 щодо зменшення ступеня віктимізації і надання допомоги потерпілим;
№ R(92)16 щодо європейських стандартів
застосування громадських санкцій та заходів;
№ R(95)12 щодо структури управління системою кримінального правосуддя;
№ R(99)19 щодо принципів організації медіації у кримінальних справах.
В усіх цих документах наголошується на
позитивному досвіді запровадження медіації як
засобу позасудового врегулювання конфліктів,
запобігання рецидиву, спрощення розгляду справ
і позбавлення від певних труднощів у роботі системи кримінального правосуддя. Йдеться про
законодавче визначення кола злочинів і осіб, що
їх вчинили, відносно яких можливе застосування
відновних процедур та й самих цих процедур.
Особливо доцільним є застосування посередництва з метою примирення як засобу виправлення порушених суспільних відносин у справах про
злочини і суспільно небезпечні діяння, вчинені
неповнолітніми.
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Стосовно них в Україні передбачено і можливості звільнення відповідно до ст. 97 КК України
від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру у
разі вчинення вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості,
а також відповідно до статті 105 КК України можливості звільнення від кримінального покарання
із застосуванням примусових заходів виховного
характеру у разі вчинення злочину невеликої або
середньої тяжкості, якщо буде визнано, що неповнолітній внаслідок щирого каяття та подальшої
бездоганної поведінки не потребує застосування
покарання.
Наслідком застосування відновних процедур
може бути не тільки звільнення від кримінальної
відповідальності, а й пом’якшення покарання.
Зокрема, у п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України як обставину, що пом’якшує покарання, незалежно від
категорії злочину зазначено добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди.
На даний час з урахуванням міжнародних
зобов’язань України як члена Ради Європи
Міністерством юстиції України за активною
участю Генеральної прокуратури України розроблено законопроекти, спрямовані на регламентацію відновних процедур і використання їх наслідків у кримінальному та інших провадженнях.
Поряд із розробкою законодавчого закріплення відновного правосуддя в Україні здійснюється
практичне застосування медіації у кримінальних справах. Із 2003 р. успішно діють експериментальні проекти з використання медіації між
потерпілими і правопорушниками – на підставі
угод про співпрацю між неурядовими організаціями та судами застосування відновних процедур проводиться в 11 регіонах. Розробником
програм відновного правосуддя та ініціатором їх
запровадження виступає Благодійна організація
«Український Центр Порозуміння».
За підтримки Верховного Суду України окремі
районні суди за власною ініціативою передають
громадським організаціям, які здійснюють таке
посередництво, інформацію у справах про нетяжкі
злочини (крадіжка, грабіж, шахрайство, порушення правил безпеки дорожнього руху, хуліганство
тощо). При цьому кримінальні справи вирішуються у межах чинного законодавства. Судді, які
застосовують програми відновного правосуддя,
зазначають його переваги перед традиційними
процедурами розгляду кримінальних справ і
позитивний вплив як на захист прав потерпілих,
так і на профілактику злочинності.
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Лист Генерального прокурора

Постановами Пленуму Верховного Суду
України від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх», від
2 липня 2004 р. № 13 «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені
права потерпілих від злочинів», від 15 травня
2006 р. № 2 «Про практику розгляду судами
справ про застосування примусових заходів
виховного характеру» прямо рекомендовано
судам залучати для проведення процедур медіації відповідні громадські організації.
Поза тим і міжнародні рекомендації, і практика використання відновних процедур в Україні
свідчать про необхідність початку таких процедур ще на досудовій стадії провадження.
Однак застосуванню згаданих норм закону з
використанням наслідків відновних процедур
перешкоджає консервативність психології прокурорів при розслідуванні та розгляді в судах
справ щодо осіб, які вперше притягуються до
кримінальної відповідальності за злочини, що
не представляють великої суспільної небезпеки. Вони ще мало зорієнтовані на альтернативне
вирішення таких справ, не виявляють у цьому
ініціативу.
Як наслідок, до судового розгляду примирення
відбувається рідко і власними зусиллями сторін,
що не сприяє профілактиці злочинності.
Вибіркове вивчення справ, закритих за примиренням сторін в 10 регіонах України, показало досить поширене ігнорування прокурорами
стосунків між обвинуваченим і потерпілим – за
наявності у справах даних про примирення, відшкодування шкоди справи направлялися до суду
не для закриття згідно зі ст. 46 КК України, а для
постановлення вироку. Із числа закритих судом
за примиренням справ були направлені до суду
з обвинувальним висновком 83,4 відсотка. При
цьому майже у всіх справах при їх судовому розгляді прокурори не заперечували проти закриття
справи.
За даними судової статистики за 2007 р., на
досудовій стадії від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим звільнено 950 осіб, що вп’ятеро менше порівняно із
судовою стадією розгляду справ – 4575.
Такому становищу сприяє і те, що в рішеннях колегій деяких прокуратур обласного рівня
висловлюється критика діяльності прокурорів,
які направляють справи до суду для звільнення
осіб від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими підставами із закриттям справ, хоча
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ці форми закінчення досудового слідства передбачено законом.
Покарання не повинно бути єдиною і
обов’язковою метою діяльності прокурорів у кримінальному провадженні, оскільки у справах про
злочини проти особи, які не представляють великої суспільної небезпеки – невеликої тяжкості і
необережні злочини середньої тяжкості – більш
важливим є відшкодування потерпілому шкоди і
зміна обвинуваченим свого ставлення до злочину
на негативне, тобто відновлення порушених злочином суспільних відносин.
З метою зміни існуючого становища в межах
чинного законодавства згідно з розпорядженням
Генерального прокурора України № 4 від 17 січня
2007 р. Генеральною прокуратурою України,
Національною академією прокуратури України
та Благодійною організацією «Український
Центр Порозуміння» за фінансової підтримки
Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва виконується пілотний проект «Підтримка
реформи системи кримінальної юстиції України:
впровадження прийомів медіації у діяльність
органів прокуратури».
Здійснено аналіз законодавства і судової
практики, розроблено та апробовано спеціалізовані навчальні курси для студентів і слухачів
Національної академії прокуратури, які вже найближчим часом у межах чинного процесуального законодавства безпосередньо втілюватимуть
положення та принципи відновного правосуддя
у правозастосовній діяльності.
Видано і направлено в усі прокуратури два
випуски бюлетеня «Відновне правосуддя в
Україні», розроблено сайт www.rj.org.ua, що має
стати базовим для практиків відновного правосуддя в Україні, проведено круглі столи та презентації, вивчено зарубіжний досвід органів прокуратури у цій роботі.
На базі Національної академії прокуратури
України 4–5 грудня 2007 р. проведено Міжнародну
науково-практичну конференцію «Становлення
відновного правосуддя у світі та Україні. Роль
прокуратури у відновному правосудді» – першу
в Європі спеціалізовану конференцію органів
прокуратури щодо впровадження відновного
правосуддя.
Її рекомендації свідчать про велику зацікавленість у більш широкому впровадженні медіації
між потерпілими і правопорушниками відповідно
до міжнародних та європейських норм. Зокрема,
висловлено думку про необхідність підготовки
рекомендацій Генеральної прокуратури України
для працівників органів прокуратури щодо засто21
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сування у практичній діяльності положень чинного законодавства з питань примирення та можливості залучення медіаторів.
На даний час розвивається друга стадія проекту. Створено Спостережну раду проекту під головуванням представника Генеральної прокуратури
України, до якої входять також суддя Верховного
Суду України, працівники Міністерства юстиції
України і навчальних закладів, представники громадських організацій, заплановано низку заходів
практичного характеру з метою поширення засад
відновного правосуддя в діяльності прокурорів.
З урахуванням наслідків уже проведеної роботи і подальших перспектив запровадження відновного правосуддя у кримінальному судочинстві, вважаю за необхідне змінити підходи до
вирішення справ про злочини невеликої тяжкості
і необережні злочини середньої тяжкості проти
особи, її законних прав і свобод у разі відшкодування обвинуваченими заподіяної злочином
шкоди і наявності підстав для їх примирення з
потерпілими.
Зокрема, мають бути виключені негативні
оцінки роботи слідчого і прокурора з кримінального переслідування у випадках обґрунтованого
направлення такої кримінальної справи до суду
для звільнення особи від кримінальної відповідальності і закриття справи за примиренням.
У навчальних заходах органів прокуратури
доцільно планувати вивчення програм відновного правосуддя і відновних підходів до вирішення
кримінально-правових конфліктів, до навчання
прокурорів залучати науково-педагогічних працівників Національної академії прокуратури
України, представників Благодійної організації
«Український Центр Порозуміння» та регіональних громадських організацій, що впроваджують
відновне правосуддя.
Прокурорам за місцем знаходження громадських організацій, які здійснюють посередництво на стадії досудового провадження у кримінальних справах (згідно з додатком), бажано
налагодити з ними співпрацю, у прокуратурах
вивісити доступні для населення інформації
про їх контактні дані та характер діяльності.
Роз’яснювати потерпілим і обвинуваченим у
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справах про злочини невеликої тяжкості та необережні злочини середньої тяжкості положення статей 45 і 46 КК України та незалежно від
категорії злочину – п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України, їх
право на примирення самостійно чи за допомогою посередників (медіаторів) і можливі наслідки
вирішення кримінальних справ у разі досягнення
примирення та відшкодування заподіяних злочином збитків. Надавати можливість потерпілому та
обвинуваченому звертатися до вказаних організацій для вирішення конфлікту і досягнення примирення. За власною ініціативою інформувати
громадські організації, які здійснюють посередництво, про можливість його проведення у конкретних кримінальних справах за наявності для
цього підстав і надавати необхідну інформацію
з дотриманням таємниці досудового слідства та
іншої охоронюваної законом таємниці.
Роз’яснюю, що у разі досягнення угоди про
примирення між обвинуваченим і потерпілим на
досудовій стадії провадження необхідно перевіряти її добровільність та повноту реалізації, відповідність вчиненому злочину, усвідомлення
сторонами угоди її наслідків, приймати рішення у справі відповідно до закону з урахуванням
досягнутого примирення.
Звертаю Вашу увагу також на необхідність при
підтриманні державного обвинувачення в судах
враховувати угоди про примирення між підсудним і потерпілим, відшкодування заподіяної
злочином матеріальної чи моральної шкоди при
наданні суду пропозиції про закриття справи чи
про міру покарання. Відсутність згоди підсудного на примирення чи його відмова відшкодувати
шкоду відповідно до ст. 67 КК України не може
вважатися як обтяжуюча покарання обставина.
Прошу довести цей лист до відома всіх підпорядкованих прокурорів.
Додаток: на 1 арк.
Генеральний прокурор України
О. Медведько

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ
(ПРИМИРЕННЯ) У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ*

Вікторія ЖМУДЬ,
провідний спеціаліст відділу з питань
кримінального та процесуального права
Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та боротьби
із злочинністю Міністерства юстиції України

астосування медіації (як одного з інструментів відновного правосуддя) розповсюджено
у більшості країн уже понад 25 років, зокрема, цей процес успішно розвивається в Європі
(Австрії, Бельгії, Великій Британії, Норвегії,
Німеччині, Фінляндії, Польщі тощо), США,
Австралії, Новій Зеландії та інших країнах.
Хоча нині Україна перебуває на етапі формування вітчизняної моделі відновного правосуддя,
вже з упевненістю можна констатувати, що необхідність запровадження інституту примирення
(медіації) у вітчизняній системі права підтримує
широке коло фахівців. Така підтримка ґрунтується, насамперед, на позитивних результатах практики застосування інституту примирення у багатьох
країнах світу, що свідчать про його ефективність.
До того ж, це відповідатиме загальній позиції
України щодо гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу,
адже питанню примирних процедур присвячена
низка рекомендацій і рішень Ради Європи, зокрема Рекомендації № R (99) 19 «Про посередництво
в кримінальних справах» від 15 вересня 1999 р.,
яка є одним з основних документів Ради Європи
щодо реалізації програм відновного правосуддя та
Основоположного рішення Ради Європейського
Союзу від 15 березня 2001 р. «Про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві» (2001/220/
JHA), які наголошують на необхідності розвитку
та впровадження програм відновного правосуддя
в національні системи права.

З

* Варто зазначити, що ця стаття була надрукована у «Юридичній
газеті» наприкінці 2007 р., тому за цей час відбулися деякі
оновлення в законодавчій сфері та в пріоритетах діяльності
Міністерства юстиції України. Водночас, основні ідеї та положення, викладені в ній, є цілком актуальними й нагальними,
тому ми вирішили познайомити наших читачів із баченням
провідних фахівців Міністерства юстиції щодо місця відновного
правосуддя у кримінальному процесі України. У статті, зокрема, йдеться про досвід застосування процедури медіації в
Україні, законодавчі ініціативи для її впровадження, а також
про напрацювання Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження процедури медіації (примирення) в кримінальне та
кримінально-процесуальне законодавство України.
Стаття друкується за погодженням із видавцем. Адреса статті
на сайті «Юридичної газети»: http://www.justinian.com.ua/
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Незважаючи на відсутність спеціального законодавства, Україна може похвалитися своїм власним досвідом застосування процедури медіації,
який підтверджує високу ефективність застосування цього інституту під час вирішення конфліктів. Так, починаючи з 2003 р., активно проводяться експерименти у судах (зокрема, у містах
Києві, Харкові, Івано-Франківську, Автономній
Республіці Крим та ін.). Також на території
України діє низка регіональних груп медіації, які
об’єдналися в Асоціацію груп медіації України, та
Український Центр Порозуміння, який активно
займається впровадженням програм примирення
потерпілих і правопорушників та просвітницькою
діяльністю у цій сфері.
З вересня 2006 р. по лютий 2007 р. у десяти
регіонах України Український Центр Порозуміння
провів проміжне оцінювання впровадження програм відновного правосуддя. Протягом звітного
періоду було проведено 41 програму відновного
правосуддя, з них: 39 – медіації у кримінальних
справах, 2 – сімейні конференції.
Навіть така незначна за обсягом практика
застосування відновних процедур засвідчила, що
медіація у кримінальному судочинстві має багато
переваг порівняно із загальним судовим порядком
розв’язання «кримінально-правових конфліктів».
Зокрема, медіація забезпечує більш ефективне
вирішення проблеми відшкодування моральної
та/або матеріальної шкоди; надає можливість
сторонам впливати на рішення, що приймається
у справі, допомагає зняти емоційне напруження.
Крім того, медіація звільняє суддів від навантаження у зв’язку із розглядом справ невеликої тяжкості і надає можливість зосередитися на більш
серйозних справах, а також пришвидшує процес
розгляду справ у суді.
Чинне українське законодавство має основи
для запровадження процедури медіації, насамперед, це інститут примирення у кримінальному законодавстві. Так, статтями 45 та 46
Кримінального кодексу України та статтями 72 та
8 Кримінально-процесуального кодексу України
встановлено підстави та порядок звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Однак широкому застосуванню зазначених норм на практиці перешкоджає
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ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ
відсутність детальної регламентації процедури
примирення в законодавчих актах, а також обмежене коло справ, у яких можна застосовувати цю
процедуру.
Таким чином, з метою врегулювання процедури медіації (примирення) на законодавчому
рівні, наказом Міністра юстиції у травні 2005 р.
було створено Міжвідомчу робочу групу з питань
впровадження процедури медіації (примирення)
в кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство України, до якої увійшли представники
Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту, Верховного Суду
України, Генеральної прокуратури України та
науковці.
Аналізуючи, в процесі роботи над концепцією застосування програм відновного правосуддя (медіації) у кримінальному судочинстві
України, досвід інших країн (зокрема Польщі,
Словаччини, Румунії, Німеччини, Франції тощо),
Рекомендації Ради Європи, а також Кримінальний
та Кримінально-процесуальний кодекси України,
члени робочої групи дійшли висновку щодо необхідності внесення змін не лише до зазначених
Кодексів, а й щодо потреби у розробці окремого
закону про діяльність медіаторів у кримінальних
справах.
Протягом 2006 р. відповідною робочою групою розроблено проекти законів України «Про
медіацію (посередництво) у кримінальних справах» та «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів України
щодо процедури медіації (посередництва)».
Метою зазначених законопроектів є впровадження процедури медіації, яка полягає у примиренні підозрюваного, обвинуваченого або
підсудного і потерпілого за участю посередника
(медіатора) і відшкодуванні потерпілому завданої
матеріальної та моральної шкоди.
Проектом Закону України «Про медіацію
(примирення) у кримінальних справах» визначено основні засади процедури медіації та форми
її організації.
Відповідно до положень цього законопроекту,
процедурою медіації (примирення) у кримінальних справах визначається процедура, спрямована на примирення потерпілого та підозрюваного
(обвинуваченого, підсудного) у справах про умисні злочини середньої тяжкості, необережні тяжкі
та особливо тяжкі злочини, а також досягнення
між ними згоди (прийнятного рішення) щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди за
допомогою медіатора (посередника).
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Медіатор, який здійснюватиме процедуру
медіації, повинен володіти вмінням усунення конфліктів і мати знання, не лише у сфері права, а й
у таких сферах, як психологія, соціологія, педагогіка, які є необхідними для її проведення. Також
визначаються професійні права та обов’язки медіатора, підстави дисциплінарної відповідальності
та види дисциплінарних стягнень, оплата праці,
соціальне та пенсійне забезпечення, порядок оподаткування доходів медіаторів.
Одним із основних положень законопроекту
є визначення організаційної форми діяльності
медіаторів. Організаційною формою здійснення процедури медіації є об’єднання медіаторів,
яке є професійною громадською неприбутковою
організацією, що можуть утворювати виключно
медіатори. У свою чергу об’єднання медіаторів утворюють Спілку медіаторів, метою якої є
здійснення захисту професійних прав медіаторів,
забезпечення професійного незалежного контролю та створення системи підвищення кваліфікації медіаторів.
Систему органів професійного самоврядування медіаторів в Україні утворюють З’їзд медіаторів України та Рада медіаторів України.
Проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінально-процесуального
кодексів України щодо процедури медіації (посередництва)» спрямований на законодавче закріплення альтернативних способів вирішення
конфлікту між правопорушником і потерпілим
за допомогою медіатора.
Положеннями цього проекту пропонується
розширити можливість звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням винного з потерпілим, у тому числі шляхом
укладення та виконання договору про примирення у випадках вчинення необережних злочинів
середньої тяжкості, а також забезпечити можливість призначення не більше двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого
виду покарання, у разі укладення договору про
примирення, а також відсутності обставин, які
обтяжують покарання.
Крім того, законопроект визначає коло осіб,
які мають право ініціювати процедуру медіації,
порядок її призначення, строк процедури та її
наслідки.
Після громадського обговорення зазначених
проектів законів, а також отримання від заінтересованих органів та наукових установ пропозицій
та зауважень постало питання про необхідність
комплексного запровадження процедури медіації
(примирення), тобто розробки проекту закону,
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Запровадження процедури медіації (примирення) у законодавстві України

який би регулював проведення процедури медіації (примирення) не тільки у кримінальному, а
й у цивільному та господарському судочинстві та
проекту закону щодо внесення змін до відповідних процесуальних кодексів.
Про доцільність запровадження процедури
медіації (примирення) у цивільному та господарському судочинстві свідчать Рекомендації
Комітету Міністрів Ради Європи «Про медіацію
в цивільних справах» та «Про сімейну медіацію»,
а також «Зелена книга» про альтернативне врегулювання спорів у цивільному та комерційному праві Комісії Європейських Співтовариств,
Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну
комерційну примирювальну процедуру» з настановами щодо її впровадження й застосування
(2002) тощо.
У зв’язку з цим, на даний час Міністерством
юстиції здійснюється доопрацювання вказаних
проектів законів України, яке планується завершити до кінця 2007 р.
Отже, можна прогнозувати, що вже у 2009 р.
в українському законодавстві буде запроваджено
цей справді прогресивний інститут, який позитивно впливатиме на учасників кримінального,
цивільного та господарського процесів, стане конкретним механізмом забезпечення права сторін
на примирення, визначеного чинним законодавством, та сприятиме формуванню позитивного
іміджу країни серед світової спільноти.
Адже заохочення людей до поваги один до
одного та до вирішення конфліктів, у разі їх
виникнення, на відновних засадах – це два найважливіших шляхи розбудови справедливого та
гуманного суспільства.
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СТАТУСУ ПІДОЗРЮВАНОГО
(ОБВИНУВАЧЕНОГО, ПІДСУДНОГО) НЕЗАЛЕЖНО
ВІД УЧАСТІ У МЕДІАЦІЇ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
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заступник директора
Юридичного інституту Прикарпатського
національного університету
ім. В. Стефаника

сновний Закон держави передбачає, що особа
вважається невинуватою у вчиненні злочину
і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному
порядку і встановлено обвинувальним вироком
суду [1].
Оскільки винуватість особи як юридичний
факт існує тільки після вступу в силу обвинувального вироку, то для медіації має значення швидше
не винуватість, а інша категорія, яку ми умовно
назвемо «ставлення до злочину». У міжнародних
актах існує однозначна позиція з цього питання.
Так, Резолюція Економічної і Соціальної Ради
ООН «Основні принципи застосування програм
відновного правосуддя у кримінальних справах»
(п. 8) передбачає, що «всі сторони повинні визнавати обставини справи як основу для участі у відновному процесі». Така учать не повинна використовуватися як визнання вини при подальшому
розгляді справи у суді [3]. Рекомендація Комітету
міністрів Ради Європи № R (99) 19 «Про медіацію (посередництво) у кримінальних справах»
(п. 14) [4] вказує, що деякі обставини справи
повинні бути прийняті обома сторонами за основу для участі у посередництві. Участь у медіації
не є показником визнання вини в подальшому
провадженні. Що ж слід розуміти під загальними формулюванням «основа», «деякі» обставини
справи, які сторони повинні прийняти? Оскільки
така вимога звернута до обох сторін примирення,
то це не може бути питанням винуватості, тому
що свою вину може визнати тільки особа, що
притягується до кримінальної відповідальності.
Вважаємо, що «основними обставинами» в розу-
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мінні наведених джерел права є такі: зі сторони
потерпілого – це факт спричинення йому певної
шкоди, що завдана злочином; зі сторони особи, що
притягується до кримінальної відповідальності –
це факт «причетності до злочину», під чим розуміється відповідальність за спричинення шкоди
потерпілому.
У такому контексті можна трактувати
обов’язок сторін примирення визнати «основні»
обставини кримінальної справи. Можливо, що в
якості загального положення, яке повинні визнавати сторони примирення, виступає подія злочину поза його правовою кваліфікацією, як явище
об’єктивної реальності.
Відповідно для потерпілого визнати «основні» обставини справи буде означати визнання
ним того факту, що подія злочину мала місце
і цим злочином йому спричинена шкода, яка
має бути залагоджена. У даному випадку ми
навмисно уникаємо вказівки на традиційну
класифікацію шкоди на матеріальну, фізичну та
моральну, щоб не обмежувати сферу особистого
уявлення потерпілого з цього приводу. Цілком
можливо, що для потерпілого більше значення
матиме можливість взяти участь у виховному
впливі на правопорушника шляхом медіації,
ніж відшкодування конкретного матеріального, фізичного або морального результату. Це
твердження підкріплено досвідом медіаційної
діяльності [2, 58-59].
Для підозрюваного (обвинуваченого, підсудного) визнати «основні» обставини справи означатиме визнання ним того, що відбулась подія
злочину, факт його «причетності до злочину»
і власну готовність прийняти на себе відповідальність щодо відшкодування шкоди, завданої потерпілому. Варто обумовити, що у цьому
випадку ми не маємо на увазі обов’язок визнати
вину у вчиненні злочину, оскільки мова не йде
про юридичну винуватість у скоєнні конкретного
злочину. Безумовно, з моменту порушення кримінальної справи кваліфікація злочину існує. Однак
вона може не збігатися з розумінням особи, що
притягується до відповідальності, з її уявленняВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Гарантії недопустимості погіршення статусу підозрюваного ...

ми про оцінку злочину, тобто гіпотетично особа
може вважати себе винною у вчиненні як менш
тяжкого, так і тяжкого злочину. Якщо визнання
вини у вчиненні злочину зробити умовою участі
у медіації, то такі випадки автоматично випадуть
із сфери її дії.
Тому вважаємо, що для можливості участі у
медіації підозрюваного (обвинуваченого, підсудного) достатньо тільки визнання його «причетності до злочину», але жодним чином визнання
у вчиненні злочину. Про нетотожність понять
винуватості та «причетності до злочину» говорить також наведене у міжнародних актах правило про недопустимість розцінювати згоду особи
на участь у медіації як доказ вини.
Тепер розглянемо питання про наслідки недосягнення примирення за результатами медіації.
У випадку, якщо примирення не було досягнуто
або порушені умови договору про примирення,
то орган чи посадова особа у провадженні яких
перебуває кримінальна справа, зобов’язані забезпечити її подальший рух з метою реалізації принципу невідворотності покарання. Проте відсутність примирення, у тому числі договору, який
би засвідчував це, за результатами медіації чи її
припинення на будь-якому етапі не можуть погіршити становище сторін, які брали у ній участь,
оскільки протилежна позиція взагалі суперечила
б принципу добровільності медіації. Насамперед,
це стосується статусу підозрюваного (обвинуваченого, підсудного). Ми навіть не вдаємось до
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аналізу причин, через які медіація може бути
завершена «не результативно», хоч вони можуть
бути найрізноманітніші.
У зв’язку з викладеним, вважаємо, що серед
норм Кримінально-процесуального кодексу, які
б регулювали здійснення медіації слід передбачити таку: «Участь у медіації чи відмова від неї на
будь-якому її етапі або недосягнення примирення
за результатами медіації не можуть погіршувати
становища її сторін».
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ПРАВОСУДДЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ
ПРАВОПОРУШНИКАМИ

Наталія ПИЛИПІВ,
бакалавр соціальної роботи, дослідник
департаменту інституційного розвитку
та досліджень, БО «Український Центр
Порозуміння»

а сьогодні в Україні одним із пріоритетних напрямів є розвиток
ювенальної юстиції як особливої
системи правосуддя, що максимально
адаптована до потреб та особливостей
дітей, які перебувають в конфлікті із
законом1. В межах ювенальної юстиції робота із неповнолітніми правопорушниками повинна бути спрямована
на їх соціальну реабілітацію, протидію
можливості виключення з суспільства,
профілактику рецидивів.
Важливо відзначити, що відповідно
до концепції ювенальної юстиції, робота із неповнолітнім правопорушником
повинна відбуватися не лише після
винесення вироку, а на всіх стадіях кримінального процесу, в тому числі і на
етапах досудового слідства та судового
розгляду.
Окрім вікових особливостей, під час
роботи із неповнолітніми, що вчинили
протиправне діяння, потрібно враховувати і ряд специфічних потреб, що
з’являються внаслідок вчинення пра-
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Проект «Концепції створення та розвитку системи ювенальної юстиції в Україні». – [Цит. 2008, 19
травня]. – Доступний з: <http://www.scourt.gov.ua

вопорушення, а також соціальний контекст проживання.
На сьогодні роботу із неповнолітніми правопорушниками здійснює
ряд органів та служб. Зокрема, служба у справах дітей, судові вихователі,
кримінальна міліція у справах дітей,
приймальники-розподільники для
неповнолітніх, виховні колонії, загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації, центри соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.
Однак через відсутність налагоджених
механізмів співпраці між службами,
чітко розроблених методик роботи із
неповнолітніми правопорушниками,
які враховували б їх специфічні потреби, виникає необхідність у застосуванні
інструменту роботи із неповнолітніми
правопорушниками, що міг би застосовуватися на всіх етапах кримінального
процесу, сприяв соціальній реабілітації
неповнолітнього, та забезпечував профілактику рецидивів.
Саме коло відновного правосуддя
є інструментом, що дозволяє не лише
включити у правову систему деякі традиційні способи вирішення конфліктів
у громаді, а й залучити значно ширше
коло учасників, аніж судовий процес чи
кримінальна медіація. Тобто це не лише
інструмент роботи із правопорушенням,
а й спосіб створити надійну мережу підтримки для неповнолітнього, що сприятиме його реінтеграції в громаду.

Зміст та ідеологічне підґрунтя
кіл відновного правосуддя
Практика застосування кіл відновного правосуддя була введена в Юконі,
провінції Манітоба (Канада) та штаті
Міннесота (США) на основі традицій
корінних індіанців. На сьогодні кола
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Кола відновного правосуддя як інструмент роботи з неповнолітніми правопорушниками

широко використовуються в цих країнах, за їх
допомогою вирішуються навіть тяжкі злочини.
Зокрема, в Канаді проведення кіл відновного правосуддя входить в повноваження судді, тому кола
стали альтернативою судових слухань.
Незважаючи на вищезгадане, в літературі немає
чіткого визначення даного поняття, тому можна
запропонувати таке: коло відновного правосуддя – це процес вирішення проблем, що виникли
внаслідок правопорушення, який передбачає
активну участь сторін злочину та представників
місцевої громади, веде до відновлення потерпілого, соціальної реінтеграції правопорушника і
створення мережі підтримки для неповнолітніх,
яка служить інструментом профілактики майбутніх злочинів.
Також, немає й однозначної типології. На
сьогодні виділяють кілька типів кіл відновного
правосуддя, які можна класифікувати наступним
чином:
За метою:
Громадські кола примирення – уперше використані в 80-х роках в Юконі, внаслідок укладеної
партнерської угоди між місцевими представниками системи правосуддя та общиною. Основною
метою проведення кола стала побудова спільної
відповідальності за вирішення проблем злочинності в громаді. Можуть використовуватися при
злочинах, коли немає чітко визначеної потерпілої
сторони2.
Кола розуміння – використовуються переважно для вирішення складних конфліктів у громаді.
Є особливо ефективними у поліетнічних, гетерогенних громадах3.
Кола винесення вироку – використовуються
переважно в Канаді. Від інших видів кіл відрізняються тим, що участь судді є обов’язковою.
Основною метою цього кола є винесення вироку
правопорушнику. Однак, на відміну від судового
процесу, кола винесення вироку зазвичай передбачають надання правопорушнику підтримки громади, для того, щоб він зміг виконати прийняті
зобов’язання4.
Кола зцілення – використовуються в Канаді та
США; спрямовані на потреби окремих індивідів,
зокрема потерпілого. Зазвичай мають терапевтичний ефект, тому використовуються для того, щоб
2
3
4

Pranis K., Stuart B., Wedge M. Peacemaking circles: from crime to
community. 1st ed. – Living Justice Press, 2003. – P. 2
Зер Г. Зміна об’єктива: Новий погляд на злочин та правосуддя:
Пер. з англ. – К.: «Пульсари», 2004. – 222 c.
Coates R., Umbreit M., Vos B. Restorative Justice Circles in South
Saint Paul, Minnesota. – Center for restorative justice and
peacemaking. School of Social Work, University of Minnesota,
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допомогти потерпілому пережити кримінальну
ситуацію, відновити почуття безпеки. Кола зцілення є особливо ефективними у випадках вчинення злочинів проти статевої свободи та недоторканності, насильстві; а також у випадках, коли
злочинець невідомий5.
Кола підтримки та відповідальності – широко
використовуються для правопорушника та його
сім’ї. Мета –підтримати правопорушника, щоб
він зміг прийняти відповідальність за скоєне та
виконати зобов’язання перед громадою та потерпілою стороною6,7.
За типом кримінальної справи, що
розглядається:
Кола, що використовуються при злочинах
проти статевої свободи та недоторканності –
широко використовуються в Манітобі (Канада).
Для роботи використовуються кілька видів кіл
(зцілення, підтримки, винесення вироку), тому
можуть проводитися як для потерпілої сторони та
її сім’ї, так і для правопорушника та його сім’ї8.
Кола, що використовуються при злочинах
проти власності – зазвичай в таких випадках використовується поєднання кола винесення вироку
та кола підтримки правопорушника, тощо.
Варто зазначити, що незалежно від виду, кола
відновного правосуддя – це ціннісно орієнтований процес. Практики виділяють десять основних
цінностей, на яких ґрунтуються кола відновного правосуддя. До них відносять, зокрема, такі:
повага до самих себе та до інших, чесність, довіра,
стриманість (усвідомлення своєї обмеженості, що
дозволяє зосередитися на почуттях інших, а не на
задоволенні власних потреб), здатність ділитися
(відкриватися перед іншими та делегувати повноваження, особливо від професіоналів до громади),
інклюзивність (залучення всіх, на кого вплинула
ситуація; інклюзивність також визначає ставлення до правопорушника: змінюється не лише він, а
й громада, в якій він проживає), емпатія, любов,
сміливість (не відсутність страху, а можливість
визнати його), прощення собі та іншим (не стирає
факт чи спогади про злочин, так само як і не усуває необхідності виправлення наслідків та причин
5

6
7

8
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злочину, але дозволяє уникнути самодеструктивних наслідків гніву та ненависті)9,10.

Організаційні аспекти кола
відновного правосуддя
Залежно від виду кола, його структура та процес можуть дещо відрізнятися, все ж існує певна
загальна процедура проведення кола відновного
правосуддя. Практики виділяють чотири стадії
процесу проведення кола відновного правосуддя:
визначення доцільності проведення кола, підготовка, проведення кола та виконання прийнятої
угоди11.
На першій стадії визначається доцільність проведення кола – важливо переконатися, що коло є
найбільш відповідним способом вирішення конфлікту в даній ситуації.
Практики відновного правосуддя розробили
ряд критеріїв, що дозволяють прийняти це рішення. Відповідно до них, кола доцільно використовувати для вирішення складних справ, адже воно
дозволяє досліджувати всі аспекти правопорушення, виявляти його причини та об’єднувати
ресурси для необхідної превентивної роботи;
для вирішення проблем із поведінкою, що завдає
шкоди; у випадках змішаної відповідальності (без
явного потерпілого чи правопорушника), наприклад, підліткові бійки та знущання в школі; а
також, коли сторонами злочину є люди, стосунки
яких тривають – сусіди, члени сім’ї, однокласники, оскільки процес кола допоможе налагодити
більш конструктивні стосунки та знизить ймовірність повторення подібної поведінки12.
Потенційно кожна ситуація може бути вирішена за допомогою кола, однак застосування кола є
неефективним в ситуаціях, коли неможливо забезпечити збалансоване представництво, що проявляється не в однаковій кількості представників
сторін конфлікту, а рівності всіх учасників.
Оскільки кола потребують тривалої підготовки та значного зобов’язання від головних учасників, то не варто застосовувати коло відновного
правосуддя в умовах браку часу. Прості проблеми,

що не вимагають застосування кола, можуть бути
вирішені швидше за допомогою інших засобів13.
Для проведення кола потрібні значні матеріальні та людські ресурси. Особливо важливою є
наявність не лише професійних людських ресурсів (хранитель, волонтери), а й ресурсів громади
(необхідні служби, особливо при розгляді складних справ, пов’язаних із насильством, залежністю,
тощо). Відтак застосування кола є недоцільним в
умовах браку ресурсів.
І нарешті, для того, щоб застосувати коло відновного правосуддя ситуація повинна бути стабільною та безпечною: всі учасники погоджуються дотримуватися основних цінностей кола як під
час процесу, так і за його межами14.
Якщо було підтверджено доцільність застосування кола, то розпочинається найбільш тривалий етап роботи – підготовчий. На цьому етапі
звертають увагу на такі важливі аспекти: вибір
хранителів кола, визначення широкого кола учасників, формування груп підтримки для основних
кандидатів, формулювання правил взаємодії,
самопідготовка учасників кола, організація підготовчого (попереднього) кола – організовуються
для окремих учасників для досягнення розуміння
ситуації, підтримки або зцілення. Основна мета
підготовчого кола – забезпечити повноцінну
участь особи у колі відновного правосуддя15.
Відповідно, після завершення етапу підготовки
відбувається безпосередньо проведення кола відновного правосуддя. На цій стадії відбувається
зустріч усіх сторін, що беруть участь у колі відновного правосуддя для вирішення кримінальної ситуації16. Важливо наголосити, що оскільки
метою кола відновного правосуддя є позитивна
особистісна зміна, а не покарання, то увага учасників на цій стадії зосереджена на трьох аспектах:
компенсація завданої потерпілому шкоди у будьякий можливий спосіб; внесення змін у громаду;
та робота із основними причинами, аби зменшити
ймовірність рецидивів17.
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Кола відновного правосуддя як інструмент роботи з неповнолітніми правопорушниками

І нарешті, останньою стадією кола відновного правосуддя є виконання прийнятої угоди.
Практики вважають, що реалізація цієї стадії є
найбільш складною та важливою, адже належне виконання угоди забезпечує не лише успішну
реінтеграцію правопорушника, а й попередження рецидивів. Ця стадія складається із таких фаз:
моніторинг та оцінка виконання угоди, робота із
порушенням угоди, визнання успіху18,19.
В організації та проведенні кола відновного
правосуддя важливу роль має хранитель кола;
однак, він не керує колом, а лише допомагає це
робити учасникам, використовуючи повноваження, надані йому колом20.
Хранителі кола відновного правосуддя виконують низку завдань. Одним із найважливіших є
підготовка до проведення кола, що складається із
двох компонентів: самопідготовки та підготовки
інших учасників кола. Для цього хранителі виконують такі функції: встановлюють контакт із учасниками; з’ясовують предмет розмови, інтереси й
потреби сторін; спільно з учасниками визначають
правила спілкування в колі; при потребі організовують попереднє коло зцілення або підтримки
тощо21.
Крім того, практики визначають такі додаткові
завдання хранителя кола відновного правосуддя:
забезпечення рівного доступу до інформації для
всіх учасників кола ще до його початку; забезпечення атмосфери, що є безпечною та комфортною для всіх учасників; структурування діалогу
в колі (для цього використовується предмет, що
дає право говорити); врівноваження інтересів та
перспектив; захист цілісності процесу22,23.
На думку авторів, для виконання цих завдань,
хранителі насамперед повинні добре розуміти та
поділяти цінності, принципи та правила кіл відновного правосуддя. Окрім цього, їм необхідне
добре знання своєї громади, співпереживання, чесність, справедливість, скромність та терпіння.
Схожі висновки були зроблені в результаті
дослідження, проведеного в південному Сент18
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Полі (штат Міннесота, США). Зокрема, учасники дослідження назвали такі риси та навички,
необхідні хранителю кола відновного правосуддя:
зосередженість та організованість; безоціночне
ставлення; відкритість до нового досвіду; любов
та співчуття; повага до інших; терплячість, спокійність; комунікативні навички (включаючи
уважне слухання, навичку ділитися особистим
досвідом та чітко пояснювати правила); самосвідомість; навички наснаження. Також опитані
учасники кола та самі хранителі наголошують на
важливості духовності. При цьому під духовністю
розуміють не приналежність до певної релігії, а
набір базових цінностей, які не лише проголошуються як такі, а й використовуються в повсякденному житті24,25.

Вплив кола відновного правосуддя
на учасників кримінальної ситуації
Як унікальна модель відновного правосуддя,
кола мають на меті не лише відновлення балансу між задоволенням інтересів потерпілого та
потребою інтеграції правопорушника у суспільство, а й побудову та розвиток громад. Отже,
кола відновного правосуддя мають низку переваг порівняно із іншими способами вирішення
конфліктів. Найбільш суттєвими із них є такі:
кола налагоджують взаємини між учасниками;
забезпечують можливість для прийняття відповідальності; заохочують до відкритого діалогу між
усіма учасниками кримінальної ситуації; пропонують нові шляхи вирішення конфліктів у громаді; вирішують глибинні причини конфліктів, тим
самим виконують превентивну функцію; формують системне бачення проблеми в усіх учасників;
наснажують учасників та громаду26,27,28.
Практичний досвід застосування кіл відновного правосуддя підтверджує значний вплив кола
на правопорушника.
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Однією із найбільших переваг кола відновного
правосуддя для неповнолітнього правопорушника є те, що вони не лише допомагають йому прийняти відповідальність за скоєне, а й створюють
мережу підтримки, що особливо важливо саме
для неповнолітніх29. Адже часто поштовхом до
вчинення протиправної поведінки є почуття
відторгнення; недаремно англійський термін
«juvenile delinquency» (підліткова злочинність),
походить від латинських слів, що означають
«повністю самотній». Кола відновного правосуддя дозволяють уникнути таврування, яке посилює
почуття відторгнення. Натомість підтримується
почуття «об’єднуючого сорому» через донесення
до правопорушника переживань потерпілого, не
ігноруючи при цьому почуття і проблеми самого
неповнолітнього. Це сприяє розумінню правопорушником ситуації, в якій опинився потерпілий,
що виступає важливим мотивом для зміни поведінки та повернення індивіда в суспільство30,31.
Також кола дають правопорушнику можливість брати активну участь у плануванні свого
майбутнього, що посилює відчуття відповідальності за своє життя, підвищує самооцінку, та формує готовність відшкодовувати збитки32.
Практики вважають, що такого впливу кола
вдалося досягти внаслідок заміни карального
типу соціального контролю, (що викликає у правопорушника страх, а відтак і спротив, знижуючи
бажання реінтеграції у громаду) на компенсаторний та примирний тип, який не лише передбачає
примирення сторін злочину, а й прийняття рішення внаслідок консенсусу33.
Дані емпіричного дослідження, проведеного в
Сент-Полі, показують, що для правопорушників
найбільш важливими результатами кола відновного правосуддя були: відновлення втрачених
стосунків із найближчим оточенням та громадою,
зміна ставлення та поведінки, прийняття відповідальності та відшкодування завданої шкоди,
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уникнення суду та тюрми, можливість розповісти
свою історію, емоційна підтримка в колі34.
Насамкінець, варто зазначити, що внаслідок
активного залучення соціального оточення учасників правопорушення, коло відновного правосуддя має вплив і на громаду загалом.
На думку спеціалістів, одним і найбільш негативних моментів сучасної системи судочинства
є брак консультацій та переговорів із громадою з
приводу правопорушення; та відсутність контролю громади. Як вважає суддя Б. Стюарт, коли
громада «стоїть осторонь від правосуддя, як в
офіційному кримінальному процесі, незадіяними виявляються найважливіші ресурси її розвитку». Відтак він стверджує, що одним із найбільш
значимих результатів роботи кіл правосуддя
може бути зміцнення громади та вирішення її
проблем35.

Практика застосування кіл
відновного правосуддя при роботі
з неповнолітніми правопорушниками
в Україні36
З метою вивчення українського досвіду застосування кіл відновного правосуддя для вирішення
кримінальних справ за участю неповнолітніх було
проведено емпіричне дослідження, що передбачало збір даних з двох центрів відновного правосуддя, де вже застосовується коло, та опитування
представників інших центрів відновного правосуддя, що функціонують на території України.
Передусім варто зазначити, що практика застосування кола відновного правосуддя при роботі
із неповнолітніми правопорушниками є інноваційною та ще не набула значного поширення в
Україні.
Результати дослідження підтвердили, що серед
практиків відновного правосуддя в Україні немає
чіткого, системного уявлення про кола. Можна
стверджувати, що відсутність цілісного поняття
«кола відновного правосуддя» є однією із причин
низького рівня застосування цього інструменту
при роботі із неповнолітніми правопорушниками,
адже види кіл окреслюють і можливі шляхи та
ситуації їх застосування. Самі практики ствер34
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Йдеться лише про застосування кола відновного правосуддя у
кримінальних справах за участі неповнолітніх. Застосування
кіл у школах не було предметом вивчення.
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джують, що брак знань щодо даного інструменту
роботи із неповнолітніми суттєво ускладнює їхню
роботу.
Зокрема, було з’ясовано, що із 2006 р. в Україні
були здійснені поодинокі спроби провести кола
у Центрах відновного правосуддя у м. Одеса та
смт Красногвардійське, АРК. Однак, станом на
2008 р., за моделлю кіл відновного правосуддя із неповнолітніми працювали лише у двох
Центрах відновного правосуддя – у м. Жмеринка
Вінницької області та у м. Львові. Відповідно у
Жмеринці за моделлю кіл працюють із січня 2008
р. (не враховуючи підготовчої індивідуальної
роботи), а у Львові з жовтня 2007 р. У двох центрах кола проводяться один раз на тиждень.
На сьогодні в Україні кола застосовуються
лише при роботі із засудженими й підсудними
неповнолітніми, які вчинили злочини проти
власності (м. Жмеринка), та при роботі із неповнолітніми правопорушниками, які відбувають
покарання у виховній колонії (м. Львів). Отже,
в існуючій практиці коло відновного правосуддя
стало альтернативою тюремного ув’язнення та
інструментом реінтеграції неповнолітніх правопорушників; а також інструментом ресоціалізації,
основною метою якого є максимальна адаптація
неповнолітніх до життя в громаді після їх звільнення із колонії. При цьому коло відновного правосуддя використовують у всіх відділеннях колонії, навіть із тими неповнолітніми, які вчинили
тяжкі насильницькі злочини.
Незважаючи на переконання практиків про
можливість застосування кола для вирішення
будь-якої кримінальної ситуації, все ж в Україні
коло відновного правосуддя використовується в
досить обмежених ситуаціях. Окрім цього, доцільно зауважити, що в Україні до кола відновного
правосуддя не залучається найближче оточення
правопорушника, що є однією із найбільш важливих та принципових складових цієї програми.
Проведене дослідження також показує, що в
Україні коло відновного правосуддя використовується у поєднанні із тренінгами, а не як самостійний інструмент роботи. Фахівці обґрунтовують це замкнутістю учасників (неповнолітніх
правопорушників), що утруднює використання
класичного кола відновного правосуддя, оскільки воно передбачає високий рівень залученості
учасників.
На думку практиків, поєднання кола відновного правосуддя із тренінгами дозволяє надати неповнолітнім правопорушникам необхідну
інформацію, наприклад, про ненасильницькі
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способи вирішення конфліктів, та сформувати
необхідні навички:
– Хлопцям часто буває важко висловитися, тому ми включаємо в коло більше елементів
тренінгу; адже якщо предмет просто ходитиме по колу, то через те, що їм важко сформулювати свою думку, вони його просто мовчки
передаватимуть.
Однак застосування елементів тренінгу істотно
впливає на процедуру проведення кола відновного правосуддя. Внаслідок цього, процес проведення кола відновного правосуддя в Україні суттєво
відрізняється від того, що описаний американськими та канадськими практиками. Зокрема, не
зберігається послідовність фаз проведення кола,
що може призводити до зміни теми обговорення,
втрати логічності процесу.
Не в останню чергу це пов’язано із роллю хранителя (ведучого) в процесі проведення кола відновного правосуддя. На основі отриманих даних,
можна сказати, що практики досить чітко визначають риси характеру, які необхідні хранителю.
Зазвичай практики виділяють такі необхідні
риси: авторитетність, щирість, доброта, відвертість, вміння та бажання допомогти іншим. Однак
виникли труднощі із виокремленням навичок, які
необхідні хранителю кола. Можна припустити, що
це пов’язано із тим, що серед практиків не існує
чіткого уявлення стосовно функцій хранителя,
його ролі в процедурі проведення кола. Зокрема,
таку гіпотезу підтверджує й те, що в Центрах відновного правосуддя немає людини, яка б виконувала роль хранителя кола. Ці функції беруть на
себе щоразу інші працівники. На сьогодні роль
хранителя не є чітко окресленою, та переважно
полягає лише у модерації бесіди. Насамперед це
пов’язано із браком досвіду та відсутністю описаної методики проведення кола. Наприклад, в
українській практиці коло не проводиться за виділеними стадіями (визначення доцільності проведення кола, підготовка, проведення та моніторинг виконаної угоди), як це описано в іноземній
методиці.

Переваги та обмеження застосування
кіл відновного правосуддя при роботі
із неповнолітніми правопорушниками
У межах дослідження переваги було визначено ряд характерних особливостей кіл відновного
правосуддя, що дозволяють досягнути кращих
результатів порівняно із іншими програмами чи
офіційними методами ресоціалізації неповнолітніх правопорушників.
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ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ
Практики визначили такі переваги кола відновного правосуддя, як інструменту роботи із
неповнолітніми правопорушниками.
По-перше, коло дозволяє сформувати у правопорушника почуття приналежності до громади,
що сприяє його реінтеграції. Зокрема, на думку
учасників дослідження, «коло дає можливість
правопорушнику відчути себе частиною громади»,
розвиваючи у дітей повагу до себе та до інших.
По-друге, коло дозволяє залучити наявні ресурси громади та розвинути потенційні; при цьому
йдеться не лише про фінансові чи матеріальні
ресурси, а й про людські, зокрема й професійні.
По-третє, коло дозволяє згуртувати громаду,
що знижує ймовірність рецидивів серед неповнолітніх, оскільки в колі відновлюються соціальні
зв’язки, що в свою чергу забезпечує соціальний
контроль.
Насамкінець, практики також виокремили
таку перевагу кола відновного правосуддя, як
створення атмосфери, що сприяє саморозкриттю
учасників: «[Коло] це як певне таїнство; ця атмосфера сприяє тому, щоб людина ділилася своїми
думками».
Отже, всі вищезгадані переваги кола відновного правосуддя створюють передумови для забезпечення більш тривалого результату, аніж офіційні методи ресоціалізації, призначені судом.
Окрім переваг застосування кола відновного правосуддя, дослідження виявило також два
аспекти, що обмежують використання кола: брак
часу (проведення кола потребує багато часу, тому
не може бути застосоване у випадках, коли справу потрібно вирішити у певний строк) та брак
матеріальних і людських ресурсів, як матеріальних, так і людських, які не завжди є наявними в
громаді. Учасники дослідження не зазначили ще
двох аспектів, які описані в іноземній літературі. Зокрема, застосування кола є недоцільним в
умовах, коли неможливо забезпечити збалансоване представництво та гарантувати безпеку всіх
учасників.
Також учасники дослідження виокремили
певні труднощі у застосуванні цього інструменту роботи. Найбільшими із них є брак інформації
про коло відновного правосуддя та відсутність
методичних матеріалів.
У першу чергу це зумовлено тим, що зарубіжний досвід проведення кіл є недостатньо адаптованим до українських реалій, немає описаної
методики проведення кола, бракує методичних
матеріалів.
Також учасники дослідження зазначили, що
в громадах бракує інформації щодо відновного
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правосуддя загалом, та його окремих програм,
зокрема, й кола; відтак це породжує недовіру до
інноваційних програм, оскільки, на думку практиків, «все нове при відсутності належної інформаційної підтримки, сприймається з негативної
сторони».
Деякі практики до труднощів впровадження
кола відновного правосуддя віднесли неструктурованість суспільства (в сучасному українському
суспільстві важко виокремити громаду, особливо у великих містах). Це є достатньо вагомим
фактором, оскільки коло відновного правосуддя
передбачає високий рівень активності місцевої
громади.

Перспективи та проблеми
впровадження кіл відновного
правосуддя в Україні
Аналізуючи отримані дані дослідження, можна
стверджувати, що запровадження кола відновного правосуддя як інструменту роботи із неповнолітніми правопорушниками є перспективним.
Оскільки, на відміну від існуючих інструментів
роботи із дітьми, що вчинили правопорушення,
лише коло дозволяє поєднати роботу в громаді з
індивідуальною та груповою. Таким чином, у колі
ведеться робота не лише із правопорушником, а
й з його найближчим соціальним оточенням, що
дозволяє закріпити отриманий результат, реінтегрувати неповнолітнього в громаду та створити
належну мережу підтримки, що дозволить зменшити ймовірність рецидивів.
У перспективі можна розширювати коло
справ, при яких застосовується коло відновного правосуддя, адже на сьогодні в Україні воно
використовується лише для розгляду злочинів
проти власності. Однак, як зазначили учасники
дослідження, кола відновного правосуддя можна
успішно використовувати при розгляді злочинів
проти життя і здоров’я, статевої свободи та недоторканості, при злочинах у сфері обігу наркотичних речовин.
Як виявило дане дослідження, до проведення
кола в Україні не залучаються батьки та родичі
правопорушників, їхні вчителі тощо. Тому важливим напрямом розвитку є також більш активне
залучення найближчого соціального оточення до
процесу проведення кола, адже саме цей елемент
підвищує ймовірність реінтеграції неповнолітнього правопорушника в громаду.
Також можна використовувати коло не лише
як спосіб роботи із засудженими чи підсудними
дітьми, а й як інструмент вирішення конфлікту,
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тобто як альтернативу судовому розгляду. Більше
того, із розвитком системи ювенальної юстиції,
таке використання кола відновного правосуддя
є особливо актуальним.
Незважаючи на ряд переваг та перспектив, все
ж існують проблеми, що ускладнюють застосування кола відновного правосуддя як інструменту
роботи із неповнолітніми правопорушниками.
Передусім використання кола відновного
правосуддя передбачає співпрацю із державними органами, що ускладнюється відсутністю
належної нормативно-правової бази. При цьому
прийняття окремих законів не є виправданим. Як
стверджують практики, достатньо внести зміни до
чинного законодавства. Також, у зв’язку із розвитком ювенальної юстиції, змінюватиметься законодавча база щодо неповнолітніх правопорушників, тому важливо, аби у новому законодавстві
було передбачено використання кола відновного
правосуддя не лише як інструменту реінтеграції,
а й як альтернативу судового розгляду.
Суттєвою проблемою є також і питання фінансування. Адже поки що кола відновного правосуддя впроваджуються в межах проекту, що фінансується іноземними донорами. Однак для того,
щоб коло відновного правосуддя застосовувалося
як інструмент роботи із неповнолітніми і надалі,
потрібно залучати державне фінансування, йдеться передусім про місцеві бюджети.
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Насамкінець, за словами фахівців, досить серйозною перешкодою щодо поширення практики
використання кіл відновного правосуддя у роботі
із неповнолітніми є недостатня поінформованість
громадськості. Тобто йдеться як про громаду загалом, так і про практиків відновного правосуддя в
інших регіонах України. Відтак потрібно не лише
підвищувати рівень поінформованості громади
щодо ювенальної юстиції, відновних практик, та
кола відновного правосуддя зокрема; а й працювати із професійною спільнотою, у тому числі й
з працівниками державних служб.
Отже, коло відновного правосуддя – це унікальний інструмент для роботи із неповнолітніми
правопорушниками, що передбачає зміну парадигми зовнішнього примусу на компенсаторний
та примирний тип соціального контролю. На
відміну від сучасної каральної системи, коло відновного правосуддя є максимально адаптованим
до ювенальних методів роботи, адже вирішення
ситуації, пов’язаної з правопорушенням, відбувається шляхом досягнення порозуміння між
сторонами злочину із залученням їх соціального оточення та представників місцевих громад.
Таким чином, коло відновного правосуддя сприяє
відновленню правопорушника та його реінтеграцію в громаду.
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ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ, ЩО ВЧИНИЛИ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
Публікація є робочим варіантом розділу «Захист дітей, що вчинили
правопорушення», підготовленого для Державної доповіді про
становище дітей у 2007 р.
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таття 40 Конвенції ООН про права дитини визначає право дітей, що перебувають у
конфлікті з законом, на особливу турботу та
захист. Українським аналогом поняття «діти в
конфлікті з законом» є терміни «неповнолітні,
засуджені за скоєння злочинів», «неповнолітні,
які перебувають на обліку у кримінальній міліції
у справах дітей», «неповнолітні, які утримуються
у виховних колоніях» тощо. Зазначені терміни
є дещо вужчими, ніж пропоновані Конвенцією,
оскільки для отримання таких статусів дитина
повинна бути зареєстрована в органах системи
офіційного правосуддя, у той час як загальновідомим є факт підвищеного латентного характеру
дитячих правопорушень.
З різних причин інформація про більшість
правопорушень, зокрема вчинених дітьми вперше
і де потерпілою стороною є ті, хто також не досяг
повноліття (наприклад, випадки крадіжок і хуліганства в загальноосвітніх закладах), не потрапляє
до органів внутрішніх справ, що має неоднозначні
наслідки для профілактики дитячої злочинності.
Ураховуючи той факт, що досить значна кількість
дітей та молодих людей «переростають» протиправну поведінку, поставлення неповнолітніх
правопорушників на облік або засудження їх до
відбування певного виду покарання без надання
належної соціальної підтримки може призвести
до їх стигматизації в сім’ї і погіршення їхнього
становища в школі. З іншого боку, відсутність
чітких даних на національному та місцевих рів-
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нях про загальну кількість дітей, які вчиняють
правопорушення або схильних до делінквентної
поведінки, ускладнюють координацію зусиль та
планування відповідних профілактичних заходів.
Досі серед суб’єктів державної політики, відповідальних в Україні за профілактику дитячої злочинності й роботу з дітьми-правопорушниками,
відсутній орган, до повноважень якого входила б
координація та аналіз даних у галузі вдосконалення інструментів моніторингу, підготовка фахівців
з питань моніторингу та оцінки тощо.
Відповідно до рекомендацій ст. 40.3.а Конвенції
ООН про права дитини, в українському законодавстві визначено вік настання кримінальної відповідальності: до неї притягуються діти, яким на
момент вчинення злочину, виповнилося 16 років.
Діти від 14 до 16 років підлягають кримінальній
відповідальності, зокрема, за вбивство, умисне
заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування,
крадіжку, грабіж, розбій та злісне хуліганство.
Особливість державної політики та практики
щодо роботи з дітьми (в конфлікті з законом) в
Україні полягає в тому, що більшість суб’єктів
профілактики підліткової злочинності працюють
із неповнолітніми правопорушниками системно
вже після скоєння ними злочину (на етапі судового розгляду справи, відбуття дитиною покарання,
перебування в спеціальних установах для дітей,
після повернення її з місць позбавлення волі або
школи-інтернату). Незважаючи на згоду більшості фахівців та посадовців стосовно необхідності
запровадити в Україні комплексний підхід щодо
профілактики підліткової злочинності, поки що
можна стверджувати, що у багатьох ситуаціях
діти (у конфлікті з законом) не мають доступу
до професійних соціальних та юридичних послуг,
які могли б допомогти виправити ситуацію, що
призвела до скоєння ними злочину.
Відповідно до вимог ст. 59 Конституції України,
органи досудового слідства та суди в усіх випадках
повинні забезпечити право дитини, яка є підозрюваною, обвинуваченою у скоєнні правопорушення
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Захист прав дітей, що вчинили правопорушення

або підсудною, на одержання кваліфікованої юридичної допомоги. Ураховуючи вікові особливості
дітей, закон надає їм можливість скористатись
фаховою юридичною підтримкою. Участь захисника при провадженні досудового слідства і під
час судового розгляду кримінальної справи про
правопорушення дитини є обов’язковою (п. 1
ч. ст. 45 Кримінального процесуального кодексу;
далі – КПК України). Відповідно до вимог ст. 44
КПК України, захисником може виступати особа,
яка має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, та інші фахівці в галузі права, які за законом мають право на надання
юридичної допомоги. Як захисники допускаються також близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни
або піклувальники, але у випадках і в порядку, передбачених КПК. Захисник бере участь у
справі з моменту пред’явлення обвинувачення,
а якщо дитину затримано до пред’явлення обвинувачення як підозрюваного або обрано щодо неї
запобіжний захід до пред’явлення обвинувачення
– з моменту оголошення дитині протоколу про
затримання або постанови про застосування запобіжного заходу, але не пізніше 24 годин з моменту
затримання. Близькі родичі обвинуваченого, його
опікуни або піклувальники як захисники можуть
брати участь у справі лише одночасно з фахівцем
– адвокатом чи іншим спеціалістом у галузі права,
який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи.
Однак, незважаючи на вимоги закону, діти,
будучи учасниками судового процесу, часто не
мають доступу до якісної юридичної допомоги.
У багатьох випадках підозрювані, обвинувачувані,
які вчинили злочини у неповнолітньому віці, та їх
законні представники через відсутність коштів не
в змозі запросити адвоката чи іншого фахівця в
галузі права, у зв’язку з цим слідчі призначають
захисника. У такому випадку захист дитини зводиться до формального виконання мінімального
переліку обов’язків (присутності під час проведення обмеженого кола слідчих дій, де участь
захисника обов’язкова, а також до підписання ним
відповідних процесуальних документів, і лише
подекуди – до подання клопотань).
Крім того, більшість дітей (у конфлікті з законом) часто не мають доступу і до якісних соціальних послуг. На сьогодні в Україні на законодавчому рівні визначено великий перелік державних
органів, організацій та установ, діяльність яких
безпосередньо спрямована на дітей, які скоїли
правопорушення. До них належать місцеві орга№ 2, вересень, 2008

ни виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органи
внутрішніх справ, школи соціальної реабілітації,
виховні колонії, кримінальні виконавчі інспекції
тощо. Але, незважаючи на такий досить широкий
перелік органів, організацій та установ, уповноважених державою щодо вирішення проблеми
підліткової злочинності, їхні зусилля часто є
недостатньо ефективними через сукупність певних чинників:
• неукомплектованість відповідних органів,
служб та організацій кадрами;
• низький, а в більшості випадків невідповідний
професійно-кваліфікаційний рівень фахівців
на місцях;
• відсутність спеціальних знань та постійно
діючих програм підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів;
• подекуди – дублювання функцій, які, в свою
чергу, не відповідають концепції захисту прав
та інтересів дітей, а у своїй більшості спрямовані на виявлення, ведення обліку та здійснення нагляду за дітьми, які перебувають у
конфлікті з законом;
• відсутність тісної міжвідомчої співпраці та
взаємодії між суб’єктами профілактики підліткової злочинності;
• відсутність відповідного фінансування1.
Загальні тенденції офіційної статистики щодо
вчинення дітьми правопорушень в Україні описано нижче.
Як і в інших країнах, більшість правопорушників є чоловічої статі, значна частина походить
з соціально вразливих сімей, а більшість правопорушень, скоюваних дітьми, як і раніше, це
крадіжки.
Починаючи з 2003 р., відбувається поступове скорочення кількості дітей, які перебувають
на обліку у кримінальній міліції у справах дітей
(30 тис. осіб у 2007 р. – на противагу близько 47
тис. осіб у 2003 р.). Зменшення цього показника
може, на перший погляд, свідчити про зниження
рівня порушення дітьми закону. Однак, враховуючи загальне зменшення кількості дитячого населення в Україні, а також відсутність кардинальних змін у політиці щодо профілактики дитячої
злочинності, які могли б привести до швидкого
усунення соціально-економічних та культурних
факторів виникнення делінквентних проявів у
1

Шнеренко Л. Надання соціальних послуг та здійснення
соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі / Нормативноправові аспекти ювенальної юстиції.Посіб. для тренерів. –
Вип. 2 / За ред. Ю. О. Луценка та Є. Б. Павлової. – К.: Видавець
Надтока О. Ф., 2008. –154 с.
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ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ
Мал. 1.
Співвідношення між
кількістю дітей,
засуджених за скоєння
злочину, та дітей, які
перебувають у
виховних колоніях, у
2000, 2005, 2007 рр.

загальна кількість
дітей, засуджених за
скоєння злочину

20016
17556

кількість дітей, що
перебувають у
виховних колоніях
11170

3109
1256

2000

дітей, можна припустити, що мова йде радше про
зменшення кількості випадків контактів дітей з
офіційною системою правосуддя та підвищення
рівня латентності дитячих правопорушень.
Як відзначають експерти, зниження рівня підліткової злочинності в Україні є не так наслідком
профілактичної роботи суспільства, як результатом декриміналізації дрібної крадіжки, за яку
передбачена адміністративна відповідальність
згідно з Кодексом України про адміністративні
правопорушення. Від 2005 р. дрібна крадіжка в
обсязі до трьох податкових соціальних пільг не
вважається кримінальним злочином. Проте ця
мінімальна соціальна пільга щороку зростає:
якщо у 2007 р. вона складала 210 грн і крадіжка майна вартістю до 630 грн. каралася лише
адміністративним штрафом, то з 1 січня 2008 р.
ця пільга вже складає 257 грн 59 коп. І відтепер
крадіжка майна на суму до 772 грн не є кримінально караною. Отже, незважаючи на те, що для
більшості населення така втрата є досить суттєвою, значна частина дітей, які скоїли такий вид
правопорушення, не несе сьогодні кримінальної
відповідальності2.
Щороку змінюється співвідношення між різними видами правопорушень, скоюваних дітьми.
Усе частіше діти скоюють «дорослі» злочини (крадіжки, шахрайство, торгівля наркотичними засобами, замах на життя та здоров’я громадян тощо).
Якщо у 1995 р. частка крадіжок становила майже
60% від загальної кількості злочинів, скоюваних
дітьми в Україні, в 2000 р. – 69%, то минулого
року крадіжки склали всього лише 42% від усієї
сукупності правопорушень. Однак злочини проти
власності (крадіжка, пограбування, розбій, шахрайство) все ще складають найбільшу групу зло2

Беца О. Гуманізація кримінальної відповідальності
неповнолітніх / Нормативно-правові аспекти ювенальної
юстиції. Посіб. для тренерів. – Вип. 2 / За ред. Ю. О. Луценка
та Є. Б. Павлової. – К.: Видавець Надтока О. Ф., 2008. – 154 с.
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чинів, де правопорушниками стали діти, хоча їхня
частка в загальному розрізі дитячої злочинності
також зменшується (71% у минулому році на противагу 77% – у 2005 р., 80% – у 2000 р.). Серед
інших тенденцій – «помолодшання» підліткової
злочинності: мають місце факти скоєння правопорушень та злочинів різного ступеня тяжкості
у віці 7–10 років, кожен третій підліток вчиняє
злочин у віці 11–14 років.
За останні три роки зменшилась кількість
дітей, яких було направлено до приймальниківрозподільників та виховних колоній: порівняно з 2005 р. кількість осіб, що перебували в
приймальниках-розподільниках для дітей, зменшилась удвічі, кількість вихованців колоній –
більше ніж на чверть. Ураховуючи, що збільшився
відрив між загальною кількістю дітей, засуджених за скоєння злочину, і кількістю дітей, яких
було позбавлено волі, можна говорити про відносну гуманізацію судової практики щодо дітейправопорушників. Відносну, оскільки хоча показник кількості дітей, що утримуються в місцях
позбавлення волі, у 2007 р. і скоротився майже
на 45% відносно аналогічного показника 2000 р.,
тим не менше порівняно з 2005 р. він є більшим
(див. Мал. 1).
Упродовж 2005–2007 рр. частка дівчат, що перебували на обліку в кримінальній міліції у справах
дітей, залишалась не змінною – 9%. Кожна п’ята
дитина (21%) з тих, хто перебував на згаданому
обліку минулого року, ніде не навчалась і не працювала. Порівняно з 2005 р. (коли цей показник
становив 18,7%) існує тенденція до поступового
збільшення частки дітей даної категорії серед усіх
зареєстрованих у відділах КМСД, що вказує на
потребу вдосконалення роботи з профорієнтаційного та мотиваційного консультування у школі,
а також на необхідність розвитку нових форм
навчання для дітей та молоді. Серед дітей, які за
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рішенням суду перебувають у школах соціальної
реабілітації, теж з кожним роком збільшується
кількість тих вихованців, які взагалі раніше не
відвідували навчальні заклади або рівень освіти
яких – на три-чотири роки нижчий від необхідного за віком.
Що стосується соціально-демографічних
характеристик, кожна третя дитина (33%), зареєстрована на обліку в кримінальній міліції у справах дітей в 2007 р., є сиротою або має лише одного
з батьків. Даний показник є схожий до попередніх
років, хоча і демонструє незначне збільшення: так,
у 2006 р. він становив 32%, у 2005 р. – 29%.
Серед дітей, засуджених у 2007 р. до покарань,
не пов’язаних з позбавленням волі, 7,1% – сироти,
40% – виховуються у неповних сім’ях та 15% – у
дисфункціональних (т. зв. «неблагополучних»)
сім’ях (див. Мал. 2).
Показники щодо дітей, які перебувають у місцях позбавлення волі, є подібними: більш ніж
половина дітей походить з сімей, які потребують
соціальних послуг, або є сиротами чи позбавленими батьківського піклування. Зазначені дані свідчать про необхідність розвитку послуг у громаді
для дітей, які проживають із самотніми батьками,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування; а також для дорослих членів родини.
Можливо, також цей показник вказує на приховану дискримінацію тих дітей, чиї родини не мають
можливості оплатити послуги адвокатів для них.
Особливої уваги потребує також питання захисту
дітей, які повертаються з місць позбавлення волі
або закладів соціальної реабілітації до дисфункціональних або кризових сімей, попереднє перебування в яких, очевидно, вплинуло на вчинення
дитиною правопорушення або формування у неї
делінквентної поведінки. Власні ресурси родин,
з яких походять діти-правопорушники, часто є
обмеженими або незначними для того, щоб батьки
Мал. 2.
Розподіл дітей,
засуджених у 2007 р.
до покарань, не
пов’язаних з
позбавленням волі,
за сімейною ознакою

змогли допомогти дитині, що перебуває на обліку
в школі, кримінальній міліції у справах дітей або
виховується у спеціальній установі.
Очевидно, що втручання в життя дитини з
боку держави без докладання зусиль для зміни
ситуації в родині є малоефективним. Реєстрація
дитини, яка скоїла правопорушення або схильна
до делінквентної поведінки, засудження за вчинення злочину чи застосування інших санкцій
до неповнолітнього без уваги до дорослих членів
родини звужує можливості підлітка до виправлення його поведінки. Судова практика свідчить, що
примусовий захід виховного характеру у вигляді
передачі під нагляд батьків, які самі потребують
допомоги у вихованні дитини або навіть втягнули її у злочинну діяльність, є малоефективним
і може протирічити інтересам неповнолітнього
правопорушника. Як результат – це збільшення
кількості дітей, які повторно скоюють правопорушення або повертаються на вулицю.
Так, протягом 2007 р. 341 підліток, який був
засуджений до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, вчинив новий злочин у період відбування покарання. Крім того, як свідчать статистичні дані Державного департаменту виконання
покарань, з числа дітей, які потрапляють у місця
позбавлення волі, більш ніж 60% раніше засуджувалися до покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі: з 1800 підлітків, які перебувають у виховних
колоніях, до 1105 – раніше вже застосовувалось
звільнення від відбування покарання з випробуванням, а 32 – повторно засуджені до позбавлення
волі.
Загалом, як відзначають провідні кримінологи та експерти, застосування офіційних заходів
покарання до дітей часто не є необхідним і може
призвести до зворотніх результатів. У більшості
європейських країн суди стримано ставляться
до застосування ув’язнення до дітей і осіб до 21
7%

38%

Сироти
40%

15%

Виховуються у
неповних сім’ях
Виховуються у
дисфункціональних
сім’ях
решта
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року. Перелік нев’язничних санкцій стосовно них
досить широкий: судове попередження, абсолютне звільнення від покарання; зобов’язання законослухняно поводитись; штраф; умовне звільнення; компенсаційний вирок; відвідування центру
порядку; нагляд і виконання певного різновиду
діяльності; громадські роботи; повна або часткова відстрочка від виконання вироку; нагляд із
тримісячною ізоляцією в спеціальному інтернаті;
комбіновані покарання тощо.
Найтиповішою санкцією є відвідування центру
порядку. Такі центри працюють по суботах під егідою служби пробації. Суд при винесенні вироку
встановлює кількість годин для відвідування центру: для підлітків 12–16 років максимальна кількість складає 24 години; для осіб 16–21 років – 36.
Тривалість одного заняття – дві-три години. Тут
правопорушники беруть участь в обов’язкових
різновидах діяльності: фізичні вправи, надання
першої допомоги, вивчення правил дорожнього
руху, структурування дозвілля, обробка дерева,
металу, ремонт техніки тощо. Широкого поширення набули центри пробації та виправні гуртожитки, що доводять свою високу запобіжну
ефективність.
Цікавим є досвід Нідерландів, де програми
виправлення в родині, які довели свою ефективність, широко використовують в якості втручання
для попередження рецидивізму щодо неповнолітніх правопорушників. Наприклад, однією з програм є мультисистемна терапія (розрахована на
дітей, що мають хронічну схильність до насильства або зловживання певними речовинами), яка
передбачає надання батькам навичок і ресурсів, які
необхідні їм для самостійної боротьби з труднощами, що виникають при вихованні дітей, а також
надання допомоги дітям-правопорушникам.
У багатьох країнах розроблено заходи, які якомога раніше відволікають увагу офіційної системи правосуддя від застосування покарання до
такої групи. Наприклад, у Шотландії більшість
молодих правопорушників судять адміністративні трибунали, робота яких більш відома як
«слухання справ з дітьми», у яких беруть участь
звичайні представники з аудиторії, що не мають
каральних повноважень. Тут увагу приділяють не
так самому правопорушенню, як потребам конкретної дитини. У Франції є досвід проведення
розгляду справи із залученням судових представників, підлітка та його родини. Досить значна кількість країн орієнтується на впровадження
відновних підходів у роботу з дітьми в конфлікті
з законом. Це означає участь дітей, що вчинили
правопорушення, в усуненні шкоди, завданої
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ними в результаті скоєння злочину. Так, у Новій
Зеландії посередницькі програми із залученням
потерпілих разом із правопорушником застосовуються з метою подолання наслідків проступку без
застосування до дитини офіційних судових слухань. У Чехії та Словенії служба пробації відіграє
активну роль у програмах виведення обвинувачуваних з юрисдикції кримінальних судів, а також у
медіації між правопорушниками та потерпілими
на досудовому етапі. Інші підходи включають
соціальну роботу з правопорушником, де залучення дитини, що визнає себе винною, до соціальної
роботи може стати важливою умовою для зняття судового обвинувачення, звичайно, на певних
умовах, погоджених із правопорушником.
Аналогічний досвід є і в Україні, де з 2003 р. з
ініціативи БО «Український Центр Порозуміння»,
за підтримки Представництва Європейської
Комісії, Швейцарської агенції з розвитку та
співробітництва в Україні, Верховного Суду,
Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх
справ, Державного департаменту виконання покарань, Генеральної прокуратури України відбувається впровадження програм усунення завданої
злочином шкоди (інша назва – програми відновного правосуддя). Дітям, які скоїли правопорушення і визнають цей факт, надається можливість
виправити ситуацію та шкоду, завдану потерпілому. Програми відновного правосуддя (прикладами
яких є медіація у кримінальних справах, форуми
громадського правосуддя) визнано в світі одним
із найбільш ефективних засобів попередження
повторних дитячих правопорушень: в Україні їх
упроваджують громадські організації спільно з
судами, закладами освіти, центрами соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, правоохоронними органами в містах Київ, Біла Церква, ІваноФранківськ, Жмеринка Вінницької області, Львів,
Дрогобич Львівської області, Луганськ, Харків,
Одеса, Суми, Сімферополь, Красногвардійське
(АР Крим). Особливість програм полягає у врахуванні потреб правопорушників та потерпілих
і делегуванні обом сторонам можливості самостійно вирішити конфлікт, без втручання держави. За даними закордонних досліджень, більш як
90% правопорушників, які беруть участь у таких
програмах, утримуються від скоєння повторного
правопорушення впродовж наступного року.
Крім того, починаючи з грудня 2006 р., в Україні
за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та
співробітництва консорціум із трьох організацій
(Навчально-науковий інститут підготовки кадрів
громадської безпеки та психологічної служби
Київського національного університету внутрішВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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ніх справ, ГО «Інститут проблем наркоманій та
наркозлочинності», БО «Український Центр
Порозуміння») впроваджує проект «Стратегії
міліції щодо профілактики підліткової злочинності в Україні», який передбачає зміну підходів
роботи кримінальної міліції у справах дітей та
дільничних інспекторів міліції до роботи з дітьми
(в конфлікті з законом) та апробацію трирівневної моделі профілактики підліткової злочинності
в громаді.
Однак у більшості випадків практика соціальної та правоосвітньої роботи з дітьми (в конфлікті з законом) в Україні передбачає, що найбільше зусиль фахівці державних служб та органів
зосереджують на дітях, що перебувають у місцях
позбавлення волі або звільнились з них.
Так, протягом 2007 р. у мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діяло 185
служб соціального супроводу дітей та молоді, що
перебуває у місцях позбавлення волі та повертається з них, 12 консультативних пунктів у СІЗО,
3 консультативних пункти у виховних колоніях,
25 – у виправних колоніях та 13 – у кримінальновиконавчій інспекції.
В окремих регіонах активну роль у наданні
правової допомоги та роз’ясненні правових питань
відіграють управління юстиції (Головуправління
юстиції в Івано-Франківській та Луганській
областях під час участі у роботі консультативного пункту на базі слідчого ізолятору № 12,
Головуправління юстиції у Луганській області
– під час проведення начальником головуправління особистого прийому дітей, що відбувають
покарання у Перевальській виховній колонії;
Самбірське міськрайонне управління юстиції
Львівської області – під час проведення прийому
та правоосвітніх заходів з дітьми, що перебувають
у Самбірській виховній колонії). Бережанське
райуправління юстиції у співпраці з районним
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зорганізувало роботу консультативного пункту
для надання засудженим соціально-економічних,
соціально-педагогічних, інформаційних та юридичних послуг. Крім цього, працівники райуправління юстиції спільно зі службою у справах дітей
здійснюють вивчення стану організації виховної
роботи та професійного навчання вихованців
колонії, надають працівникам колонії інформаційну та методичну допомогу. За їх активної
участі з дітьми виховної колонії у поточному
році проведено широкий спектр правоосвітніх
та виховних заходів, як-от: диспут «Чи можуть
існувати права без обов’язків?» (8 клас), виховні години «Міжнародна спільнота і захист прав
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людини» (6 і 9 класи) та «Конституція і я» (6 і 9
класи), анкетування «Чому я скоїв злочин?» (10
клас). З початком навчального року за ініціативи
районного управління юстиції у виховній колонії
розпочав діяльність правознавчий гурток «Знай
свої права та обов’язки».
У Вінницькій, Волинській та Харківській
областях органи юстиції також докладають
зусиль до здійснення правоосвітньої роботи з
засудженими дітьми. Зокрема, органами юстиції
Вінницької області за сприяння обласної МКМР
з правової освіти населення в усіх установах виконання покарань створено громадські приймальні.
Ковельським міськрайонним управлінням юстиції Волинської області налагоджено систематичну
роботу щодо надання правових консультацій та
проведення правоосвітніх заходів із дітьми, що
перебувають у Ковельській виховній колонії.
Дергачівська районна МКМР з правової освіти
населення Харківської області налагодила дієвий
механізм співпраці місцевих органів виконавчої
влади щодо проведення правороз’яснювальної
роботи серед дітей, які перебувають у Куряжській
виховній колонії для дітей посиленого режиму
ім. А. С. Макаренка. Така робота продовжується
і з підлітками, які звільняються та звільнились із
місць позбавлення волі. Зокрема, згідно з затвердженим графіком, керівництво Дергачівського
райуправління юстиції, райвідділу міліції, прокурор, головний лікар центральної районної
лікарні проводять консультації, зустрічі з засудженими дітьми, під час яких висвітлюються правові питання, правоосвітні заходи доповнюються
демонстрацією короткометражних фільмів щодо
злочинності дітей, їх відповідальності, надається
юридична, психологічна допомога.
Протягом 2007 р. у слідчих ізоляторах і виховних колоніях було організовано ряд заходів, спрямованих на покращення становища засуджених
дітей.
Так, на виконання Указу Президента України
від 15.12.2006 р. «Про проведення в Україні у 2007
році Року української книги» бібліотеки виховних колоній та слідчих ізоляторів було поповнено
більше ніж 13 тис. примірниками художньої літератури, також відбулись зустрічі з українськими
письменниками та поетами.
У період літніх шкільних канікул у виховних
колоніях відбувся фестиваль самодіяльної художньої творчості засуджених «Червона калина» та
спільно з Міністерством України у справах сім’ї,
молоді та спорту і Міністерством освіти і науки
України – заочна спартакіада засуджених.
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ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ
У листопаді-грудні 2007 р. спільно з
Всеукраїнською громадською організацією
«Соціалістичний Конгрес Молоді» за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту було організовано і проведено
конкурс на найкращу роботу з образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва серед
засуджених. Найкращі роботи були представлені на виставці, яка проводилась на території
Національного виставкового центру України.
Про поступове посилення уваги в українському суспільстві до проблем дітей (у конфлікті з
законом), зокрема засуджених до позбавлення
волі, свідчать ініціативи, реалізовані громадськими та міжнародними організаціями на базі
виховних колоній, а також візити посадовців до
спеціальних установ.
Починаючи з 2005 р., Департамент виконання
покарань є постійним учасником Плану співпраці Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду
України. У 2007 р. представник ЮНІСЕФ в
Україні п. Джеремі Хартлі відвідав Прилуцьку
виховну колонію, яку було включено у сферу
діяльності Фонду.
У червні 2007 р. за участю представників
громадських та державних організацій на базі
Прилуцької виховної колонії організовано проведення виїзного засідання Комітету Верховної
Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності круглого столу
«Законодавче забезпечення профілактики злочинності у молодіжному середовищі, процесу
ресоціалізації дітей, які перебувають у конфлікті
із законом».
Крім того, минулого року в Україні було реалізовано декілька проектів громадських та міжнародних організацій, спрямованих на розвиток
соціальних послуг для засуджених дітей та покращення компетентності фахівців, що працюють із
даною групою.
Одним з об’єктів уваги проектів, виконаних
в Україні в інтересах дітей (у конфлікті з законом), стала розробка та вдосконалення методології роботи з цією групою клієнтів. Відповідно до
Меморандуму про співпрацю між Департаментом
виконання покарань, Британською Радою
та Представництвом Дитячого Фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні, у рамках проекту
«Профілактика ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки серед вихованців колоній для дітей» було
організовано навчання практичних психологів
виховних колоній та працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розроблено
та передано до виховних колоній і слідчих ізоля42

торів інформаційно-методичний пакет матеріалів
(три навчальні гри та посібник).
Також за сприяння ЮНІСЕФ Департамент
виконання покарань, спільно з Всеукраїнською
фундацією «Захист прав дітей», видав пілотний
варіант інноваційного спеціалізованого інструментарію з соціально-психологічної характеристики
дітей правопорушників (на базі нідерландської
методики BARO) для психологів пенітенціарної
системи, інспекторів кримінально-виконавчої
інспекції та спеціалістів центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
Інші проекти було спрямовано на розвиток
програм реінтеграції та соціальної адаптації
дітей, які перебувають у місцях позбавлення
волі. У рамках співпраці між вищезазначеним
Департаментом, Міністерством освіти і науки
України та Британською Радою в Україні щодо
програми «Dreams+Teams» організовано та проведено тренінги з набуття соціально-позитивних
лідерських навичок для засуджених дівчат у
Мелітопольській виховній колонії.
Також на базі Павлоградської виховної колонії було завершено спільний проект зі створення
моделі дільниці соціальної адаптації та відповідного навчання персоналу за участю Всеукраїнської
молодіжної організації «Європейська інтеграція», Українського фонду соціальних інвестицій та міжнародної недержавної організації
«Інтернаціональний союз Німеччини». Тривають
міжнародні проекти на базі Ковельської та
Мелітопольської виховних колоній (Українськонідерландський благодійний фонд «Софія» та
Представництво Британської Ради в Україні).
У жовтні 2007 р. Департамент розпочав новий трирічний українсько-нідерландський проект з питань
вдосконалення системи соціальної реабілітації
засуджених дітей після звільнення, за підтримки
міжнародної програми МАТРА на базі Прилуцької
та Кременчуцької виховних колоній.
Подібно до установ відбування покарань,
реформування потребують і заклади соціальної
реабілітації, які тим не менш досі залишаються
осторонь уваги міжнародних проектів та експертів. Загальноосвітні школи (для дітей 11–14 років,
що скоїли злочин) та училища соціальної реабілітації (для дітей-правопорушників 14–18 років) є
альтернативою виховним колоніям: незважаючи
на те, що вони перебувають у підпорядкуванні
Міністерства освіти, з 2001 р. діти направляються до них виключно на підставі рішення суду.
Особливості педагогічного режиму, умов виховання та утримання дітей і підлітків у зазначених
закладах визначаються спеціальним режимом дня
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Захист прав дітей, що вчинили правопорушення

та системою навчальної і виховної роботи; постійним наглядом і педагогічним контролем за учнями; виключенням можливості вільного виходу
учнів за межі території без дозволу адміністрації.
Школи та училища соціальної реабілітації здатні
доволі ефективно вирішувати питання надання
педагогічної та виховної допомоги дітям і підліткам, що вчинили злочин; разом з тим, у таких
закладах поки що неможливо забезпечити диференційоване навчання, індивідуальний підхід,
надання адекватної психологічної та соціальної
допомоги учням.
Практика підтверджує потребу у диференційному комплектуванні закладів соціальної реабілітації як за станом здоров’я дітей, так і за тяжкістю
скоєного правопорушення, у пошуку інноваційних технологій навчання для дітей з особливими потребами; необхідності запровадження програм підготовки та профілактики вигорання для
фахівців, що працюють у цих закладах; потребу в
координації спільної діяльності закладів з організаціями, що надають соціальні послуги для дітей
в конфлікті з законом та їхніх сімей3.
Створення закладів для дітей з різними формами девіантної поведінки передбачено п. 6 Указу
Президента України від 28.01.2002 р. № 113/2002
«Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності». Подібні заклади з 1997 р.
функціонують як експериментальні на базі
Фонтанської та Миколаївської загальноосвітніх
шкіл соціальної реабілітації. Результати експерименту засвідчили потенціал інноваційних закладів щодо корекції поведінки дітей, схильних до
агресії, бродяжництва, антисоціальної поведінки,
запобіганні подальшої криміналізації дітей, виходу їх із зони кримінального впливу. Отриманий
досвід можливо використати під час реформування або перепрофілювання вже існуючої мережі
шкіл та училищ, розрахованих на перебування в
них дітей, що вчинили злочин.
Дієвим кроком щодо підготовки до змін у
закладах соціальної реабілітації став спільний
наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді
та спорту та Міністерства освіти і науки України
від 28.09.2007 р. № 3455/853 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та управлінь (відділів)
освіти щодо підготовки до самостійного життя
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших класів та
3
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випускних класів інтернатних закладів і шкіл
соціальної реабілітації», що надає можливість
залучати до соціальної роботи в закладах освіти
кваліфікованих фахівців іншого відомства.
Наявну в Україні систему роботи з дітьми (в
конфлікті з законом) було створено на підґрунті
іншої філософії, яка вже не відповідає сучасним
потребам держави, однак перелічені ініціативи
свідчать про поступове, хоча і повільне формування засад в українському суспільстві для зміни
правосуддя щодо дітей, надання громадським
та міжнародним організаціям більших важелів
впливу на ситуацію щодо дітей, які перебувають у
конфлікті з законом. Очевидно, що існує потреба
в узагальненні вже накопиченого досвіду та закріпленні його здобутків у відповідних нормативноправових актах для полегшення впровадження
подальшої реформи. Найбільш актуальними
питаннями щодо захисту дітей, які перебувають
у конфлікті з законом, на найближчий період є:
• удосконалення системи моніторингу становища дітей у конфлікті з законом; узгодження
інструментарію, яким користуються органи
виконавчої влади та правоохоронні органи
для підрахування загальної кількості дітей у
конфлікті з законом в Україні;
• розробка та закріплення в законодавстві опису
механізмів оплати праці адвокатів для дітейправопорушників;
• розробка нових стандартів утримання дітей у
місцях позбавлення волі;
• створення інтегрованих соціальних служб
супроводу дітей у конфлікті із законом у системі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді для роботи з дітьми, які перебувають
на внутрішньошкільному обліку та обліку в
кримінальній міліції у справах дітей як такі,
що схильні до делінквентної поведінки;
• розробка та апробація в пілотних регіонах
механізмів діяльності служб пробації для
дітей, що скоїли правопорушення;
• розробка нових навчальних програм для фахівців, залучених до роботи з дітьми в конфлікті
з законом;
• підтримка на місцевому та національному рівнях інноваційних програм по роботі з дітьми в
конфлікті з законом, зокрема програм усунення
завданої злочином шкоди, програм навчання
підлітків, схильних до делінквентної поведінки,
соціальним навичкам , програм навчання батьків навичкам усвідомленого батьківства тощо;
• проведення національного дослідження щодо
підліткової злочинності, становища дітей у
конфлікті з законом.
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ПРОЕКТ «СТРАТЕГІЇ МІЛІЦІЇ ЩОДО
ПРОФІЛАКТИКИ ПІДЛІТКОВОЇ
ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ»
Україні за останні роки проблема
правопорушень серед неповнолітніх стала особливо актуальною та
гострою: за офіційними даними, вона
складає 10% від усіх кримінальних
правопорушень. У минулому система
боротьби зі злочинністю неповнолітніх була орієнтована на застосування
репресивних заходів, тоді як міжнародна практика свідчить, що попередження
злочину є ефективнішим за репресивні
заходи.
З метою зменшення рівня злочинності серед неповнолітніх в Україні
було зініційовано проект «Стратегії
міліції щодо профілактики підліткової
злочинності в Україні». Він втілюється
за фінансової підтримки Швейцарської
агенції з розвитку та співробітництва.
Реалізація проекту можлива завдяки
підтримці стратегій профілактики відповідними навчальними установами та
управліннями органів внутрішніх справ.
Етап I, що тривав з 1 квітня 2005 р. до
30 квітня 2006 р., головним чином був
спрямований на роботу з органами
внутрішніх справ України. Основною
діяльністю була розробка, апробування
та подальше розповсюдження навчального модуля для працівників міліції,
що працюють з підлітками, – кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Реалізація проекту відбувалась
у тісному взаємозв’язку з роботою в
Дарницькому районі м. Києва. Основна
діяльність передбачала перевірку знань,
отриманих під час вивчення модуля, на
практиці, та розробку плану громадських дій для попередження злочинності серед неповнолітніх. Етап I проекту
здійснювався консорціумом, що складався з двох організацій, – Громадської
організації «Інститут проблем наркоманії та наркозлочинності» та Київським
юридичним інститутом МВС України.
З березня 2008 р. продовжується реалізація другого Етапу даного
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проекту; наразі до нього залучені три
організації – БО «Український Центр
Порозуміння», ГО «Інститут проблем
наркоманії та наркозлочинності» та
Київський Національний університет
внутрішніх справ (КНІППККГБ).
Загальною метою другого Етапу
проекту є розробка та впровадження
інноваційної та комплексної системи
профілактики злочинності серед неповнолітніх в Україні.
Проект має чотири компоненти:
1) Підвищення потенціалу органів
внутрішніх справ
Підвищення потенціалу органів
внутрішніх справ, зокрема, кримінальної міліції у справах неповнолітніх
(КМСН) – покращення їхніх знань та
вмінь щодо попередження злочинності
серед неповнолітніх.
2) Регіональна модель роботи в
громаді
Розробка та пілотування інструментів практичної діяльності у форматі інтегрованої та комплексної моделі роботи
в громаді з метою попередження неправомірної поведінки неповнолітніх для
попередження їхніх злочинних дій.
3) Удосконалення законодавчої бази
Аналіз та надання рекомендацій
стосовно вдосконалення чинного законодавства та законодавчої бази щодо
заходів профілактики.
4) Міжсекторальне партнерство
Особливу увагу слід приділити
належній координації та регулярній
взаємодії державних органів між собою,
а також координації урядових та неурядових установ, тобто об’єднати зусилля
для ефективного попередження злочинності серед неповнолітніх та збереження
ресурсів через уникнення дублювання
діяльності.
На другому етапі основна увага
проекту приділяється розробці моделі
регіональної профілактики підліткової
злочинності, прив’язаної до громади, а
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її кінцевою метою є зменшення рівня правопорушень серед неповнолітніх. За повного залучення інших учасників проекту, одним із основних
учасників у розробці моделі є органи внутрішніх
справ.
Модель структуровано в рамках первинної, вторинної та третинної профілактики. Кожен із видів
профілактики охоплює групи (див. Табл. 1).
Основні результати першого етапу проекту
(реалізованого ГО «Інститут проблем наркоманії та наркозлочинності» та КНІППККГБ
КНУВС):
• покращення співпраці на рівні громади загалом та у сфері профілактики підліткової злочинності зокрема, шляхом удосконалення
впровадження механізму координації зусиль
та залучення основних гравців до спільного
прийняття рішень на рівні громади через:
• упровадження інституту Координаційної Ради
з питань наркоманії, алкоголізму та захворювання на СНІД;
• напрацювання спільного бачення основних проблем громади та шляхів їхнього
вирішення;
• розробку плану спільних дій громади;
• підвищення спроможності громади у вирішенні нагальних проблем шляхом:
• удосконалення методики аналізу чинників
злочинності неповнолітніх на рівні конкретного регіону та держави загалом для «проактивного» управління нею;
• розробки навчального курсу, спрямованого на
навчання курсантів ВНЗ МВС методам запобігання злочинності неповнолітніх, відповідного навчально-методичного забезпечення,
підготовки педагогічних кадрів;
• поглиблення уявлень працівників КМСН
Дарницького району та представників місцевої
громади, учасників Всеукраїнського семінару
працівників КМСН та БНОН, курсантів та
викладачів ВНЗ МВС, про моделі зниження
рівня злочинності, переваги нової «проактивної» моделі над старою «реактивною»;

• створення «Школи волонтерів» для практичної профілактики злочинності неповнолітніх
на рівні громади;
• залучення представників громадських організацій до процесу прийняття рішень на рівні
громади.
Підвищення спроможності навчальних закладів системи МВС забезпечувати належне навчання для усіх зацікавлених сторін шляхом:
• включення розробленого навчального курсу до
навчальних планів вищих начальних закладів
міліції;
• розробки та розповсюдження навчальних посібників для студентів та для тренерів навчального курсу «Сучасні стратегії міліції для профілактики злочинності серед молоді»;
• проведення тренінгу для тренерів з проведення
розробленого курсу.
Перший Етап цього проекту був сфокусований, головним чином, на навчанні, тоді як другий
Етап сконцентрований на ширшому колі заходів
щодо попередження злочинності серед неповнолітніх, включаючи забезпечення соціальної підтримки та допомоги.
Зараз реалізація завдань проекту здійснюється
в 4-х пілотних регіонах – Дарницькому районі
м. Києва, м. Жмеринка та Жмеринському районі Вінницької області, м. Івано-Франківськ та
м. Вінниця.

Очікувані результати другого Етапу
проекту «Стратегії міліції щодо
профілактики підліткової злочинності
в Україні»:
На кінець проекту ми очікуємо в чотирьох
регіонах мати в кожній громаді функціонуючу
програму профілактики підліткової злочинності.
Така програма передбачає наявність механізму
взаємодії ключових залучених учасників та визначення функціональних обов’язків кожного із них,
а також ресурсне забезпечення для усіх видів профілактичної діяльності. Місцева програма профілактики підліткової злочинності функціонує на

Таблиця 1
Види профілактики
Первинна
профілактика
Вторинна
профілактика
Третинна
профілактика
№ 2, вересень, 2008

Цільова група профілактики
Всі діти та молодь
Підлітки, що перебувають
у т. зв. групі ризику
Підлітки, що скоїли злочини
та одержали вирок суду

Відсоток
охоплення
цільової групи
90%
60%
100%

Хто працюватиме з
цільовими групами/метод
досягнення
Школи, сім’ї тощо.
Школи, міліція, соціальні
працівники, НУО.
РКВІ, міліція, соціальні
працівники, інші, НУО.
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рівні формування підтримуючого середовища для
підлітків. Ця програма передбачає матеріальнотехнічну та фінансову підтримку для соціального
супроводу підлітка, що демонструє девіантну чи
делінквенту поведінку, або його/її родини (ведення випадку). Також програма сприяє формуванню
знань та навичок конструктивної соціальної взаємодії підлітків.
Також передбачається, що на кінець реалізації
проекту:
• громади регіонів володітимуть знаннями, навичками, ресурсами щодо реалізації регіональної
моделі профілактики, а міліція володітиме
потенціалом (знаннями, навичками, інструментами) для здійснення профілактики;
• у роботу правоохоронних органів впроваджено інноваційні стратегії (методики, форми,
інструменти) профілактичної роботи з дітьми,
які демонструють девіантну поведінку;
• розроблено та впроваджено навчальні програми для представників правоохоронних органів щодо надання ними послуг з первинного
втручання та оцінювання потреб сімей, де
виховуються діти, які демонструють девіантну поведінку;
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• розроблена та впроваджена регіональна інформаційна стратегія щодо регіональної моделі
профілактики підліткової злочинності, яка має
на меті формування позитивного ставлення до
відновних практик як серед спеціалістів, так і
серед широких груп населення;
• у регіонах створені та функціонують
Координаційні ради, до яких залучені представники правової системи (МВС), державні та
муніципальні служби, а також громадськість;
• у громадах регіонів функціонують організації, що здійснюють програми відновного
правосуддя (медіацію у кримінальних випадках, кола громадського правосуддя, сімейні
конференції);
• у кожній з регіональних громад проекту є
фахівці, які володіють знаннями та навичками,
необхідними для проведення даних програм;
• у громадах регіонів створені та функціонують шкільні служби розв’язання конфліктів.
У навчальних закладах є спеціалісти (як серед
адміністрації школи, так і серед учнів), які
мають знання та навички щодо забезпечення та
функціонування такої структури у закладі.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ТРИРІВНЕВА МОДЕЛЬ ПРОФІЛАКТИКИ
ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
роект «Стратегії міліції щодо профілактики
підліткової злочинності в Україні» виконується за фінансової підтримки Швейцарської
агенції з розвитку та співробітництва. Його ініційовано з метою зменшення рівня злочинності
серед неповнолітніх в Україні шляхом підтримки
розвитку стратегій профілактики відповідними
навчальними установами та управліннями органів внутрішніх справ.
Виконавцем проекту є Консорціум з трьох
організацій:
• Київський навчальний інститут підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів громадської
безпеки Національного університету внутрішніх справ,
• ГО «Інститут проблем наркоманії та
наркозлочинності»,
• БО «Український Центр Порозуміння»,
яка з березня 2008 р. адмініструє проектну
діяльність.
Проект виконується з 2005 р. Наразі триває
друга фаза проекту, завершення якої заплановано
на грудень 2009 р. Загальною метою другого етапу
проекту є розробка та впровадження інноваційної
та комплексної системи попередження злочинності серед неповнолітніх в Україні.
На другому етапі основна увага проекту приділяється розробці моделі регіональної профілактики підліткової злочинності, прив’язаної до
громади, а її кінцевою метою є зменшення рівня
правопорушень серед неповнолітніх. Одним з
основних учасників у розробці моделі будуть
органи внутрішніх справ, при повному залученні
інших учасників проекту.
***
Необхідність створити комплексну інноваційну модель профілактики підліткової злочинності зумовлена передусім потребою в новій, більш
ефективній системі реагування на правопорушення та профілактики злочинності серед неповнолітніх. Ця модель має замінити неефективний
каральний підхід, що лишився Україні у спадок
від радянського тоталітаризму. Нове розуміння
принципів профілактики злочинності ґрунтується на рекомендаціях Європейського Союзу,
документах ООН та ЮНІСЕФ стосовно сучасного досвіду ювенальної юстиції, на передовому
досвіді Канади, Швейцарії та інших європейських
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країн у проведенні профілактики підліткової
злочинності.
По-перше, система профілактики злочинності
забезпечує зниження рівня злочинності та захист
інтересів громади в такий спосіб:
• запобігає правопорушенням, усуваючи їхні
ймовірні причини та обставини, що можуть
спонукати підлітків чинити протиправні дії
(проактивний підхід);
• передбачає активну участь громади в процесі
реабілітації дітей та молоді, що перебувають у
конфлікті з законом або виявляють девіантну
поведінку, – надання підтримки та допомоги
в її ресоціалізації та реінтеграції (включення в
громаду);
• створює умови, для того щоб молоді люди
взяли на себе належну відповідальність за
свої вчинки: усвідомили наслідки скоєного й
спрямували свої дії на виправлення їх та відновлення взаємовідносин і миру в громаді (відновний підхід).
По-друге, модель профілактики підліткової
злочинності враховує особливості психічного та
фізичного стану молодої людини в період формування її особистості, коли їй особливо потрібні
підтримка й турбота з боку дорослих, і тому вона
має нести справедливу та пропорційну відповідальність за свої дії.
По-третє, модель ґрунтується на засадах
поваги суспільних цінностей та зорієнтована
на формування в підлітків (і в громаді загалом)
шанобливого ставлення до загальнолюдських
моральних цінностей, поваги до особистості, а
також гендерних, етнічних, культурних та мовних відмінностей, що є в громаді.
Нарешті, модель визнає права та свободи дитини, що закріплені в міжнародній Конвенції про
права дитини, зокрема її право бути вислуханою
та брати участь у процесі прийняття рішень, які
впливають на її життя.
Головна особливість моделі – громада об’єднує
свої ресурси для профілактики злочинності неповнолітніх. Передусім йдеться про залучення
представників правової системи (зокрема правоохоронних органів), органів місцевої влади,
соціальних служб та неурядових організацій, які
спільно створюють координаційну раду. Така
рада має повноваження ухвалювати рішення, щоб
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адаптувати й забезпечити функціонування моделі
на рівні міста, району чи області. Координаційна
рада також сприяє формуванню мультидисциплінарної команди, до складу якої входять представники відповідних служб громади. Члени
мультидисциплінарної команди – це фахівці, які
об’єдналися для надання безпосередньої допомоги в кожному конкретному випадку, у цьому
також полягає комплексний підхід до роботи з
дітьми та молоддю, що виявляють девіантну чи
делінквентну поведінку.
Три рівні профілактики підліткової злочинності відрізняються цільовими групами, застосовуваними методами роботи та інструментами.
Третинна профілактика стосується підлітків,
які скоїли правопорушення. Тож мета профілактики цього рівня – реабілітація їх та реінтеграція
у громаду. Для цього залучають належні ресурси
громади та створюють середовище підтримки,
що допомагає усунути причини кримінальної
поведінки.
Основним інструментом моделі на цьому рівні
є програма відновного правосуддя. Її суть полягає в тому, що всі особи, причетні до злочину,
мають змогу спільно обговорити його причини
й наслідки та визначити дії, що допоможуть усунути (виправити) завдану ним шкоду. Завдяки
такій зустрічі підліток має усвідомити вплив своєї
протиправної поведінки та взяти відповідальність
за її наслідки, виявивши це через виправлення
заподіяної шкоди.
Програма відновного правосуддя має кілька
форм: (1) медіація між потерпілим та правопорушником, (2) коло громади (або підтримки,
примирення тощо), (3) сімейна конференція та
ін. Послуги з проведення програм відновного
правосуддя надає Центр відновного правосуддя
(ЦВП) в громаді, модель якого розробили БО
«Український Центр Порозуміння» та його регіональні партнери в рамках проекту ЄК «Розбудова
мережі центрів відновного правосуддя в громадах
України».
Важливим елементом програм відновного
правосуддя є зв’язок із соціальними послугами
в громаді, які можуть надати потрібну допомогу в
процесі реінтеграції правопорушника (наприклад:
лікування від алко- та наркозалежності, психіатрична/психологічна допомога та соціальна робота з підлітком і, можливо, його найближчим соціальним оточенням). Дуже важливу роль у цьому
відіграє мультидисциплінарна команда, яку залучає за потреби до участі в програмі відновного
правосуддя координатор ЦВП у громаді.
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Наприклад, коли інспектор кримінальної міліції у справах дітей залучає до профілактичних дій
по факту скоєння правопорушення координатора
ЦВП у громаді (якщо неповнолітній визнав, що
скоїв протиправну дію), він може повідомити
про складні соціальні обставини, в яких перебуває дитина (незадовільна родинна підтримка,
бездоглядність, жебрацтво тощо). У такому разі
координатор ЦВП, радше за все, залучить соціального працівника від самого початку роботи з
підлітком. Соціальний працівник візьме участь
у процедурі медіації (сімейній конференції, кола
громади) та допоможе скласти й виконати план
реабілітації молодої людини.
Детальніше з програмами відновного правосуддя можна ознайомитися на сайті www.rj.org.ua.
Вторинна профілактика потрібна тоді, коли
інспектор кримінальної міліції у справах дітей
або дільничний інспектор міліції реєструють
адміністративне правопорушення або інший
прояв девіантної/делінквентної поведінки, що
не підпадає під дію статей КК України. У такому
разі координатор ЦВП у громаді може застосувати той самий механізм реагування і подальшої
реабілітації та реінтеграції, що й на третинному
рівні профілактики. Однак, якщо випадок менш
серйозний, профілактичну діяльність здійснює
шкільна служба розв’язання конфліктів, її координує практичний психолог або соціальний педагог
з числа членів мультидисциплінарної команди.
Діяльність шкільної служби розв’язання конфліктів здебільшого пов’язана саме із вторинною
профілактикою злочинності – розв’язанням конфліктів та реагуванням на прояви девіантної поведінки учнів школи. Робота шкільної служби, як і
вся модель профілактики злочинності, побудована на принципах відновного підходу. Важливим
її елементом є підхід «рівний – рівному», тобто
профілактичну діяльність виконують переважно
старшокласники, які пройшли спеціальне навчання. Старшокласники є нейтральними посередниками в розв’язанні конфліктів, що виникають
між учнями школи, проводять «кола» в класах
та профілактичні заняття. Варто зауважити, що
більшість конфліктів у школах, де є така шкільна
служба, розв’язують без втручання дорослих або
застосування дисциплінарних заходів реагування.
Але найбільша перевага цього способу реагування
полягає в тому, що завдяки участі в процедурах
розв’язання конфліктів учні приймають для себе
інший спосіб побудови стосунків з однолітками.
Шкільна служба розв’язання конфліктів працює
також над розв’язанням групових конфліктів та
побудовою безпечного середовища в навчальному
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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закладі – проводить т. зв. «кола» для розв’язання
певної проблеми, ухвалення рішення, підтримання одного з учасників тощо.
Ще один напрям діяльності шкільної служби
розв’язання конфліктів – упровадження програми
розвитку життєвих навичок, яка сприяє соціальній реабілітації девіантних підлітків. Тоді як до
координатора шкільної служби надходить інформація від інспектора міліції про те, що учень певної школи скоїв некримінальне правопорушення,
– застосовують мотиваційне консультування для
залучення підлітка до програми життєвих навичок (або кіл підтримки).
Якщо в родині підлітка складна (кризова) ситуація, координатор шкільної служби розв’язання
конфліктів вивчає можливість провести сімейну
групову нараду або вжити інших заходів родинного
консультування та соціальної допомоги. Сімейна
групова нарада є програмою відновного підходу,
її мета – розв’язати певні проблеми чи усунути
кризу в родині, наснажуючи членів родини до
активної участі в процесі прийняття та виконання
рішення. Члени мультидисциплінарної команди
надають потрібну ресурсну підтримку, якщо сім’я
звертається по допомогу.
Первинна профілактика полягає переважно
в тому, щоб сприяти налагодженню конструктивної соціальної взаємодії підлітків (соціально прийнятної, законослухняної поведінки).
Основними суб’єктами профілактичної діяльності на цьому рівні є система освіти та шкільна
служба розв’язання конфліктів, вони під час тренінгів та «кіл» проводять ціннісно-орієнтоване
навчання підлітків навичок конструктивної взаємодії. Потрібно також увести навчальні компоненти з відновного та проактивного підходів
в інформаційну стратегію міліції для інформування громадськості та дітей, учнів навчальних
закладів. Стратегію інформаційної кампанії на
рівні громади розробляє координаційна рада – як
невід’ємну частину регіональної моделі профілактики підліткової злочинності (далі – Регіональна
модель, РМ).

Стратегії та завдання міліції
відповідно до трирівневої моделі
профілактики
Первинний рівень
Змінити інформаційну стратегію правоохоронних органів:
1) формувати в дитячому середовищі поважання та прийняття суспільних цінностей, це сприятиме налаштуванню конструктивної соціальної
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взаємодії (соціально прийнятної, законослухняної поведінки);
2) формувати позитивне ставлення громадськості до діяльності правоохоронних органів;
3) активізувати громадськість й залучати її
(неурядові організації, ЗМІ тощо) до побудови
безпечного та мирного середовища для дітей.
Вторинний рівень
Упровадити в роботу правоохоронних органів
інноваційні стратегії (методики, форми, інструменти) профілактичної роботи з дітьми, які виявляють девіантну поведінку, що допоможе:
1) формувати в них:
• поважання та прийняття суспільних цінностей,
це сприятиме налаштуванню конструктивної
соціальної взаємодії (соціально прийнятної,
законослухняної поведінки),
• навички ненасильницького розв’язання
конфліктів;
2) надавати послуги з первинного втручання та
оцінювання потреб сімей, у яких діти виявляють
девіантну поведінку, перенаправляючи такі родини до інших служб, де їм нададуть кваліфіковані,
доступні й достатні послуги, що допоможе родині
вийти з кризи;
3) активізувати та залучати громадськість
(неурядові організації, ЗМІ тощо), державні
та муніципальні служби до надання соціальнопсихологічної, реінтеграційної (та інших видів)
підтримки дітям із девіантною поведінкою та
їхнім родинам;
4) забезпечувати доступ дітей із девіантною
поведінкою, сімей групи ризику до потрібних ресурсів, складаючи мапу соціальнопсихологічних, юридичних та інших видів доступних у громаді послуг для подальшого залучення
таких сервісів до Регіональної моделі.
Третинний рівень
Упровадити в роботу правоохоронних органів
інноваційні стратегії (методики, форми, інструменти) роботи з дітьми в конфлікті з законом,
що допоможе:
• дітям усвідомити та взяти відповідальність за
наслідки їхніх дій, виправити завдану ними
шкоду; залучити членів громади до цього процесу для надання підтримки, сприяння реінтеграції таких дітей, що зменшує ризик повторного скоєння правопорушень;
• активізувати та залучати громадськість (неурядові організації, ЗМІ та ін.), державні та
муніципальні служб до надання соціальнопсихологічної, реінтеграційної (та інших
видів) підтримки дітям у конфлікті з законом
та їхнім родинам.
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ПОБУДОВА ПРАКТИКИ
Регіональна модель профілактики підліткової злочинності.
Стратегії міліції

Координаційна рада

Розробляє та затверджує місцеву програму профілактики підліткової злочинності
Забезпечує реалізацію програми

ПЕРЕДАННЯ СПРАВ

ВІДНОВНІ ПРАКТИКИ

Інші служби

Служба у справах дітей

Центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Управління освіти

Члени громади

Інші громадські організації

Шкільні служби розв’язання
конфліктів

Центр відновного правосуддя
в громаді

Громадськість

Державний департамент України
з питань виконання покарань

Суд

Прокуратура

Кримінальна міліція
у справах дітей

Дільничні інспектори міліції

Правова система

Державні
та муніципальні
служби

СУПРОВІД

Мультидисциплінарна команда

Здійснює профілактичну роботу
Розглядає випадки та ухвалює рішення щодо втручання
Залучає ресурси громади задля реабілітації, реінтеграції тощо
1. Координаційна рада
• Розробляє та затверджує місцеву програму профілактики підліткової злочинності
• Забезпечує реалізацію програми
Діяльність суб’єкта в рамках РМ

Очікуваний результат діяльності

Створює робочу групу, яка адаптує модель і програму
профілактики.
Приймає місцеву програму профілактики (фінансове
забезпечення приймається через сесію)
Забезпечує функціонування моделі через
нормативно-правову підтримку

Місцева програма профілактики підліткової злочинності.
Опис функціонування моделі профілактики в конкретній
громаді (із персонами та розподілом відповідальності)

Залучає місцеві ЗМІ до розв’язання завдань
профілактики та інформування громадськості

Розглядає дані міліції та ЦВП у громаді про стан
криміногенної ситуації в громаді та ухвалює рішення
щодо потрібних профілактичних заходів
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Інструкції та положення щодо функціонування суб’єктів
РМ та відповідного персоналу.
Механізми взаємодії суб’єктів РМ між собою та з правовою системою зокрема
Цільові й інформаційні програми та публікації в місцевих
ЗМІ.
Видання інформаційних матеріалів, спрямованих на
підвищення обізнаності цільових груп та громадськості
Заходи комплексного реагування громади, зініційовані
координаційною радою, для усунення причин дитячої та
підліткової злочинності та криміногенних чинників

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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2. Правова система
Кримінальна міліція у справах дітей
Діяльність суб’єкта в рамках РМ

Очікуваний результат діяльності

Виявляє правопорушників, передає справи до ЦВП у
громаді

Належне реагування громади на кожний випадок
правопорушення із застосуванням відновних практик та/
або інших форм реагування

Веде облік неповнолітніх правопорушників, (ставить або
знімає з обліку за результатами роботи ЦВП у громаді)

Наявний реєстр правопорушників, облік і контроль
відповідних профілактичних заходів у кожному випадку

Управління громадської безпеки
Діяльність суб’єкта в рамках РМ

Очікуваний результат діяльності

Виявляє підлітків групи ризику та скеровує їх
до координаційної ради, ЦВП у громаді.
Виявляє кризові сім’ї (девіантна, злочинна поведінка
дітей) у співпраці зі службою у справах дітей та
скеровує випадок до координаційної ради

Рішення координаційної ради, ЦВП у громаді щодо
потрібних профілактичних заходів.
Належне та регулярне інформування дільничного
інспектора міліції про результати застосованих
профілактичних заходів

Аналізує наявну криміногенну ситуацію, її ймовірні
причини та доповідає (ставить завдання) на засіданні
координаційної ради.
Розробляє мапу соціальних служб регіону

Картина наявної криміногенної ситуації, що дає змогу
аналізувати ймовірні причини підліткової злочинності.
Мапа соціальних служб району

3. Громадськість
Шкільна служба розв’язання конфліктів
Діяльність суб’єкта в рамках РМ

Очікуваний результат діяльності

Первинна профілактика
Діяльність учнів-медіаторів (методика «рівний – рівному»):
проведення «кіл» для учнів 5–11 класів (процедура побудови безпечного/мирного середовища/атмосфери), що базується на відновному
підході;
проведення тренінгів програми розвитку життєвих навичок для учнів
5–11 класів.
Діяльність координатора шкільної служби розв’язання конфліктів:
координація діяльності учнів-медіаторів із проведення «кіл» та
тренінгів.
Вторинна профілактика
Діяльність учнів-медіаторів («рівний – рівному»):
проведення медіацій (процедура розв’язання конфліктів, що
базується на відновному підході) для учнів 5–11 класів, у яких
виникла конфліктна ситуація;
проведення кіл розв’язання конфліктів для учнів 5–11 класів;
проведення тренінгів програми розвитку життєвих навичок для учнів
5–11 класів, які виявляють девіантну поведінку.
Діяльність координатора шкільної служби розв’язання конфліктів:
координація діяльності учнів-медіаторів із проведення «кіл», медіацій
та тренінгів;
проведення медіацій для учнів 5–11 класів у складних випадках;
проведення кіл розв’язання конфліктів
для учнів 5–11 класів у складних випадках;
консультування батьків, діти яких виявляють девіантну поведінку.
Третинна профілактика
Діяльність учнів-медіаторів («рівний — рівному»):
проведення кіл підтримки із залученням дітей у конфлікті з законом.
Діяльність координатора шкільної служби розв’язання конфліктів:
консультування дітей у конфлікті з законом;
проведення кіл примирення та кіл підтримки для дітей у конфлікті
з законом;
проведення тренінгів програми розвитку життєвих навичок для дітей
у конфлікті з законом;
консультування батьків, діти яких виявляють делінквентну поведінку

Два координатори шкільної служби
розв’язання конфліктів поділяють цінності
відновного підходу, мають знання та
володіють навичками проводити «кола»,
медіації, тренінги та консультації для
дітей з девіантною чи делінквентною
поведінкою та їхніх батьків.

№ 2, вересень, 2008

Десять старшокласників (медіаторів)
у кожній з обраних шкіл (14–17 років),
поділяють цінності відновного підходу,
мають знання та володіють навичками
проводити «кола», медіації та тренінги.
Позитивне сприйняття в учнів 5–11 класів
обраних шкіл відновного підходу до
розв’язання конфліктів.
Учні 5–11 класів обраних шкіл мають
знання та володіють навичками
розв’язання конфліктів згідно з відновним
підходом
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ПОБУДОВА ПРАКТИКИ
Центр відновного правосуддя в громаді
Діяльність суб’єкта в рамках РМ

Очікуваний результат діяльності

Подає пропозиції до координаційної ради ухвалити
відповідні рішення для усунення причин криміногенної
ситуації на підставі даних міліції та власного аналізу
стану правопорушень, які вчиняють у громаді діти

Заходи, які з ініціативи координаційної ради
спрямовані на активізацію громади в системному
реагуванні на ситуацію з дитячими правопорушеннями та усунення їхніх причин.
Місцева програма профілактики правопорушень серед дітей, яка ґрунтується на принципах відновного
правосуддя та враховує потреби громади.
У перспективі:
часткове фінансування діяльності ЦВП у громаді з
місцевого бюджету
Розглядає справи, які направляє міліція, та приймає
Рішення щодо подальшої роботи з родиною
рішення щодо конкретних профілактичних заходів
ґрунтується на результатах комплексного первинного
у кожному випадку правопорушення
оцінювання та враховує інтереси дитини
Організовує впровадження відновних практик у
Використання в кожному випадку протиправної дії
громаді (програми відновного правосуддя, сімейні
ресурсів родини та громади з метою усунути причини,
групові наради, кола правосуддя), залучає ключових
що призвели до скоєння правопорушення чи виникфахівців із державних організацій та органів, недернення кризи в родині.
Делегування родині та громаді відповідальності
жавних організацій до участі в програмах
за усунення причин правопорушення/кризи та її
наслідків (у т. ч. завданої шкоди).
Наявність розробленого плану реабілітації дитини
(родини), що найкраще враховує її інтереси та ресурси громади (родини).
Утримання правопорушників від протиправної
поведінки впродовж року після проходження програми відновного правосуддя (або залежно від ситуації:
утримання дітей від девіантної поведінки, утримання
батьків, інших дорослих членів родини від дій або
бездіяльності, які призвели до виникнення кризи в
родині)
Надає соціальні послуги учасникам програм
Отримання кожним неповнолітнім учасником програм
відновного правосуддя, опікується випадком
відновного правосуддя, який потребує додаткової
підтримки з боку фахівців ЦВП у громаді, доступу до
інтенсивного соціального супроводу, послуг із представництва інтересів, консультування, інших послуг,
створених в межах діяльності ЦВП у громаді (у т. ч.
низькопорогового підліткового клубу).
Зміна поведінки дитини (батьків) з делінквентної
(девіантної) на соціально прийнятну
Інформує громаду (фахівців, потенційних учасників
Поінформованість членів громади про відновне
програм відновного правосуддя та інших членів гроправосуддя, можливості відповідних програм,
мади) про відновний підхід та можливості цих програм альтернативні способи розв’язання конфліктів.
Поінформованість фахівців, що працюють у громаді,
мають доступ до потенційних учасників програм відновного правосуддя, однак не є членами
мультидисциплінарної команди, про можливості зазначених програм.
Направлення до Центру потенційних учасників програм відновного правосуддя фахівцями, що не є членами мультидисциплінарної команди.
Самостійне звернення потенційних учасників програм
відновного правосуддя до Центру
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Трирівнева модель профілактики злочинності серед дітей та молоді

4. Державні та муніципальні служби
5. Мультидисциплінарна команда
• Здійснює профілактичну роботу
• Розглядає випадки правопорушень та ухвалює рішення щодо втручання
• Залучає ресурси громади задля реабілітації, реінтеграції тощо
Діяльність суб’єкта в рамках РМ
Бере участь у програмах відновного правосуддя
– коли координатор ЦВП у громаді (координатор
шкільної служби розв’язання конфліктів, соціальний
педагог школи) залучає її для участі в сімейних
групових нарадах, колах правосуддя громади та ін.

Очікуваний результат діяльності
Спеціальні послуги та підтримка, що їх надає громада
неповнолітнім правопорушникам.
Отримання кожним неповнолітнім учасником програм
відновного правосуддя, який потребує додаткової
підтримки з боку фахівців ЦВП у громаді, доступу
до інтенсивного соціального супроводу, послуг із
представництва інтересів, консультування, інших
послуг у межах діяльності ЦВП у громаді (зокрема
низькопорогового підліткового клубу).
Зміна поведінки дитини (батьків) з делінквентної
(девіантної) на соціально прийнятну.
Використання наявного ресурсу громади для усунення
причин противоправної поведінки підлітків у конкретних
випадках

Концепція оцінювання регіональної моделі
профілактики підліткової злочинності
Очікуваний результат
Вплив моделі
Громада, в якій функціонує програма профілактики підліткової злочинності, є:
безпечною (рівень злочинності та адміністративних правопорушень серед підлітків
у довгостроковій перспективі знизиться на
50%);
сприятливою для формування в підлітків
законослухняної поведінки

Індикатори виконання
Громада залучена до процесу профілактики підліткової злочинності
на всіх трьох рівнях.
Профілактична діяльність охоплює всі рівні профілактики, базується на принципах відновного правосуддя та проактивного підходу
й зорієнтована на формування у підлітків навичок конструктивної
соціальної взаємодії (соціально прийнятної, законослухняної поведінки).
Стратегії міліції щодо профілактики підліткової злочинності у громаді визначені, розроблені, впроваджені та базуються на принципах
відновного правосуддя та проактивного підходу

Запланований результат 1
Громада володіє потенціалом (знаннями,
навичками, ресурсами) для реалізації регіональної моделі профілактики підліткової
злочинності всіх рівнів профілактики, базуючись на принципах відновного правосуддя та проактивного підходу

Місцева програма профілактики підліткової злочинності, що охоплює всі рівні профілактики та базується на принципах відновного
правосуддя та проактивного підходу, розроблена, прийнята до виконання муніципальними органами влади та реалізується в громаді
Представники громади (громадські організації, школи, служба у
справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, волонтери тощо) мають потенціал та залучені до реалізації Регіональної моделі
Члени громади володіють інформацією та позитивно сприймають
відновне правосуддя

Запланований результат 2
Профілактична діяльність зорієнтована на
формування середовища підтримки для
розвитку підлітків та їхнього становлення
як законослухняних особистостей

№ 2, вересень, 2008

Місцева програма профілактики підліткової злочинності передбачає
діяльність:
у сім’ях групи ризику та в тих, де діти виявляють девіантну чи делінквентну поведінку;
у навчальних закладах
Профілактична діяльність спрямована на формування конструктивної соціальної взаємодії (соціально прийнятної, законослухняної поведінки) підлітків
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ПОБУДОВА ПРАКТИКИ
Очікуваний результат

Індикатори виконання

Запланований результат 3
Міліція (дільничні інспектори та інспектори
кримінальної міліції у справах дітей) володіють потенціалом (знаннями, навичками,
інструментами) для здійснення профілактики, що охоплює:
роботу з підлітками з девіантною та делінквентною поведінкою на принципах відновного правосуддя та проактивного підходу;
залучення (активізацію) громади до участі
в профілактичних програмах
Продукти
Результат 1
Розроблено та впроваджено місцеву програму профілактики підліткової злочинності

Ключові залучені учасники мають знання та
володіють навичками для реалізації Регіональної програми профілактики підліткової
злочинності

У громаді функціонує організація (ЦВП),
яка проводить програми відновного правосуддя (медіацію у кримінальних випадках,
кола громадського правосуддя, сімейні
групові наради).
У громаді створені та функціонують шкільні
служби розв’язання конфліктів
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Представники МВС беруть участь у розробленні та реалізації Регіональної моделі
Профілактичну діяльність дільничні інспектори та інспектори кримінальної міліції у справах дітей будують на принципах відновного
правосуддя та проактивного підходу
Принаймні 50% представників МВС (жінок і чоловіків) демонструють
знання та наводять конкретні приклади застосування відновного
правосуддя та проактивного підходу

Створена та функціонує координаційна рада, до якої залучено:
представників правової системи (МВС);
державні та муніципальні служби;
громадськість
Засідання координаційної ради відбуваються принаймні 1 раз на
квартал
Регіональна програма профілактики підліткової злочинності передбачає забезпечення ресурсів (зокрема фінансове) з місцевого бюджету
Місцева програма профілактики підліткової злочинності охоплює:
механізм взаємодії ключових учасників;
функціональні обов’язки кожного з ключових учасників;
ресурсне забезпечення для всіх видів профілактичної діяльності
Проведено навчання щодо функціонування Регіональної моделі та
принципів відновного правосуддя та проактивного підходу
Принаймні 50% ключових залучених учасників (жінок і чоловіків) демонструють знання та наводять конкретні приклади застосування
відновного правосуддя та проактивного підходу
Ключові залучені учасники беруть участь принаймні у 50% програм
відновного правосуддя
У громаді є фахівці (медіатори), які володіють знаннями та навичками для проведення програм відновного правосуддя. Кількість медіаторів: 1 на 3–5 тис. населення
Місцева програма профілактики підліткової злочинності передбачає
матеріально-технічну та фінансову підтримку для функціонування
ЦВП
У навчальних закладах є фахівці (у кожному принаймні 1 координатор та 8 медіаторів-однолітків), які володіють знаннями та навичками, щоб забезпечити функціонування шкільних служб розв’язання
конфліктів
Принаймні у 50% навчальних закладів громади створені та функціонують шкільні служби розв’язання конфліктів
Місцева програма профілактики підліткової злочинності передбачає матеріально-технічну та фінансову підтримку шкільних служб
розв’язання конфліктів

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Трирівнева модель профілактики злочинності серед дітей та молоді
Очікуваний результат

Індикатори виконання

Результат 2
Місцева програма профілактики підліткоРозроблено та впроваджено регіональну інформаційну стратегію
вої злочинності функціонує на рівні форму- щодо Регіональної програми, яка має на меті сформувати позитиввання середовища підтримки для підлітків не ставлення до відновного правосуддя та проактивного підходу як
у фахівців, так і серед широких верств населення
Місцева програма профілактики підліткової злочинності передбачає матеріально-технічну та фінансову підтримку для соціального
супроводу підлітка, що виявляє девіантну чи делінквентну поведінку,
або його родини (ведення випадку)
Принаймні у 50% випадків правопорушень, які розглядаються у
рамках програм відновного правосуддя, застосовують соціальний
супровід підлітка або родини
Принаймні у 50% програм відновного правосуддя, які проводить
ЦВП у громаді, залучають до участі представників громади
Принаймні у 50% конфліктних випадків, які стали відомими адміністрації школи, застосовують відновні практики (шкільна служба
розв’язання конфліктів)
Місцева програма профілактики підліткоШкільна служба розв’язання конфліктів проводить:
вої злочинності сприяє формуванню знань – медіації однолітків (орієнтовно 3 медіації на тиждень);
та навичок конструктивної соціальної вза- – тренінги з формування життєвих навичок для дітей, що виявляють
ємодії (соціально прийнятної, законослух- девіантну поведінку (принаймні 1 курс на навчальний рік);
– тематичні «кола» за принципом «рівний – рівному» (принаймні 1
няної поведінки) підлітків
процедура на місяць для кожного класу, починаючи з 5-го)
ЦВП проводить:
– медіації у кримінальних випадках;
– «кола»
Щонайменше 70% підлітків (дівчат і юнаків), які виявляли делінквентну поведінку та були долучені до програм відновного правосуддя шкільною службою розв’язання конфліктів, мають знання й володіють навичками побудови соціально конструктивної взаємодії
Щонайменше 50% підлітків у конфлікті з законом (дівчат та юнаків),
які були долучені до програм відновного правосуддя ЦВП, мають
знання й володіють навичками побудови соціально конструктивної
взаємодії
Результат 3
Представники МВС (кримінальної міліції
Проведено навчання щодо функціонування Регіональної моделі,
у справах дітей та дільничні інспектори)
принципів відновного правосуддя та проактивного підходу для
володіють знаннями та навичками для реа- представників МВС
лізації Регіональної моделі
Представники МВС беруть участь у роботі координаційної ради
Представники МВС передають справи для
розгляду на програмах відновного правосуддя
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Принаймні 50% випадків, які перебувають у провадженні дільничного інспектора міліції та пов’язані з адміністративними правопорушеннями й виявами девіантної поведінки підлітків та відповідають
критеріям «медіабельності», розглядають на програмах відновного
правосуддя
Принаймні 75% кримінальних справ, які перебувають у провадженні
кримінальної міліції у справах дітей та відповідають критеріям «медіабельності», розглядають на програмах відновного правосуддя
Представники МВС беруть участь не менш ніж у 25% програм відновного правосуддя
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Вступ
Чинна система правосуддя в Україні створена за зразком радянської схеми, а отже, має на
меті боротьбу зі злочинністю шляхом використання традиційних каральних методів [1]. Це
призводить до зростання кількості засуджених
та несе безліч негативних наслідків як для осіб,
позбавлених волі, так і для суспільства в цілому.
МВС України на кінець 2007 р. повідомило про
реєстрацію 15 572 злочинів, учинених неповнолітніми особами. Частка злочинів неповнолітніх
у загальній злочинності становить 10%, а кількість проявів девіантної та аморальної поведінки зростає щорічно [2]. Репресивні заходи, які
застосовуються до покарання неповнолітніх за
кримінальну поведінку, не приносять бажаного
результату і не сприяють зниженню числа злочинів. Крім того, можна чітко визначити велику
кількість негативних впливів каральної системи
на засуджену особу:
• перебуваючи у виправній установі, особа не
лише не має змоги відшкодувати нанесені
збитки, а й водночас знаходиться на утриманні
держави;
• після відбуття покарання спостерігається
втрата професійних та соціальних навичок у
засудженої особи;
• умови перебування у виправних закладах
негативно вливають на поведінку та світогляд
особи, що може призвести до рецидиву [2; 3,
с. 16-18].
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Сучасна судова система спрямована головним
чином на покарання правопорушника і у той же
час не приділяє реабілітації та профілактиці
достатньої уваги. Такий стан речей у контексті
боротьби зі злочинністю безумовно потребує
реформування, а саме застосування заходів, спрямованих на попередження злочинності та надання
соціальної підтримки тим особам, які перебувають у зоні ризику або схильні до скоєння злочину
[4, с. 273-290; 5].
У боротьбі зі злочинністю серед неповнолітніх
важливу роль відіграє первинна або рання профілактика, оскільки саме вона спрямована на
вияв та запобігання розвитку небезпечних змін
у поведінці неповнолітньої особи. Рання профілактика застосовується на тому рівні, коли
можливе зниження зовнішніх впливів, що загрожують нормальному розвитку неповнолітнього
та необхідно трансформувати його поведінкові
установки [6].
Так, відновний підхід у рамках профілактики
агресії та девіацій серед підлітків спрямований на
трансформацію взаємодії учасників у міжособистісних конфліктах та зміну способу реагування
на такі проблеми. У роботі з неповнолітніми відновний підхід впроваджується шляхом створення
шкільних служб примирення та застосування у їх
роботі таких відновних практик, як коло та медіація. Шкільна служба примирення – це організація
спеціально підготовлених учнів-медіаторів, які
спільно з координатором служби (соціальним
педагогом або шкільним психологом) працюють над зниженням рівня агресії та конфліктів
у навчальних закладах та встановленням мирної
взаємодії між учнями [1; 4, с. 289-103; 7].
З метою підготовки учнів-медіаторів та координаторів шкільних служб примирення БО
«Український Центр Порозуміння» започаткувала програми «Базові навички медіатора шкільної
служби примирення» та «Програма підготовки
координаторів шкільних служб примирення».
Актуальність та доцільність створення тренінгу
«Програма підготовки координаторів шкільних
служб примирення» визначалася у ході виконанВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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ня дослідницької роботи на тему «Програма підготовки координаторів шкільних служб розв’язання
конфліктів у контексті профілактики підліткової
злочинності».
Метою даної роботи стало створення програми підготовки координаторів шкільних служб
розв’язання конфліктів у межах профілактики
підліткової злочинності.
Для досягнення мети були поставлені такі
завдання:
1. Визначити зміст поняття відновного підходу
у межах профілактики підліткової злочинності.
2. З’ясувати потреби психологів та соціальних
педагогів освітніх установ у знаннях та навичках
роботи з розв’язання конфліктних ситуацій, що
виникають у навчальних закладах.
3. Визначити шляхи вдосконалення профілактики протиправної діяльності у навчальних
закладах.
4. Розробити програму підготовки координаторів шкільних служб розв’язання конфліктів.
5. Провести оцінку програми підготовки координаторів шкільних служб розв’язання конфліктів серед слухачів.
6. Розробити рекомендації щодо впровадження програми підготовки координаторів шкільних
служб розв’язання конфліктів.
Предметом дослідження була відповідність
змісту програми підготовки координаторів
шкільних служб розв’язання конфліктів потребам соціальних педагогів та психологів у впровадженні відновних практик у навчальні заклади.
Дослідження проводилося за участі соціальних
педагогів та психологів середніх загальноосвітніх
навчальних закладів м. Біла Церква.
Для збору даних під час проведення дослідження застосовувався метод анкетування та фокусгрупи. На етапі обробки даних використовувалися методи групування та порівняння даних.
Методологія дослідження
Дослідження відбувалося на базі навчальних
закладів м. Біла Церква Київської області, соціальні педагоги та психологи яких були залучені
до участі у програмі підготовки координаторів
шкільних служб примирення.
Дослідження відбувалося у три етапи:
• Підготовчий (тривав з 20 березня до 10 квітня 2008 р.), який мав на меті формулювання
методології та відбір респондентів;
• Основний (тривав з 10 до 18 квітня 2008 р.), на
якому відбувався збір та аналіз даних;
• Заключний (тривав з 20 квітня до 10 травня
2008 р.), який передбачав проведення інтерпретації отриманої інформації.
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На початку основного етапу дослідження проводилася фокус-група за участі 12 респондентів
(соціальні педагоги та психологи загальноосвітніх навчальних закладів), яка мала на меті
з’ясувати очікування учасників щодо участі у
програмі підготовки координаторів шкільних
служб розв’язання конфліктів та визначити їх
потреби у навичках та знаннях, необхідних для
роботи з негативними проявами поведінки серед
підлітків.
Після проведення фокус-групи була розроблена пілотна тренінгова програма підготовки координаторів шкільних служб розв’язання конфліктів. Тренінг був розрахований на 2 дні за участі 22
учасників та мав на меті підготувати спеціалістів
зі створення та керування шкільною службою
розв’язання конфліктів.
Після завершення тренінгової програми було
проведено фокус-групу за участі тих самих респондентів (12 осіб), які брали участь у першій
фокус-групі. Фокус-група проводилася з метою
з’ясувати готовність учасників тренінгу до впровадження у навчальних закладах шкільних служб
розв’язання конфліктів та визначити коментарі
після участі у пілотному тренінгу.
На заключному етапі тренінгу було проведене
анкетування для 22 учасників з метою надання
оцінки пілотній тренінговій програмі. Крім того,
результати анкетування використовувалися для
надання рекомендацій щодо подальшої розробки
програми тренінгу.
Відбір учасників відбувався з врахуванням
напрямку дослідження, тобто в ньому брали безпосередню участь ті особи, які будуть залучитися до роботи у шкільних службах розв’язання
конфліктів. Головним критерієм відбору учасників була їх безпосередня діяльність в освітній сфері та участь у тренінгу з підготовки
координаторів шкільних служб розв’язання
конфліктів.
Вибірка формувалася за принципом доступності (територіально). Крім того, слід зазначити,
що програми впровадження відновних практик у
навчальних закладах лише започатковані, тому
учасників, які підходили б під критерії, визначені тематикою дослідження є невелика кількість.
Отже, вибірку можна охарактеризувати як сформовану за професійною ознакою.
Учасниками дослідження були 22 особи, серед
яких 12 – соціальні педагоги, 8 – психологи
навчальних закладів м. Біла Церква, 1 – психолог Київського інституту післядипломної освіти
м. Біла Церква, 1 – завідувач сектора виховної
роботи та позашкільної освіти у м. Біла Церква.
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ПОБУДОВА ПРАКТИКИ
На етапі проведення фокус-груп було залучено 12
учасників, серед яких 4 психологи, 7 соціальних
педагогів та 1 завідувач сектора виховної роботи
та позашкільної освіти у м. Біла Церква; на етапі
тренінгу та анкетування були залучені всі учасники дослідження.
План фокус-групи, що проводився на початковому етапі до участі респондентів у тренінгу
включав у себе такі розділи:
1. Впровадження засобів профілактики девіантної та делінквентної поведінки у навчальних
закладах та обізнаність щодо відновних практик,
як засобів профілактики негативних проявів поведінки серед підлітків.
Інформація, отримана у даному розділі, дозволяє з’ясувати думку учасників стосовно потреби
впровадження заходів, спрямованих на профілактику негативних проявів поведінки серед дітей
у навчальних закладах. Крім того, даний розділ
спрямований на визначення рівня обізнаності
респондентів стосовно відновних підходів, що
впроваджуються в освітні системи.
2. Очікування від участі у програмах підготовки координаторів шкільних служб розв’язання
конфліктів.
Обговорення у рамках даного розділу дозволяє
визначити, яких саме знань та навичок потребують респонденти для виконання обов’язків координатора шкільної служби вирішення конфліктів, яких слід очікувати результатів (результати,
яких планується досягти за допомогою даної
програми).
3. Використання досвіду, отриманого під час
участі у програмі підготовки координаторів
шкільних служб розв’язання конфліктів.
Завдання даного розділу – з’ясувати, як використовуватимуть отримані знання та навички
респонденти.
План другої фокус-групи, що проводилася
після участі представників досліджуваної групи
у тренінгу включав такі блоки:
1. Розуміння відновних практик як способів профілактики девіантної та делінквентної
поведінки.
Даний розділ має на меті визначити, наскільки
респонденти розуміють різницю між традиційними та відновним підходом у профілактиці та
вирішенні конфліктних ситуацій у навчальних
закладах. У межах розділу визначалася нагальність потреби впровадження відновних практик
у школах.
2. Планування роботи шкільної служби
розв’язання конфліктів.
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Обговорення у межах цього розділу дозволяє
з’ясувати рівень обізнаності та готовність учасників до організації роботи шкільної служби
розв’язання конфліктів. Крім того, даний розділ спрямований на ідентифікацію чинників, які
можуть перешкоджати або утруднювати роботу шкільної служби розв’язання конфліктів у
навчальному закладі.
Метод анкетування використовувався з метою
отримання додаткової інформації та аналізу розробленої тренінгової програми.
Одним з інструментів дослідження була тренінгова програма з підготовки координаторів
шкільних служб розв’язання конфліктів, яка проводилася в межах дослідження для соціальних
педагогів та психологів м. Біла Церква.
Мета тренінгу «Програма підготовки координаторів шкільних служб примирення» – підготувати спеціалістів зі створення та керування
Шкільною службою розв’язання конфліктів.
Завдання тренінгу:
• Сформувати команду координаторів шкільних служб розв’язання конфліктів, які активно впроваджуватимуть відновні практики у
навчальні заклади;
• сформувати в учасників розуміння підходу
до вирішення конфліктів, який базується на
співробітництві;
• підготувати учасників до самостійної організації роботи шкільної служби розв’язання
конфліктів;
• надати необхідні знання та навички для проведення медіації та кіл примирення.
У тренінговій програмі використовуються
практичні вправи, активізуючі ігри, технології мозкового штурму, групові дискусії, рольові
ігри. Тренінгова програма складалася з наступних
сесій (за детальною інформацією щодо тренінгової програми можна звернутися до автора даної
статті):
ДЕНЬ 1
1 сесія. Надання учасникам можливості познайомитися одне з одним та з’ясувати їх очікування
щодо тренінгу (вправи на знайомство та обговорення очікувань учасників).
2 сесія. Визначення мети та завдань тренінгу,
встановлення правил спільної роботи, налагодження товариських стосунків у команді, обговорення організаційних питань (презентації,
вправи-криголами).
3 сесія. З’ясування того, як учасники розуміють поняття конфлікту та особливостей поведінки у конфліктних ситуаціях, обговорення кроків
формування упереджень та способів уникання
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упередженості думок (дискусії та вправи на
з’ясування сутності поняття «конфлікт»).
4 сесія. Обговорення способів поведінки під
час конфліктних ситуацій, визначення понять
«позиції» та «інтереси» учасників конфлікту
(презентації, активізуючі вправи).
5 сесія. Розгляд стратегії розв’язання конфлікту «Виграш-виграш», опанування навичок
висловлювання думок у неагресивній манері
(презентації, обговорення, практичне застосування техніки).
6 сесія. Демонстрація Кола прийняття рішень,
з’ясування його цінностей та переваг у вирішенні
конфліктних ситуацій (проведення кола).
ДЕНЬ 2
1 сесія. Ознайомлення з процедурою медіації,
її принципами та структурою (перегляд документального фільму про особливості проведення
медіації).
2 сесія. Вивчення структури медіації та особливостей кожного етапу даного процесу (вправи
на обговорення, мозковий штурм).
3 сесія. Презентація технік збору даних у медіації: «Відкриті запитання», «Кільце» (презентація,
практичні вправи).
4 сесія. Ознайомлення з навичками застосування зворотного зв’язку, презентація схеми
«Трикутник успіху медіації» (практичні вправи,
презентації).
5 сесія. З’ясування додаткової інформації щодо
особливостей медіаційної процедури. Визначення
найбільш цінних та корисних характеристик медіатора (рольові ігри, мозковий штурм).
6 сесія. Практичне відпрацювання навичок
проведення медіації визначення успіхів та здобутків тренінгу, підведення підсумків (рольові
ігри, практичні вправи).

Результати дослідження
Одне із завдань дослідження – це визначення необхідності впровадження програм профілактики девіантної та делінквентної поведінки у
навчальних закладах. Усі учасники фокус-групи
погодилися з думкою про необхідність впровадження в освітню систему програм профілактики негативних проявів поведінки серед учнів.
Обґрунтування таких потреб полягало головним
чином у тому, що традиційні методи роботи з підлітками у навчальних закладах не дають бажаного
результату. У той же час висловлювалися думки
про те, що необхідне поєднання традиційних
методів роботи з проявами делінквентної та девіантної поведінки у навчальних закладах та нових
альтернативних засобів роботи з дітьми:
«Психолог у школі є саме тією особою, яка
займається врегулюванням конфліктів, що виникають між дітьми. Загалом методи роботи, які
використовуються, допомагають працювати з частиною дітей, у той час як більш складні ситуації
доводиться передавати на розгляд адміністрації.
Необхідне впровадження нових методик роботи
з учнями з метою допомогти їм у вирішенні проблем замість того, щоб використовувати адміністративні заходи» (психолог).
«У нашому навчальному закладі існує учнівська ініціатива: діти самостійно займаються врегулюванням проблем, які виникають між ними.
Тут працює учнівська правозахисна організація, за
допомогою якої самі учні намагаються вплинути
на зниження рівня негативних проявів поведінки
серед своїх однолітків. У той же час ми відкриті
для нових методів боротьби з негативними явищами, які виникають у житті школи» (соціальний
педагог).

Таблиця 1.
Динаміка змін у відповідях респондентів на запитання
«Поясніть, будь ласка, як Ви розумієте зміст терміна «відновний підхід» у профілактиці
негативних проявів поведінки серед підлітків?
На початку тренінгової програми
«…методика роботи зі «складними» учнями з метою
поліпшення їх взаємодії з оточуючими»
«Вирішення проблем спілкування та взаємодії між учнями у
школі»

У кінці тренінгової програми
«підхід, спрямований на задоволення обох сторін у
вирішенні їх конфлікту»
«підхід, спрямований на відновлення до конфліктної
атмосфери, що була між учасниками проблемної
ситуації»
«Практика розв’язання конфліктів між учнями з використан- «демократичний підхід врахування інтересів усіх
ням спеціальних методик»
учасників конфлікту та вирішення ситуації, що склалася»
«підхід до розуміння причин виникнення негативних проявів «підхід, що враховує інтереси обох сторін залучеповедінки серед підлітків»
них до проблемної ситуації та допомагає вирішити
її мирним шляхом»
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«На сьогодні рівень конфліктів, девіантних
проявів поведінки серед учнів є загрозливим.
Методи боротьби з даною ситуацією на сьогоднішній день, враховуючи статистичні дані не дають
бажаного результату, тому є нагальна потреба у
впровадженні новітніх засобів роботи з дітьми»
(соціальний педагог).
Обговорення під час фокус-груп, що проводилися до і після тренінгу спрямовувалося на
визначення змін у рівні обізнаності учасників
щодо відновного підходу та його застосуванні у
профілактиці негативних проявів поведінки серед
дітей. Наступна таблиця ілюструє порівняння відповідей учасників на запитання щодо розуміння
змісту відновного підходу у межах профілактики
делінквентної та девіантної поведінки до та після
участі у тренінгу:
Крім того, учасники також зазначили, що впровадження відновного підходу позитивно впливатиме на боротьбу з негативними проявами поведінки насамперед тому, що дана методика роботи
з дітьми дозволяє звернути увагу на їх потреби,
працювати з внутрішніми переживаннями та нормалізувати стосунки з оточуючими, а не застосовувати каральні підходи.
З результатів фокус-групи стало очевидним,
що очікування учасників в основному стосувалися того аспекту, що програма створення шкільних
служб розв’язання конфліктів буде спрямована
на подолання проблеми росту агресії серед дітей
та допоможе врегульовувати конфліктні ситуації,
що виникають у навчальних закладах:
«Очікування полягають у тому, що у кожному
навчальному закладі буде створена дієва шкільна
служба розв’язання конфліктів, яка буде реально позитивно впливати на ситуацію в дитячому
колективі».
«Програма насамперед буде спрямована на
полегшення роботи педагогів та адміністрації
навчального закладу, оскільки це зовсім новий
підхід до вирішення проблемних ситуацій у школі,
який активізує самих учнів. Тому слід очікувати,
що діти самостійно навчаться кооперувати власні
сили з метою викорінення негативних проявів
поведінки».
«Для роботи у шкільній службі розв’язання
конфліктів та координації її діяльності насамперед необхідні знання, пов’язані з впровадженням
відновних практик та навички їх практичного
застосування. Координатор повинен сам усвідомлювати схему роботи кожної з методик з метою
допомоги учням у їх діяльності».
Більшість учасників погодилася з тезою про те,
що координатор повинен вміти практично засто60

совувати відновні практичні методики з метою їх
кращого та ефективнішого впровадження у роботу. Тому головні очікування від тренінгу полягали
саме у набутті практичних навичок роботи за відновним підходом.
Учасники фокус-групи зазначали також, що
вони потребують не лише теоретичних знань у
сфері впровадження відновних практик у навчальні заклади, а й досвіду, який можна практично
використовувати у професійній роботі, у питаннях розв’язання складних проблемних ситуацій
та проблем взаємодії між учнями.
При обговоренні застосування набутих знань
та навичок у роботі координатора шкільної служби розв’язання конфліктів, учасники другої післятренінгової фокус-групи зазначили, що планують
застосовувати набуті у ході участі у тренінгу знання та навички насамперед, щоб знизити кількість негативних проявів поведінки серед дітей
та сформувати у шкільному середовищі атмосферу мирної взаємодії між учнями. Частина
опитуваних висловила потребу у впровадженні
нових методик роботи з дітьми, у той час як інша
половина висловила свої побоювання щодо готовності впровадження відновних практик у школі,
оскільки рівень знань та навичок може виявитися
недостатнім:
«Тренінг був достатньо інформаційним та
змістовним, однак визначити рівень якості та
достатності набутих знань та навичок можна
лише після впровадження їх на практиці» (соціальний педагог).
«Застосування отриманих знань та навичок
дозволить заповнити саме виховну ланку роботи, яку повинен здійснювати навчальний заклад,
оскільки лише навчальний процес не може сприяти всебічному розвитку дитини, а виховання та
навчання взаємодії з іншими саме за допомогою
відновних практик сприятиме розвитку її особистісного потенціалу» (психолог).
Оцінка програми підготовки координаторів
шкільних служб розв’язання конфліктів проводився за результатами анкетування учасників
тренінгу і мала на меті:
• з’ясувати, наскільки програм підготовки координаторів відповідала очікуванням
учасників,
• чи достатньо змістовно були презентовані
методики,
• наскільки доступною за формами роботи була
програма,
• чи залишилися питання, які були не розкритими під час участі у програмі.
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Критеріями оцінки були ранжування за певними бальними показниками шкали (за 5-ти бальною шкалою, де 5 – найвищий показник задоволеності; 1 – абсолютна незадоволеність).
На питання «Наскільки програма підготовки
координаторів шкільних служб розв’язання конфліктів відповідала Вашим очікуванням?» усі 22
учасники тренінгу відповіли оцінками у 5 балів,
аргументуючи свою відповідь тим, що програма
була корисною і, як результат, учасники опанували нові методики роботи з учнями.
При визначенні відповіді на питання «Наскільки
інформативною була тренінгова програма?» відповіді респондентів розподілились таким чином:
17 учасників відповіли оцінками у 5 балів; 5 –
оцінили програму в 4 бали. Аналізуючи коментарі учасників, слід наголосити, що вони загалом
задоволені методиками, презентованими під час
програми, однак варто зауважити, що учасники
відмічали нестачу практичних навичок для ведення відновних практик.
Найбільш ефективним для засвоєння матеріалу, на думку учасників, були такі методи роботи,
як робота у колі та рольові ігри. Менш дієвими
учасники назвали інформаційні повідомлення,
активізуючі ігри та мозковий штурм. Загалом
учасники оцінили програму, як доступну за формами роботу.
На питання «Чи залишилися питання, які не
були розкритими під час роботи?» 14 учасників відповіли негативно, 8 учасників зазначили, що питання виникатимуть під час впровадження у роботу шкільної служби розв’язання
конфліктів.
Загалом результати анкетування дали позитивну оцінку тренінговій програмі; зауваження щодо вдосконалення програми стосувалися,
зокрема нестачі практичних навичок ведення
відновних практик, які будуть доопрацьовані
організаторами програми та впроваджені у дію.
Спосіб та форми реалізації програми підготовки координаторів шкільних служб розв’язання
конфліктів були позитивно оцінені учасниками
анкетування та фокус-груп, які визнали необхідність впровадження даної програми у межах профілактики девіантної та делінквентної поведінки
серед підлітків.

Висновки
Проблема росту негативних проявів поведінки та скоєння злочинів серед неповнолітніх є
актуальною, а засоби, які застосовуються для її
вирішення не приносять бажаного ефекту. Щоб
вирішити дану ситуацію і досягти позитивних
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результатів на довгий період, необхідно сприяти
створенню такої атмосфери, де б негативні прояви
поведінки та злочини, що скоюються неповнолітніми вважалися неприйнятними громаді загалом.
Засоби профілактики повинні впроваджуватися
за активної залученості громади до їх реалізації.
Оскільки навчальні заклади мають значний
вплив на життя та формування поведінки підлітків, саме тут необхідно забезпечувати створення програм профілактики негативних проявів у
поведінці дітей. Навчальний заклад повинен не
лише спрямовувати свою діяльність на навчання, а й враховувати цінність виховного процесу
для формування здорового соціально активного
покоління.
Впровадження відновного підходу як методу
профілактики негативних проявів поведінки серед
підлітків сприяє створенню мирної атмосфери у
навчальних закладах та запровадить використання нового, альтернативного способу вирішення
міжособистісних конфліктів, що виникають між
учнями.
Застосування відновних практик задовольняє потреби психологів та соціальних педагогів
загальноосвітніх навчальних закладів у необхідності впровадження методів роботи, які спрямовуватимуться на роботу з конфліктами та зниженням агресії у міжособистісній взаємодії між
дітьми.
Вдосконалення системи профілактики протиправної діяльності серед підлітків за допомогою
впровадження відновних практик у навчальні заклади відбуватиметься шляхом створення
програми підготовки координаторів шкільних
служб розв’язання конфліктів, що пропонуватимуть застосування нових практик у роботі зі
конфліктами у школі.
Актуальність створення та запровадження
програми підготовки координаторів шкільних
служб розв’язання конфліктів зумовлена потребою шкільних психологів та соціальних педагогів у практиках роботи з учнями, які б сприяли
мінімізації агресії та недовіри і налаштовували б
на співпрацю у вирішенні складних випадків міжособистісної взаємодії.
Програма була позитивно оцінена безпосередніми учасниками тренінгу. У результаті проведення дослідження була зазначена потреба у
створенні шкільних служб розв’язання конфліктів та навчанні соціальних педагогів і психологів
навичкам, необхідним для координації роботи
даних служб. Крім того, було визначено аспекти
програми, які необхідно доопрацювати з метою
покращення практичної значущості.
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Реалізація програми підготовки координаторів
шкільних служб розв’язання конфліктів повинна
реалізовуватися у навчальних закладах з метою
профілактики негативних проявів поведінки
серед учнів і, таким чином може виступати інструментом боротьби з підлітковою злочинністю,
оскільки методи роботи, що використовуються
у програмі, сприяють модифікації світогляду та
ціннісних переконань підлітків і, отже, стимулюють позитивний розвиток міжособистісної взаємодії між дітьми.
Рекомендації щодо впровадження програм підготовки координаторів шкільних
служб розв’язання конфліктів, розроблені для
Благодійної організації «Український Центр
Порозуміння», є такими:
1. Розробити систему заходів, спрямовану
на покращення взаємодії представників органів
управління освіти та організації, що впроваджують програму профілактики негативних проявів
поведінки серед підлітків.
2. Удосконалити механізм відбору навчальних
закладів, які зацікавлені у впровадженні програм підготовки координаторів шкільних служб
розв’язання конфліктів.
3. Доповнити тренінг «програмами підготовки координаторів шкільних служб примирення»
практичними вправами, спрямованими на засвоєння навичок ведення медіації та кіл примирення координаторами шкільних служб розв’язання
конфліктів.
4. Створити інтерактивний інформаційноконсультативний центр з метою надання допомоги в організації та розвитку діяльності шкільної
служби розв’язання конфліктів.
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Анотація
Накази про передання справ [до
Служби по роботі з неповнолітніми правопорушниками] було запроваджено в
законодавство 1999 р. в Англії та Уельсі
як частину широкомасштабної реформи
системи ювенальної юстиції. Це було
однозначно відповіддю на правопорушення, що втілює ідеї й підхід відновного
правосуддя. Ця стаття представляє деякі
результати якісних досліджень щодо
досвіду втілення наказів про передання
справ до Служби по роботі з неповнолітніми правопорушниками. Фокус цієї
статті зроблено на тому, як гендерні, вікові аспекти, а також особливості послідовної підтримки молодих правопорушників
1

Оскільки англійський законодавець увів новий
захід для неповнолітніх – наказ про передання
справи, то з того часу всі молоді правопорушники
повинні в обов’язковому порядку взяти участь у
Комісії по роботі з неповнолітніми правопорушниками (далі – Комісія), організовані Службами.
На думку законодавців, ці Комісії мають керуватися принципами відновного правосуддя, які
визначаються як «відшкодування, реінтеграція
та відповідальність». До складу Панелі входить
два залучених волонтери з громади, що пройшли
відповідну підготовку (вони не є медіаторами),
та один штатний працівник Служби. Комісії
покликані сприяти залученню членів громади до
процесу судочинства, і на даний час в Англії існує
понад 5 000 волонтерів – представників громади,
які є членами Комісій. Як правило, засідання
Комісії фасилітує не штатний працівник Служби,
а один із волонтерів. Суд визначає тільки термін
дії наказу – між трьома і дванадцятьма місяцями
залежно від характеру злочину, а саме Комісія
вирішує, як з користю для правопорушника використати цей час (коментар редактора).
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у процесі їхньої реінтеграції впливають
на побудову стосунків між ними та представниками громади Комісії по роботі з
неповнолітніми правопорушниками, а
також, яке відображення ці результати
знайшли у політиці й практиці місцевих
фахівців з ювенальної юстиції.
Найбільш відновним елементом
реформи ювенальної юстиції в Англії
та Уельсі є наказ про передання справ,
запроваджений у законодавство Актом
«Про правосуддя у справах неповнолітніх
та свідчення у карних справах» 1999 р.
(Youth Justice and Criminal Evidence Act
1999). Пресер та Ван Вурхіс (Presser
and Van Voorhis) (2002) вказують на
побудову стосунків як ключову частину
процесу за умови, що відновні програми
спрямовані на досягнення результатів
відновлення справедливості та соціального добробуту. Якщо потрібно побудувати позитивні відносини, МакКолд
та Вочтел (McCold and Wachtel) (2002)
наголошують, наскільки важливо у відновних процесах для членів Комісії та
групи підтримки включати до складу
тих членів громади, до яких молоді
люди відчувають повагу та від яких, на
їхній погляд, вони можуть відчувати
повагу стосовно себе. Спираючись на
це, та враховуючи дані, зібрані після
спостережень та напівструктурованих
інтерв’ю з фахівцями Служби по роботі з неповнолітніми правопорушниками, волонтерами Комісій та молодими
людьми, стосовно яких отримано накази про передання справ, я досліджувала
взаємодію між членами-волонтерами з
громади Комісій та молодими людьми у

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ПОБУДОВА СТОСУНКІВ МІЖ
ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДИ КОМІСІЇ
ПО РОБОТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ
ПРАВОПОРУШНИКАМИ1 ТА МОЛОДДЮ,
ЯКА СКЕРОВУЄТЬСЯ ЗА НАКАЗОМ ПРО
ПЕРЕДАННЯ СПРАВИ ДО СЛУЖБИ
ПО РОБОТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ
ПРАВОПОРУШНИКАМИ
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радах, що опікуються цими питаннями. Зокрема,
я дослідила, як вік та гендерні особливості членів
Комісії та процес подальшого дотримання умов
угод можуть впливати на налагодження співпраці між цими зацікавленими сторонами. У цій
статті я також описую, як фахівці Служби по
роботі з неповнолітніми правопорушниками, що
брали участь у дослідженні, сприйняли отримані
результати.

Наказ про передання справи
Молоді люди отримують наказ про передання справи до Служби по роботі з неповнолітніми
правопорушниками від ювенального суду (див.
схему 1). Припис про передання справи може
даватися мінімум на 3 місяці, максимум – на 12
місяців. Угода про подальші дії узгоджується
на першій зустрічі Комісії, а регулярні зустрічі
ради відбуваються щонайменше кожні три місяці. Комісія може також бути зібрана на запит
будь-якої зі сторін у будь-який інший час або у
випадку порушення умов угоди. Завершальна
зустріч ради відбувається наприкінці успішного
завершення угоди з метою звільнення молодої

людини від судового вироку та пропонування їй/
йому постійної підтримки. Відтак молоді люди,
що отримують наказ про передання справи, відвідують засідання Комісії щонайменше двічі.
Протягом періоду проведення дослідження я
спостерігала шістнадцять різних членів Комісії,
що взаємодіяли з тридцятьма молодими людьми
(двадцятьма двома хлопцями та вісьмома дівчатами) на зустрічах рад у трьох юрисдикціях одного суду. Два члени Комісії завжди сиділи разом
(окрім фасилітатора команди обвинувачення).
На першій зустрічі з молодим правопорушником
обрання двох членів Комісії проводиться у випадковому порядку (залежно від їхньої доступності
у конкретний момент часу).

Гендерні аспекти
Чотирнадцять членів Комісії були жіночої
статі (див. схему 2). Однак деякі члени брали
участь у її засіданнях частіше за інших. Один
із членів Комісії чоловічої статі брав участь у
засіданнях дуже часто, відтак, незважаючи на те,
що більшість членів ради були жінками, молоді
правопорушники мали значний шанс на першому

Схема 1

Наказ про передання справи
Наказ про передання справи
видається ювенальним судом на термін 3-12 місяців
З потерпілим зв’язуються
1. Офіцер поліції
2. Фахівець служби підтримки
потерпілих

Звіт готує фахівець
Служби по роботі з молодими
правопорушниками

Комісія утворена на рівні округу
Дата
Місце
Члени комісії
Першу зустріч ради проводить фахівець з
передання справ. Угоду узгоджено.
Призначення на супервізію до служби по роботі
з неповнолітніми правопорушниками (СРНП)

Спектр можливої діяльності передбачає: роботи з
усунення шкоди/Громадські роботи,
навчання/Наставництво, Управління гнівом/залежністю
Регулярні зустрічі та Завершальна оцінка
Звіти СРПН
Недотримання умов угоди
Повернення до суду для
винесення нового вироку

Угоду успішно дотримано
Рішення виконано
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Побудова стосунків між представниками громади комісії по роботі з неповнолітніми...

Схема 2

Гендер та частота участі членів Комісії у її засіданнях
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засіданні ради зустріти члена Комісії – чоловіка.
В одному випадку два чоловіки – члени Комісії
– брали участь у засіданні одночасно.
Майже всі молоді люди, що були опитані,
вказали на абсолютну незначущість гендерного
аспекту у цьому процесі. Вони наголосили на
тому, що найважливішим чинником було те, як
саме члени Комісії розмовляли з ними.
Це питання було узагальнено Емі (15 років):
Чоловіки вони чи жінки – не грає жодної ролі.
Зрештою, вони мають ставитись до тебе так, як
і будь-хто інший. (Емі)

Вікові аспекти
Більшість членів Комісії складали особи середнього віку (див. схему 3). Десять членів Комісії
мали вік 40-59 років, четверо – понад 60 років та
двоє – менш ніж 40 років.
На противагу відповідям про стать, щодо віку
членів Комісії молоді люди вказали на те, що вони
надали б перевагу тому, якби вони були молодшими за віком. Більшість із них обґрунтували це тим,
що молоді люди можуть почуватися більш комфортно поруч із молодшими членами Комісії.
Як сказала Кеті (16 років):
Мені б сподобалося більше, якби вони були
молодшими, тому що молодим людям було б легше
знайти контакт… вони були б менш наляканими…
ставилися до них тепліше… якщо Ви розумієте, що
я маю на увазі… тому що вони молодші. (Кеті)
Райан (17 років) відчував, що молодші за віком
члени Комісії могли краще зрозуміти молодих
правопорушників:
№ 2, вересень, 2008
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Я гадаю, що якби вони були молодшими, вони б
зрозуміли нас краще, тому що вони б жили у такому самому світі, як живемо щодня ми. Я не думаю,
що має значення їхня стать, якщо вони є молодими
людьми. (Райан)
Висловлення таких почуттів має бути усвідомлене у ширшому контексті, в якому молоді люди
часто почуваються «зневаженими» з боку свого
старшого оточення. Чимало молодих осіб почувалися дуже гостро стосовно того, як загалом до
них ставились старші люди у їхніх громадах.

Схема 3

Віковий розподіл
членів Комісії з громади
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Джон (15 років) добре це висловив:
Ну, немає значення, жінки вони чи чоловіки,
ні, але старші люди… вони дивляться на тебе…
наче… ми так не дивимося одне на одного в нашому
житті. Вони думають, що вони можуть попихати
нами, але ми такі самі, як і вони, просто молодші.
Вони думають, що ми менш відповідальні і вони
постійно спостерігають за нами та перевіряють,
чи ми все робимо ідеально. Вони постійно думають, що ми збираємось щось поцупити. Мені б
хотілося, щоб зі мною говорили, як з нормальною
людиною. Можливо, молоді люди з ради були би
більше на моєму боці. (Джон)

Важливо, щоб ми бачили людей протягом усього процесу. Я бачив надзвичайні зміни в молодих
правопорушниках від початку до завершення
періоду дії їхнього наказу про передання справи.
Один хлопець, якому було 14 років, напав на свою
матір. Він був у стані наркотичного сп’яніння та
вдарив її. Протягом 6 місяців, коли діяв його наказ
про передання справи, він налагодив своє життя,
і було приємно це бачити. На першій зустрічі він
виглядав абсолютно жахливим… грубим, жорстоким. На другій зустрічі він почав плакати і тоді ми
почали його заспокоювати, а він розпочав процес
прийняття того, що він накоїв. (Енді)

Загалом виглядає так, що стать/гендер не мали
практично жодного значення для молодих людей
і свої почуття вони могли проговорювати членам
Комісії. Водночас, вік відігравав велику, навіть символічну роль для молодих людей у контексті того,
яке ставлення до себе від її членів вони відчували,
особливо щодо обсягу поваги, яку вони відчували з
боку старших людей у межах ширшої громади.

Як досвід Енді, так і досвід інших членів
Комісії говорить про те, що стосунки, побудовані
протягом низки зустрічей Комісії, мають високий
потенціал для покращення зв’язків і взаємодій
молодої людини з іншими. Відтак, я запитала усіх
молодих людей у вибірці, чи мав для них якесь
значення той факт, що члени Комісії на кожній
зустрічі з ними були ті самі. Оуен (Owen) та
Джейсон (Jason) були серед тих, хто вважав, що
це дійсно мало значення.
Оуен (14 років) сказав:
Я думаю, що було би краще бачити тих самих
людей, тому що коли ти бачиш людей уперше, вони
знають, що ти зробив неправильно, проте якщо на
другій зустрічі ти бачиш двох інших людей, вони
можуть не знати усіх обставин твоєї справи.
Я знаю, що перед тим, як ти зайдеш у кімнату,
вони можуть прочитати про це, але ти все одно не
знаєш, може, вони думають про це зовсім інакше,
тому я гадаю, що краще, коли це постійно одні й
ті самі люди. (Оуен)

Підтримка реінтеграції
Коли Брейтвейт та Магфорд (Braithwaite and
Mugford) (1994) порівняли процедури реінтеграції та процедури деінтеграції, один із моментів, на
якому вони зробили наголос, стосувався важливості залучення зацікавлених сторін до колективних зобов’язань і відповідальності за подальші дії
шляхом укладання колективної угоди. Частина
таких зобов’язань виразно передбачає, що не лише
молоді правопорушники дотримуються умов
своїх угод, але і члени ради демонструють постійну прихильність до них та готові підтримувати
молодих людей у процесі їхньої реінтеграції.
Питання підтримки у процесі виконання
наказу про передання справи виникало під час
інтерв’ювання всіх членів ради, з якими я спілкувався, і було джерелом напруження між членами
Комісії та командою Служби по роботі з неповнолітніми. На першому ж тренінгу волонтерам сказали, що «найкращою практикою є те, що члени
Комісії з громади мають забезпечувати підтримку у кожній справі, проте це складно організувати
в реальності» (Джейн, менеджер та координатор
з передання справ). Адміністративні проблеми
часто означали, що молоді люди зустрічались з
різними членами Комісії на кожній із зустрічей.
Усі члени громадських рад, з якими я спілкувався,
говорили про необхідність зміни цього факту.
Член Комісії на ім’я Енді (Andy) описав важливість підтримки в реінтеграційному процесі:
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Джейсон (15 років) сказав:
Так, якщо вони зможуть побачити, як ти просуваєшся вперед, думаю, це допомагало б. Ти почувався би більш комфортно з ними, а вони, тим часом,
змогли б бачити твій прогрес. (Джейсон)
Отже, важливим у побудові стосунків між членами Комісії та молодими людьми, що отримали
наказ про передання справи, було почуття послідовності, підтримки й постійної прихильності у
процесі реінтеграції молодої особи.

Побудова стосунків: інформування
про результати дослідження
Як частина процесу переговорів та збереження
доступу до зустрічей громадської ради, я погодилася поділитися отриманими результатами з
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Побудова стосунків між представниками громади комісії по роботі з неповнолітніми...

менеджерами Служби по роботі з неповнолітніми правопорушниками у тій сфері, де я проводила дослідження. Я стверджувала, що залучення
молодших людей до участі у засіданнях Комісії
поруч зі старшими людьми, може сприяти зміцненню взаємоповаги між ними та молодими правопорушниками, які беруть участь у засіданнях
Комісії. Я також запропонувала цей підхід як
один із шляхів, в якому ширше коло молодших
людей може отримати вагу при прийнятті рішень
у системі правосуддя.
Представники Служби по роботі з неповнолітніми правопорушниками зазначили, що вони були
найбільш схвильовані через гендерний дисбаланс
складу Комісій, можливо, за рахунок оцінки важливості вікових аспектів. Однак, виявилось, що
Університет є добрим джерелом для залучення
молодших членів Комісій з громади обох статей,
тому ми розпочали процес розміщення плакатів,
буклетів та інформаційних повідомлень для студентів. Упродовж року чотири студенти пройшли
відповідне навчання та брали участь у засіданнях
Комісій. Цей процес залучення молоді триває.
Я також стверджувала, що якщо наказ про
передання справи спрямований на надання
моральної вказівки та постійної підтримки, тоді
з усією серйозністю потрібно підходити до питання відповідальності ради членів Комісії з громади за тих молодих людей, котрі отримують такий
наказ. Важливим аспектом у цьому є те, що, за
можливістю, на всіх зустрічах з молодою людиною склад Комісії має бути тим самим, з тим щоб
можна було побудувати стосунки з конкретним
правопорушником протягом певного часового
періоду. Це відігравало б важливу роль для реінтеграційної природи усього процесу.
Фахівці Служби по роботі з неповнолітніми
правопорушниками були типовими «вуличними
бюрократами», як описано Ліпським (Lipsky)
(1980), – у тому сенсі, що вони мали високий
рівень дискретних повноважень щодо того, як
виконувалися накази про передання справ, і
ця практика ефективно перетворилася на системну. У питанні підтримки правопорушників
вони посилалися на адміністративні труднощі
та обмеження ресурсів, проте також визнавали,
що потреби організації мають ризик переважити
потреби учасників. Це породило в них конфлікт
з членами Комісій з громади, а також підірвало
відновні принципи й цінності. Результати мого
дослідження переконали їх у тому, що подолання бюрократичних обмежень варте необхідних
зусиль – і послідовно вони намагалися, коли
можливо, забезпечити участь хоча б одного члена
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Комісії, що вже зустрічався з молодим правопорушником до того.

Завершальні коментарі
Що я хотіла від фахівців Служби по роботі з
неповнолітніми правопорушниками – постійного
доступу до дослідницького поля, зокрема, доступу
до молодих людей, котрі отримали наказ про передання справи. Що вони хотіли від мене – свідчень
дослідження на місцевому рівні й демонстрації
таких шляхів до покращення їхньої діяльності,
котрі вони могли б застосувати на практиці й які
були б виконуваними. У цій статті я зосередила
увагу на побудові стосунків між молодими людьми та рад волонтерами Комісій та їхній відповідності гендерним, віковим питанням та питанню
підтримки реінтеграції молодого правопорушника. Це був лише один з аспектів дослідження, що
було значно ширшим за своїм масштабом. Проте,
на цьому прикладі, я сподівалася проілюструвати важливість побудови добрих стосунків між
практиками та дослідником, а також підтримки
постійного діалогу між ними у ході дослідження.
Ці стосунки не лише дали мені змогу провести
глибинне наукове дослідження відновних практик, але також змогли бути «перекладеними» для
практичного застосування з метою впливу на політику й практику. Як наслідок, Служба по роботі
з неповнолітніми правопорушниками, перш за
все, зробила деякі значні зміни у віковому складі громадських рад, використовуючи університет
як ключове джерело молодих людей. По-друге,
вони визнали те, що зусилля задля подолання
адміністративних труднощів з метою залучення волонтерів до рад, імовірно, мають позитивні
результати для побудови стосунків між членами
громадських рад та молодими людьми.
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АКТУАЛЬНІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ З ВІДНОВНОГО
ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У НІДЕРЛАНДАХ
АННЕМІКЕ ВОЛХАУЗ та
ЕРІК ВІРСМА
(Annemieke Wolthuis and Eric
Wiersma)1

Вступ1
Відновні практики розвиваються у Нідерландах,
проте ще зарано бути дійсно оптимістичними у
цьому питанні. Рамкове рішення Європейського
Союзу та позитивні результати оцінки проектів
привели до прийняття у 2007 р. рішення про те,
що всі потерпілі у кримінальних справах отримують пропозицію щодо участі у медіації між
потерпілим та правопорушником. Проте багато
інших ініціатив у сфері відновного правосуддя,
що вже були започатковані раніше, не отримали
подальшого розвитку або ж мають самостійно
перейматися питаннями власного фінансування.
Уряд досі чинить опір щодо прийняття більш довготривалих рішень стосовно продовження успішних проектів та досвіду, отриманого, наприклад,
у центрах затримання неповнолітніх чи на рівні
діяльності прокурорів.
У цій статті ми надамо огляд останніх розробок у
Нідерландах у сфері практик відновного правосуддя для неповнолітніх, включаючи альтернативний
захід (Halt) для неповнолітніх для нетяжких злочинів, що складається з декількох важливих відновних елементів. Ми зосередимо увагу на питанні, де саме ми перебуваємо тепер та на поточному
політичному контексті сфери ювенальної юстиції.
Також зосередимося на шляхах заохочення співпраці між практиками, особами, що приймають рішення, та дослідниками з метою подальшого розвитку
відновних практик у роботі з неповнолітніми.

Назва
Назва нашої статті зосереджується на двох
аспектах відновного правосуддя для неповноліт1

Аннеміке Волхауз (Annemieke Wolthuis) – дослідниця
Відкритого університету Нідерландів, де вона працює над кандидатською дисертацією (PhD) з відновного правосуддя для
неповнолітніх з погляду міжнародного та порівняльного права.
Вона є також членом редакційної ради голландського/фламандського журналу з відновного правосуддя та прикріплена
до Інституту Верві-Джонкер (Verwey-Jonker) в Утрехті.
Ерік Вірсма (Eric Wiersma) – консультант з питань розробки
політики та член національної організації Halt в Нідерландах,
який протягом кількох років тісно залучений до запровадження
відновних практик для неповнолітніх у сфері кримінального
правосуддя. Він є також членом редакційної ради голландського/фламандського журналу з відновного правосуддя.

68

ніх у Нідерландах: є деякі перспективні розробки,
проте темп розвитку цих розробок доволі повільний, та вплив на систему ювенальної юстиції є
досі низьким. Особливо у порівнянні з сусідніми
країнами – такими, як Бельгія та Німеччина, але
також, ураховуючи й глобальну перспективу.

Яку саме систему ювенальної юстиції
маємо у Нідерландах?
З початку останнього сторіччя погляди на дітей
змінилися та з розвитком концепції про права
дітей їх все частіше розглядають як суб’єктів їхніх
власних прав, що також породжує і обов’язки.
У Нідерландах діє окрема система ювенальної
юстиції для неповнолітніх. Голландський кримінальний кодекс містить спеціальні розділи стосовно неповнолітніх (віком 12–18 років). Вік, з
якого настає кримінальна відповідальність, –
12 років. У 1995 р. запроваджено важливі зміни,
коли на законодавчому рівні було затверджено
альтернативні санкції, такі, як Halt. Водночас максимальний термін ув’язнення для неповнолітніх
був визначений максимально 12 місяців для дітей
віком від 12 до 16 років та 24 місяці – для 16-ти
та 17-тилітніх. Ключовими ознаками голландської
системи ювенальної юстиції є профілактичні та
виховні цілі.

Деякі цифри
Часом у ЗМІ з’являються занепокійливі замітки про молодих правопорушників та підвищення рівня правопорушень. Якщо подивитися на це
ближче, то загальні цифри насправді не зросли.
Водночас є факти того, що збільшився рівень
насильства й жорстокості і що групова злочинність потребує більше уваги.
У 2006 р. 1404 дітей отримали вирок про стягнення штрафу. У 11 756 випадках було застосовано інший вид покарання – громадські роботи. Станом на 1 січня 2006 р. усього 2 497 дітей
утримувались у закладах затримання для неповнолітніх (ЗЗН), які є закритими центрами для
затримання неповнолітніх. Протягом цілого року
загальна кількість дітей – 7 313 – була розміщена
у ЗЗН (у цивільних та кримінальних справах).
4 726 неповнолітніх правопорушників опинилося у закладах затримання для неповнолітніх. 252 неповнолітніх отримали покарання з
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направленням на лікування/реабілітацію (PIJ).
Кримінальне законодавство для повнолітніх було
застосовано у 62 випадках. Нині місткість ЗЗН
удвічі вища, ніж була два роки тому, та в чотири
рази перевищує ту, що була двадцять років тому.
З 1980 р. ЗЗН мало 650 місць. У 1997 р. – 1410
місць, що у 2006 р. зросло до кількості 2 753 місця.
Водночас відбулося значне скорочення бюджету
та скорочення кадрів у цій сфері. У 2002 р. у ЗЗН
працювало 1 827 осіб. У 2006 р. ця цифра зменшилась до 1 554.
(Джерела: Звіт щодо жорстокого поводження
з дітьми, що перебувають у конфлікті з законом,
2008. Детрік а.о. (Detrick a.o.) та www.dji.nl)

Політична ситуація
Поточна політична ситуація в Нідерландах
характеризується пануванням карального підходу.
Політики деколи мають нереалістичні очікування
та переоцінюють вплив кримінального законодавства для неповнолітніх. Вони також не враховують
його негативних наслідків для дітей та молодих
людей. Надання пріоритетності безпеці є дуже
поширеним. Тут можна бачити індивідуалістичний підхід, відчуття громади при цьому відсутнє.
У результаті – більший наголос робиться на придушення наслідків скоєного, аніж на попередження небажаних дій. Нещодавно, після публікації
дослідження відкритого Амстердамського університету, результати якого вказували на те, що одна
з трьох молодих осіб віком до 12 років вчиняє
злочин, було започатковано відповідне обговорення. Більшість із цих «злочинів» є насправді
дрібними правопорушеннями, проте результатом
цього стало виникнення моральної паніки серед
політиків та їхня вимога застосовувати серйозну
міру покарання. На щастя, наш міністр юстиції
міг чинити опір спокусі зниження віку кримінальної відповідальності для дітей молодше за
12 років. ЗМІ також відіграють важливу роль у
приверненні значної уваги до жорстоких випадків
насилля, проте вони майже не подають інформації
про існування ефективних проектів для молодих
людей. Кількість ув’язнених неповнолітніх досі
зростає, й будуватимуть ще більше центрів затримання для них.
Що стосується потерпілих, то вони протягом
останніх десятиліть в Нідерландах отримали
більше прав. Поступово все більше уваги приділяється практикам відновного правосуддя,
проте відкритість до відновних підходів іде не
зовсім природним шляхом і не зовсім енергійно.
Нідерланди часто виступають на передових, коли
справа стосується запровадження нових альтернатив, проте сьогодні серед європейських країн
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Нідерланди є однією з найбільш репресивних
країн. Чисельність ув’язнених дітей досі зростає.
І постає питання про те, чи це пов’язано з виховними принципами, що формують основу системи
ювенальної юстиції.

Санкції для молоді
Основний акцент у політиці санкцій для молоді упродовж останнього десятиліття полягає у
застосуванні ефективних методів, що базуються
на принципі «що спрацьовує». Це, в підсумку,
передбачає, що фокус більше робиться на правопорушнику, а не на правопорушенні, у той час як
втручання базується на тих чинниках, що призвели до злочинної поведінки. Ризик такого підходу,
що фокусується на правопорушнику – що з наукової точки зору є легітимним та обґрунтованим,
– полягає в тому, що ситуація потерпілого може
залишитись без належної уваги. Іншою проблемою може бути те, що великий наголос робиться
на рецидивізмі, у той час як інші чинники – такі,
як навчання зі своїх власних помилок та розвиток емпатії – можуть бути не менш важливими
у цьому процесі.

Halt: відновна альтернатива
Halt – це альтернативна міра покарання для
неповнолітніх віком від 12 до 18 років, які скоїли
дрібне правопорушення, що містить важливі відновні елементи. Угода Halt надає неповнолітнім
можливість усвідомити свою поведінку та пропонує їм можливість усунути шкоду, яку вони
могли нанести скоєним злочином. Це досягається шляхом проведення бесід із неповнолітнім та
його батьками, через залучення до проведення
громадських робіт та призначення на навчання,
а також, якщо це доречно, шляхом принесення
вибачень потерпілій стороні та усунення нанесеної злочином шкоди. Відтак, Halt – це така угода,
що однаковою мірою орієнтована на потерпілого
та правопорушника, вона пропонує неповнолітнім альтернативу цивільному чи кримінальному офіційному процесу. Вона також передбачає
компенсацію потерпілій стороні (вибачення)
або ж відшкодування нанесених збитків. Перш
за все, така міра покарання спрямована на випадки вандалізму, крадіжок у магазинах та дрібних
правопорушень.
У 2006 р. здійснено й опубліковано результати зовнішнього дослідження, що вивчало вплив
угоди Halt на рівень повторного скоєння правопорушення після позитивного результату угоди
про призупинення (рецидивізм), на альтернативну поведінку та ставлення цих неповнолітніх.
Результати дослідження свідчать, що неповно69
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літні, які брали участь у програмі Halt, показували такий самий рівень рецидивізму, після одного
року, як і неповнолітні, які не брали участі у цій
програмі. Також було визначено, що після шести
місяців обидві групи демонстрували менші проблеми, пов’язані з емоціями, поведінкою, взаємовідносинами та увагою, це означає, що угода Halt
не чинить значного впливу на поведінку. Далі, дві
третини неповнолітніх зазначили, що вони взнали
багато чого важливого з угоди про призупинення
справи, особливо від покарання та бесід. Більш
пильний погляд на чинники, що відіграють роль
у рецидивізмі, зауважив, що угода Halt є більш
доречним втручанням для груп правопорушників,
які є більш вразливими/чутливими до групового
тиску, аніж для правопорушників, що діють одноосібно. Те саме стосується правопорушників, що
вчинили злочин уперше, які мають незначне розуміння наслідків своєї поведінки (для школи, сім’ї,
групи однолітків). Іншим важливим наслідком
було те, що важливий відновний елемент угоди
Halt виявився успішним: неповнолітні правопорушники, які вибачились перед потерпілими,
вчиняли менше та/або дрібніші правопорушення.
У результаті цього дослідження будуть посилені
відновні елементи угоди Halt, наприклад, буде
зроблено більший наголос на вибаченні перед
потерпілим (при безпосередньому вербальному
контакті між сторонами) та посиленні мережі
підтримки неповнолітнього правопорушника
(батьки). Окрім того, програми Halt всіляко
заохочують розвиток практик відновного правосуддя у системі кримінальної юстиції, особливо
для молоді, також і для тяжких злочинів.

Розробки у сфері відновного
правосуддя
Відновне правосуддя (ВП) та медіація між
потерпілим і правопорушником (МПП) поволі
стають більш видимими в Нідерландах, в основному через підхід «знизу», оскільки чимало
ініціатив у сфері МПП та проведення сімейних
конференцій були започатковані на місцевому
рівні. Починаючи з 90-х років XX ст., ініціатори
правосуддя підходу Real Justice у Нідерландах
були дуже активними. Вони запровадили метод
справжнього правосуддя – Real Justice, що ґрунтується на американському прикладі та бере свій
початок з Австралії. Наразі вони мають особливий успіх у сфері догляду за молоддю, з діючим
проектом «Eigen Kracht Centrale», що зосереджує
увагу на особистій владі людей. Інша форма взаємодії, що набуває поширення, – це великі громадські конференції, що їх організовують у тих
випадках, коли скоєні правопорушення мають
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наслідком незадоволення великих груп людей.
Скейтбордисти у селі Урк (Urk) створювали проблеми й породжували незадоволення. Шляхом
проведення великої конференції, що охоплювала
неповнолітніх, членів громади та політиків, вони
змогли поговорити про це в громаді так, що ця
розмова проходила в атмосфері взаємоповаги та
переконання. В ідеальній ситуації це допомагає
людям почуватися так, що кожен є частиною
громади.
Медіація розвивається у місцевих громадах,
школах, в компаніях та в сім’ях. Проте відновне
правосуддя у кримінальних справах лишається
позаду. Нещодавно ми представили програму
медіації між потерпілим і правопорушником у
центрі по роботі з потерпілими. Тут можна говорити про деякий прогрес та розвиток, проте цей
шлях не є легким. Ініціативи щодо запровадження відновного правосуддя у центрах затримання
розвиваються на місцевому рівні. Оцінки, надані
глобальному проекту «Herstelopvoeding», були
сприйняті недостатньо позитивно. Питання тут
полягає в тому, що такі види досліджень, які
засвідчують позитивний рівень ефективності, не
повинні витрачати додатковий час на її підтвердження. Одна з проблем полягає тут у тому, що
всі ці нові види втручань занадто сильно зосереджені на рівні рецидивізму та на критеріях
доказовості.

Відновне правосуддя для молоді
Ми надамо короткий огляд поточних проектів
і досліджень.
Потерпілий у фокусі уваги
Після здійснення оцінки відновних проектів
з медіації міністр юстиції прийняв рішення про
продовження запровадження медіації між потерпілим та правопорушником (МПП). Відповідальна
за це організація – «stichting Slachtoffer In Beeld
(SIB)» («Потерпілий у фокусі уваги»), незалежний заклад, пов’язаний з Нідерландським центром по роботі з потерпілими (Slachtofferhulp
Nederland). Міністерство прийняло таке рішення
з ідеєю про те, що дослідження, практичні правила й забезпечення якості процесу – все це зосереджуватиметься в одному місці. Вони зазначили, що
дослідження засвідчило, що потерпілі задоволені можливістю зустрічі з правопорушниками. Це
покращує ефект зцілення після скоєного правопорушення, оскільки потерпілі можуть бачити
обличчя правопорушника і, відтак, вони можуть
для себе завершити цю ситуацію. Можливість
повноцінного проходження відновної процедуВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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ри з молодими правопорушниками, що, зрештою,
може привести до МПП, є бажаним доповненням
до існуючих можливостей реагування на дитячу
злочинність. Таку пропозицію можуть отримати
не лише потерпілі від злочинів, а й молоді правопорушники. Після отримання консультації Ради
захисту прав дітей та відповідного обговорення на
зустрічі з суддею, прокурор та поліція (Justitieel
Casus Overleg’ (JCO)) можуть направляти правопорушників до організації SIB («Потерпілий у
фокусі уваги») для проходження МПП. У 2007 р.
трохи більше, ніж 400 справ, було направлено до
цієї організації, а у 2008 р. ця кількість зросла до
1 000 справ.
Поліція
Поліція запроваджує місцеві ініціативи в
різних містах чи провінціях, таких, як Тілбург,
Амстердам, та Фрізланд. Подекуди такі ініціативи мають значний успіх, проте часто-густо їх
очолює один чи два активісти. Якщо ці ключові
особи ідуть, ініціативи часто зникають. Оскільки
не існує структурного порядку та фінансування,
чимало з них також залежать від наявності місцевих коштів. Це має наслідком «винаходження
колеса у багатьох місцях» та повторне зникнення
проектів.
Прокурори
У 2002 р. було зареєстровано рішення прокурорів, що засвідчило відкритість до медіації, проте
воно не супроводжувалось активною політикою.
На сьогодні небагато відбувається на цьому рівні,
хоча і є деякі активні прокурори, які залучені до
проведення медіації, й налагоджено зв’язок між
МПП та молодими правопорушниками. Офіс в
Утрехті мав спеціальний пілотний майданчик,
проте діяльність на ньому зупинилася вже після
кількох місяців через нестачу коштів та через відсутність конкретної політики згори.
У тій самій провінції відбувалося активне
залучення в межах проектів з ВП у центрі затримання неповнолітніх і вони також залучені до
МПП, що її організовує SIB («Потерпілий у
фокусі уваги»).
Суди
Лише декілька суддів по роботі з неповнолітніми знають закордонний досвід і проявили
зацікавленість у розбудові національної платформи щодо запровадження медіації у кримінальних
справах. У нас є відчуття того, що в суспільстві
бракує знань теорії та практики відновного правосуддя. В інформаційному та навчальному просторі
є ще цілий «світ для завоювання». Досвід Бельгії
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у проведенні сімейних групових нарад у більш
тяжких справах, що базується на новозеландській
моделі, свідчить, що робочі візити та застосування
методу «колега – колезі» (внутрішні розмови між
суддями) працюють ефективно.
Школи
Існує багато ініціатив щодо проведення медіації між ровесниками, проте також на цьому рівні
немає загальної, національної координації цього
процесу. Проекти реалізуються переважно на місцевому рівні.
Затримання
У закритих центрах для затримання неповнолітніх (заклади ув’язнення неповнолітніх)
також відбувається пошук шляхів вирішення
таких проблем, як почуття сорому, провини й
взяття відповідальності. Дослідження, проведені в межах проекту «Herstelopvoeding»: розвиток
навичок проведення програм відновного правосуддя для делінквентної молоді – відбувався у
чотирьох закритих закладах для неповнолітніх.
Ці ініціативи, через обговорення злочину та взяття відповідальності, були головними аспектами
для оцінювання результатів. Дослідження дали
достатньо задовільні результати, проте такі оцінки були сприйняті недостатньо позитивно для
того, щоб їх продовжувати. Державний секретар
узагальнив, що до того, як розпочати подальшу розробку проектів, необхідно провести нове
дослідження. Проблема, яку ми бачимо з цими
оцінками, полягає в тому, що вони значною мірою
зосереджуються на рецидивізмі, але менше – на
рівні задоволеності, і ще слід враховувати той
факт, що території, які перебувають на етапі розвитку, також потребують деякого часу й енергії,
щоб могли дати позитивні результати.
На сьогодні досі є пілотний майданчик у JJI
Teylingereind у впровадженні МПП та навчання,
де скоєне правопорушення, усвідомлення наслідків і відповідальність за них посідають центральне
місце.

Цільові міжнародні стандарти
Основні міжнародні конвенції та інструкції, що
визначають стандарти у сфері впровадження програм відновного правосуддя для неповнолітніх:
• Конвенція ООН про права дитини та додаткові інструкції (Пекінські правила, Гаванські
правила та правила Ер-Ріяда).
• Рекомендації Ради Європи № R (99) 19 щодо
медіації у кримінальних справах (1999).
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• Рамкове рішення Ради ЄС про становище
потерпілих у кримінальному провадженні
(2001).
• Основні принципи ООН щодо застосування
програм відновного правосуддя у кримінальних справах (2002).
Міжнародні стандарти скеровують, коротко
кажучи, до: заміни кримінальної відповідальності
альтернативними видами покарання, затримання
як крайнього заходу, а також інших альтернатив
– таких, як відновне правосуддя. Більше уваги
потрібно також зосередити на застосуванні медіації у кримінальних справах та можливому впливі
на кримінальний процес.
Вплив цих стандартів на медіацію та ВП у
Нідерландах досі слабкий. Медіації, що були
нещодавно організовані SIB («Потерпілий у
фокусі уваги»), заповнюють цю нішу, проте вони
не перебувають у межах кримінального процесу.
Ви можете зазначити, що з цієї причини вони не
відповідають рішенню ЄС, оскільки у рамковому рішенні медіація спрямована на те, щоб мати
вплив на процес кримінального провадження.

4. Продовження розвитку й розширення МПП:
потерпілі від злочинів отримують пропозицію від
організації SIB («Потерпілий у фокусі уваги»),
як зазначено вище.
5. Внутрішні ресурси/органи кримінальної
юстиції, що забезпечують підтримку:
• Рішення прокурорів 2002 р., що засвідчило відкритість до медіації;
• деякі активні представники поліції та юстиції
– знову ж таки, це значною мірою базується
на індивідуумах.
6. Пошук ефективних санкцій може бути розширений до ВП.
7. Заохочення розвитку неформального ВП
на інших рівнях в округах, у громадах, школах
тощо.
8. «Beginselverklaring Platform Mediation in
Strafzaken»: положення про принципи, розроблене національною платформою з медіації у кримінальних справах, що складається з дослідників та
практиків, залучених чи зацікавлених у ВП.

Можливості

Нині існує більше ініціатив з відновного правосуддя, проте вони:
• розвиваються в межах карального підходу;
• часто залежать від конкретних осіб чи впроваджуються лише на місцевому рівні;
• мають нестачу структури й фінансування;
• потребують ширших досліджень та оцінок;
• не є відомими для широкої громадськості та
осіб, які приймають рішення;
• мають неузгодженості в межах руху за відновне правосуддя;
• потребують зміни політики – зобов’язань на
міжнародному та європейському рівнях.

Ми бачимо такі позитивні кроки та/чи можливості для ширшого застосування програм ВП
у голландській системі ювенальної юстиції:
1. Стаття 10 Рамкового рішення ЄС визначає потребу в розширенні застосування медіації
із впливом на потерпілого та правопорушника у
кримінальному процесі.
Стаття 10:
• Кожна країна-учасниця шукає шляхи поширення для застосування медіації у кримінальних
справах для правопорушень, що вважаються
відповідними для такого виду втручання.
• Кожна країна-учасниця забезпечує врахування факту існування будь-якого виду угоди між
потерпілим та правопорушником (…).
Визначення статті 1:
e) «Медіацію в кримінальних справах» розуміють як пошук, завчасно до або під час кримінального процесу, обопільного рішення між потерпілим
та автором правопорушення (…).
2. Зміцнення відновних елементів у програмах
Halt, як зазначалося вище.
3. Новий «догляд, орієнтований на потерпілого».
Цей новий догляд, орієнтований на потерпілого, забезпечує те, що на рівні функціонування
поліції має існувати можливість компенсування
завданої злочином шкоди. Часом на місцевому
рівні це трапляється шляхом проведення медіацій. Це можна розвивати надалі.
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Підсумок

Труднощі: рух між репресивною владою та
поверненням відповідальності окремим особам.
Упровадження ініціатив на місцевому рівні створює дуже фрагментарну картину.

Питання до обговорення
• Якими є перспективні приклади з інших відповідних систем ювенальної юстиції?
• Як ми можемо поставити питання впровадження ВП на національному рівні у політичні, громадські й наукові плани дій?
• Які стратегії реалізації можна за пропонувати?
• Як подолати неузгодженості в межах самого
руху?
• Як заохотити співпрацю між ювенальними
ініціативами ВП по всій країні?
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Ірина ЛАВРОВСЬКА,
старший спеціаліст Департаменту узагальнення судової практики та аналізу судової
статистики Верховного Суду України

ета роботи – показати актуальність та переваги запровадження
медіації як елементу відновного правосуддя в програми соціальнопсихологічної реабілітації правопорушника та потерпілого як учасників
кримінального конфлікту.

М

Завдання:
1. Описати сучасний стан наслідків застосування існуючої моделі
призначення покарання за злочин
(правопорушення).
• Визначити потреби суспільства при
застосуванні системи призначення
покарання. Навести дані порівняльного статистичного аналізу злочинності серед неповнолітніх та видів
покарань, які їм призначаються.
• Визначити наслідки застосування
такої системи для учасників кримінального конфлікту.
2. Описати міжнародний досвід впровадження відновного правосуддя.
• Участь громади у вирішенні
конфлікту.
• Законодавче забезпечення програм
відновного правосуддя.
• Участь держави у фінансуванні програм відновного правосуддя.
• Досягнення та переваги.
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Олександр ЛИТВИН,
помічник судді Судової палати
у цивільних справах
Верховного Суду України

• Медіація – як механізм запровадження відновного правосуддя, скерованого на результат.
3. Описати стан застосування відновного правосуддя, зокрема медіації
між потерпілим та правопорушником
в Україні.
• Основні принципи медіації.
• Моделі відновного правосуддя –
моделі медіаційні.
• Досягнення, отримані в процесі практичної роботи.
• Законодавчі передумови.
• Кроки держави – судової системи, правоохоронних органів на
шляху впровадження відновного
правосуддя.
4. Оцінка проекту Закону України
«Про медіацію».
• Актуальність його прийняття.
• Проект Закону як механізму політики держави, скерованої на забезпечення та відновлення прав потерпілого з одного боку, та механізм для
усвідомлення правопорушником
наслідків (для потерпілого) вчиненого незаконними діями та наслідків для нього самого – з другого;
механізм для добровільної свідомої
відповідальності за вчинене та щире
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ДОСЛІДЖЕННЯ
(намагання) відшкодування завданої шкоди;
–найкращий виховний фактор.
5. Очікувані результати.
• Вплив на злочинність.
• Соціальний ефект.
• Економічний ефект.
Традиційно на території України народ піклувався за дітей, які залишилися без батьків – їх
брали на виховання близькі родичі. У разі порушення закону – вчинення правопорушення до
неповнолітніх застосовувалися більш м’які покарання і перевага надавалася виховним заходам. У
радянські часи діяли комісії у справах неповнолітніх, які брали на себе виправлення такої дитини,
залучаючи активніше батьків та школу (піонерську та комсомольську організації). Допомагала
та допомагає церква.
Сьогодні, за відсутності дитячих та юнацьких організацій, які могли б допомогти вплинути позитивно на вчинки дитини та її поведінку,
зменшення виховного впливу школи та сім’ї, таку
функцію взяли на себе органи та служби у справах неповнолітніх при районних адміністраціях
та кримінальна міліція. На жаль робота з неповнолітнім починається тільки у разі, якщо його
знайдено як безпритульного, або у разі вчинення
злочину.
Але мова зараз якраз стосується тих неповнолітніх, які вчинили правопорушення і попали в
поле зору правоохоронних органів.
Визнавши актуальність запровадження відновних процедур до вирішення конфліктних
ситуацій, та проаналізувавши накопичений європейськими країнами досвід, Комітет Міністрів
Ради Європи у 1998 р. прийняв Рекомендації
№ R (98)-1 «Про сімейну медіацію», які висвітлюють принципи вирішення конфліктів запровадженням медіації та її переваги у порівнянні
з традиційною системою кримінальної юстиції.
Також у межах Ради Європи 15 вересня 1999 р.
були прийняті Рекомендації № R (99)-19 «Про
медіацію у кримінальних справах», Рекомендації
№ R (2003)-20 «Про нові способи протидії злочинності серед неповнолітніх та роль правосуддя
у справах неповнолітніх».
При підготовці Рекомендацій Ради Європи
№ R (99)-19 було сформовано комітет, куди
залучено спеціалістів з Австрії, Бельгії, Болгарії,
Кіпру, Чехії, Франції, Словенії, Сполученого
Королівства, Німеччини, Греції, Угорщини,
Ірландії, Італії, Ліхтенштейну, Норвегії, Іспанії
та Туреччини. Опираючись на досвід застосування існуючих моделей медіації, Комітет Міністрів
Ради Європи рекомендує розглядати таку про74

цедуру і як доповнення до традиційного кримінального процесу і як альтернативний метод.
Завдяки тому, що медіація є гнучким самостійним
процесом, на відміну від системи традиційного
кримінального процесу, прогнозуються результати більш сприятливі і для потерпілої сторони і
для правопорушника. Крім того, одним із завдань
медіації є зменшення кількості правопорушників щодо яких застосовується запобіжний захід
у вигляді взяття під варту, що, зрештою, дасть
можливість заощадити кошти на інші потреби.
Такі прогнози надав Комітет Міністрів Ради
Європи у 1999 р., вивчаючи протягом трьох років
результати медіації у названих вище країнах.
Також слід зазначити, що на відміну від традиційного кримінального процесу, де головними
учасниками процесу вважалися держава та правопорушник, головними діючими особами медіації є
потерпілий та правопорушник, які більш активно
беруть участь у вирішенні конфлікту. Потерпілий
має можливість відверто висловити умови відшкодування завданих збитків, умови примирення; а правопорушник має можливість розповісти
про причини, що призвели до вчинення правопорушення, вибачитися за вчинене, пообіцяти
та відшкодувати завдані збитки. Результат –
реабілітація з боку потерпілого, а значить і має
бути забезпечена реабілітація з боку суспільства,
тобто гнучка система звільнення від кримінального покарання та призначення альтернативних
позбавленню волі видів покарання.
Приєднавшись до Ради Європи, Україна взяла
на себе зобов’язання привести національне законодавство у відповідність з нормами міжнародного права, що і було покладено в основу судовоправової реформи.
Незважаючи на те, що судово-правовою реформою було передбачено створення спеціалізованих
судів, на даний час не існує жодного у справах
неповнолітніх та суддів, які б спеціалізувалися
виключно на розгляді справ про правопорушення та злочини, вчинені неповнолітніми та захистом їх цивільних прав. Справи про злочини та
правопорушення, вчинені неповнолітніми розглядаються у межах існуючої судової системи, де
процеси можуть тривати від кількох місяців до
декількох років. Чинний Кримінальний кодекс
України відповідає міжнародним стандартам, але
є недосконалим з точки зору захищеності дитини проти каральної системи, оскільки каральні
санкції превалюють над попереджувальними та
реабілітаційними. Розділом ХV Кримінального
кодексу України передбачені особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Позитивним є закріплення ст. 97
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можливості звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових
заходів виховного характеру у порядку ст. 447
Кримінально-процесуального кодексу України
(далі – КПК України). Статтею 98 Кримінального
кодексу України (далі – КК України) передбачено види покарань, які можуть застосовуватися
до неповнолітніх, зокрема штраф, громадські та
виправні роботи, арешт і позбавлення волі на певний строк. Недоліком є те, що громадські роботи
можуть застосовуватися тільки з 16 років і те,
що у разі повторного злочину невеликої тяжкості призначається покарання у виді позбавлення
волі (ст. 102 КК України) та призначення занадто
суворого покарання за деякі види злочинів, зокрема за незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). Недостатньо застосовуються можливості альтернативних позбавленню
волі видів покарання.
На даний час в Україні вже добре відомий
такий спосіб врегулювання конфлікту, як медіація, який в першу чергу застосовується як процес досягнення примирення між потерпілим та
правопорушником, причому таким переговорним
процесом керує медіатор – спеціально навчена та
підготовлена особа, яка працює або в складі громадської правозахисної організації, або в складі
правоохоронних органів, – соціальних служб, –
служби пробації.
Нормами Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів передбачена можливість
звільнення від кримінальної відповідальності,
коли досягається примирення, але недостатньо
виписано механізм застосування закріплених
положень. Відсутній термін «медіація». Так, ст. 46
КК України передбачена можливість звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим у порядку ст. 8 КПК України; порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку
з передачею особи на поруки передбачено ст. 47
КК України у порядку ст. 10 КПК України; порядок звільнення від кримінальної відповідальності
у зв’язку з дійовим каяттям передбачено ст. 45 КК
України у порядку ст. 7-2 КПК України; порядок
звільнення від кримінальної відповідальності із
застосуванням до неповнолітнього примусових
заходів виховного характеру передбачено ст.
97 КК України у порядку ст. 9 КПК України.
Зазначені статті 45, 47, 97 КК України мають
застосовуватися у разі досягнення примирення
потерпілого з правопорушником. Медіація якраз
і є механізмом, який скерований на врегулювання
конфлікту, спричиненого незаконними діями, на
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відновлення прав потерпілої сторони та реабілітацію правопорушника.
Проблема запровадження елементів ювенальної юстиції, таких, як відновне правосуддя,
в українське судочинство набула актуальності.
Спостерігаються позитивні кроки на шляху застосування реституційного підходу до вирішення
конфлікту між потерпілою стороною та правопорушником та більш широкого застосування
реінтеграційних моделей.
Верховною Радою України в 2001 р. ухвалені
Закони України «Про охорону дитинства», «Про
соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про
попередження насильства в сім’ї». Верховним
Судом України прийняті три постанови Пленумів
Верховного Суду України: «Про застосування
судами законодавства про відповідальність за
втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу
антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 р.
№ 2, «Про практику застосування судами України
законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 р. № 5, «Про практику
розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру» від 15 травня
2006 р. № 2.
Законодавчі передумови створені, але для
запровадження ювенальної юстиції та основного
його елементу – відновного правосуддя у такій
його формі, як медіація ще потребує необхідності
внесення змін до законодавства. Відновні підходи
слід розглядати як засіб і попередження злочинності, і як засіб зменшення ймовірності вчинення
повторних правопорушень.

Аналіз статистичних даних
Процес становлення України як незалежної
держави супроводжувався такими негативними
явищами, як економічна криза, закриття підприємств, інфляція, зубожіння населення; руйнування цінності сім’ї як інституту для повноцінного
виховання дитини, руйнування виховної ролі
школи, дитячих, юнацьких (спортивних) організацій, знецінення професії вихователя та вчителя.
Як результат таких процесів, починаючи з 1992 р.
і до 2000 р. збільшувалася кількість злочинів, учинених неповнолітніми і зростала кількість засуджених з 13 929 до 20 016. Законом України «Про
податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня
2003 р. № 889-ІV були внесені зміни до законодавства щодо кваліфікації незаконних дій та їх
розмежування з правопорушеннями, відповідальність за які передбачена Кодексом України про
адміністративні правопорушення відповідно до
розміру завданих збитків. Тобто частина злочинів стали кваліфікуватися як правопорушення.
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Закон набув чинність з 1 січня 2004 р., а результати зменшення кількості засуджених отримуємо
останні три роки, починаючи з 2005 р.
Для розмежування кримінальної від адміністративної відповідальності необхідно
визначити розмір матеріальної шкоди, завданої
незаконними діями, який розраховується шляхом перемноження розміру податкової соціальної пільги (визначений відсоток мінімальної
заробітної плати на певний рік, який на 2007 р.
дорівнює 200 гривням) на визначений статтею
Кримінального кодексу коефіцієнт. Так, наприклад у примітці до статей 176, 177, 203-1 КК
зазначено, що якщо завдана матеріальна шкода
у 20 разів і більше перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян (податкову соціальну
пільгу), незаконні дії є караними за Кримінальним
кодексом. Оскільки на 2007 р. податкова соціальна пільга дорівнює 200 грн, то 20*200=4000 грн
– це розмір матеріальної шкоди, при перевищенні
якої настає кримінальна відповідальність. При
меншому розмірі дії кваліфікуються як адміністративне правопорушення.
Відновні методи у кримінальному судочинстві
у світовій практиці застосовуються як до неповнолітніх, так і дорослих осіб. Неповнолітні – це
найбільш вразлива категорія населення, тому
беремо як приклад обґрунтування застосування
медіації для дітей до 18 років.
За даними Державної судової адміністрації
України, у 2006 р. 13 939 неповнолітніх були засуджені до різних видів покарання. До позбавлення волі було засуджено 2 697 неповнолітніх, а це
складає 19,4% від загальної кількості засуджених;
10 194 (73%) неповнолітніх було звільнено від
покарання з випробуванням. (Для порівняння:
за даними Міністерства юстиції Сполученого
Королівства, у 2006 р. в Англії та Уельсі було винесено обвинувальні рішення щодо 9 615 неповнолітніх, причому призначено покарання з позбавленням волі 775 неповнолітнім, що складає 8,1%
від загальної кількості засуджених. Відносно 7196
(75%) неповнолітніх було застосовано відновне
правосуддя).
За даними Державної судової адміністрації,
до неповнолітніх, які вчинили злочин у віці до
14 років і до тих, які за віком від 14 до 18 років
вчинили злочин вперше невеликої або середньої
тяжкості (за 2006 р.) було застосовано примусові
заходи виховного характеру (додаток 2). Таких
неповнолітніх 2 741, з яких 197 направлено до
школи соціальної реабілітації та 46 – до училища
соціальної реабілітації.
Якщо порівняти ці дані за останні 10 років (див.
Додатки 1 і 2) може здатися, що ситуація покра76

щилася і зменшилася кількість злочинів, оскільки
щорічно зменшується кількість засуджених неповнолітніх і таких, до яких застосовано примусові
заходи виховного характеру. Але таке зменшення не є показником зменшення злочинності. Як
зазначалося вище, частина злочинів декриміналізовані і реєструються як правопорушення, відповідальність за які передбачена Кодексом України
про адміністративні правопорушення. Також слід
враховувати постійне зменшенням кількості населення України, і зокрема тим, що на 300–500 тис.
щорічно зменшується кількість дітей у віці до 18
років (Додаток 3).
Із додатку 4, де надається інформація щодо
категорії злочинів, що були вчинені неповнолітніми у 2006 р. слідує, що залишаються значними кількість тяжких злочинів таких, як умисне
вбивство, тяжке тілесне ушкодження, зґвалтування. Щорічно збільшуються кількість розбійних
нападів та грабежів. І слід зазначити, що більше
половини неповнолітніх, які вчинили вбивство
раніше засуджувалися; четверта частина неповнолітніх, які вчинили тяжке тілесне ушкодження
та зґвалтування також були раніше засуджені за
вчинення злочину; третина неповнолітніх засуджених за крадіжку, грабіж та розбій також раніше відбували покарання.
Тобто можна зробити висновок, що більше третини неповнолітніх вчиняють злочин повторно
і знову притягуються до кримінальної відповідальності, і засуджуються до різних видів покарання. Оскільки кількість таких неповнолітніх із
року в рік збільшується, попередження повторних
злочинів, робота з неповнолітніми, які вчинили
злочин вперше (вдруге, втретє), робота з дітьми
групи ризику, які не досягли віку кримінальної
відповідальності але вчинили злочин має бути
пріоритетним напрямом суспільства, зокрема
соціальних служб, громадських організацій, правоохоронних органів – політики держави.
Яку мету ставить перед собою традиційна
кримінальна юстиція? – Покарання за вчинений злочин. Держава карає особу за вчинені
незаконні дії. І саме такий підхід показав свою
неспроможність вирішити питання зменшення злочинності, відновлення прав потерпілого
та реабілітацію правопорушника. До такого ж
висновку дійшли і деякі уряди країн колишнього Радянського Союзу і уряди колишніх соціалістичних країн Центральної та Східної Європи:
Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії, проаналізувавши стійкий ріст злочинності у цих країнах1 з 1990
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ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Соціально-економічне дослідження впровадження програм відновного правосуддя в громаді

до 2000 рр. та збільшення кількості ув’язнених.
Сучасні правові реформи набули свого розвитку
з укладанням міжнародних договорів та приєднанням до Ради Європи. Ці країни оголосили про
запровадження правової реформи, спрямованої
на підвищення рівня демократизації та прозорості кримінального судочинства та запровадження альтернатив позбавленню волі, в тому числі
взяття під варту на стадії досудового слідства. І
які отримали досягнення? Наприклад, наведено
дані результату медіації в Австрії2.
1. 86% справ у яких впроваджувалася медіація
були закриті, причому у 3% із решти справ були
застосовані альтернативні заходи.
2. У 83%, коли застосовувалася медіація, сторони уклали угоду про примирення, причому
успішний результат досягає 90% при умові встановлення контакту з правопорушником.
3. Високий відсоток участі потерпілого в усуненні конфлікту – до 96%.
4. Правопорушник бере відповідальність на
себе і відшкодовує завдані збитки.
5. Правопорушник реабілітований потерпілим,
реабілітований суспільством. Правопорушник
залишається в суспільстві. До нього не було застосовано запобіжний захід у виді взяття під варту
і не призначено покарання у виді позбавлення
волі.
6. Потерпілий отримав відшкодування, вибачення, присутнє почуття справедливості.
Аналогічні результати отримані і в інших країнах, які були предметом дослідження.
За даними дослідження, проведеного Девідом
Маєрсом, тільки 10–17% неповнолітніх вчиняють повторні злочини. Крім того, були досліджені фінансові переваги застосування медіації.
Так, фінські дослідники підрахували, що економія при застосуванні медіації, порівняно з судочинством, складає 705 євро для кожної справи.
У різних країнах вартість медіації дуже відрізняється: у Франції 97 дол., у Каліфорнії 250 дол., у
Німеччині 1069 дол.
Україна не залишилась осторонь і на даний час
уже зроблені кроки на шляху до запровадження відновного правосуддя. Український Центр
Порозуміння, починаючи з 2003 р. успішно впроваджує програми примирення потерпілих та правопорушників, вживлюючи відновне правосуддя
до правової системи України. На території України
діють десять регіональних центрів громадських
організацій, що впроваджують програми відновного правосуддя, набуваючи власного досвіду і
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розвиваючи класичну модель медіації. За даними
Українського Центру Порозуміння, лише за перші
півтора року впровадження програм ВП (дані на
квітень-липень 2007 р.) в Україні з 883 справ, з
них 590 (66%) справ були розцінені як придатні
для медіації; для 112 (19%) справ з них були організовані зустрічі в межах програм відновного правосуддя; 89 (79,5%) цих зустрічей завершились
угодою між потерпілим та правопорушником;
82 (92,1%) угод із загальної кількості укладених
завершились повним або частковим відшкодуванням матеріального збитку потерпілим3.
Мета застосування медіації якраз полягає в
тому, що громада бере на себе обов’язок виправлення неповнолітнього без застосування, там, де
це можливо, примусових заходів кримінальновиконавчої системи у виді позбавлення волі.
Громада, суспільство беруть на себе ініціативу
залагодження конфлікту між потерпілою стороною та правопорушником, керуючись насамперед
метою виправлення неповнолітнього через усвідомлення ним вчиненого і обов’язком взяти на
себе відшкодування збитків потерпілій стороні.
Громадські організації більш мобільно реагують на зміни і запроваджують прогресивні методи
в роботі. І тільки, вивчивши позитивні результати такої роботи, державні структури починають запроваджувати накопичений громадськими
організаціями досвід, закріплюючи законами та
нормативними актами певні процедури та вносять відповідні статті видатків до бюджету для
фінансування соціально-корисних та актуальних
програм.
Як зазначалося вище одним із результатів
запровадження процесу медіації є зменшення
кількості осіб, до яких застосовано запобіжний
захід у виді взяття під вартою, зменшення кількості ув’язнених, зменшення кількості осіб, які,
відбуваючи покарання захворіли на ту чи іншу
хворобу.
За даними Державного департаменту з питань
виконання покарань, станом на 1 січня 2007 р. на
харчування одного ув’язненого державою виділялося 2,6 грн на добу, вартість медикаментів на
одну особу на рік 66,9 грн, вартість комунальних
послуг становить 37,9 грн на одну особу на місяць.
Таким чином, на утримання однієї особи на добу
виділяється 4,04 грн; на місяць – 125,34 грн;
на рік – 1470,7 грн. Вартість утримання в’язня
в Бразилії 4 150 дол. США на рік; у Болгарії 4
496 левів (375 – на місяць); у штаті Нью-Йорк
3
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утримання одного ув’язненого дорівнює річній
стипендії для американця для навчання за кордоном, наприклад, в Оксфорді. Утримання одного
ув’язненого одну добу у Сполученому Королівстві
коштує 120 фунтів; у Швеції – 180 дол. США.
Станом на 1 січня 2007 р. в установах
Державного департаменту утримувалось 160
725 засуджених та ув’язнених (форма Ф.1-УВП).
У 2006 р. у 10 спеціалізованих протитуберкульозних закладах перебувало 8,5 тис (5,3%); повний
курс лікування отримали 7,2 тис. осіб; на диспансерному обліку перебувало 13,9 тис. осіб. До
цього ще слід додати розрахунок на оплату праці
персоналу, спец. одяг, обладнання, підтримання
інфраструктури установи.
Крім оцінки фінансових переваг застосування альтернативному ув’язненню видів покарання,
слід брати до уваги соціальні та людські цінності.
Домашнє ув’язнення або електронний моніторинг
головний тягар накладає на найближче соціальне
оточення, його сім’ю (соціальні витрати)4.
Аргументом на користь альтернативних видів
покарання – можливість застосування більшої
кількості реабілітаційних програм, ніж це можливо у закритих закладах. Застосування реабілітаційних програм поза межами закритих установ
реально сприяє реадаптації особи до суспільства,
оскільки не перериваються зв’язки з громадою,
сім’єю, однокласниками, студентами, колегами
по роботі.
Крім того, застосування різного виду альтернативних (реабілітаційних) програм значно дешевше ніж утримання у в’язниці.
Також слід додати, як вже зазначалося, уникнення покарання з позбавленням волі – це запорука збереження здоров’я, що означає заощадження додаткових коштів на лікування тієї чи іншої
хвороби. Так, за даними Державного департаменту виконання покарань, станом на 1 січня 2007 р. у
лікувальних закладах установ утримується 8 561
засуджених – хворих. У спеціальних лікувальних
закладах перебуває 5 281 особа.
За шість місяців 2006 р. з місць позбавлення
волі у зв’язку з тяжкою хворобою звільнено 114
засуджених, хворих на туберкульоз, 86/26 ВІЛ/
СНІД відповідно; 266 – онкозахворювання, інші
хвороби...

Розглянемо позитивні особливості
застосування медіації
Застосування медіації має кращий результат
при його застосуванні на стадії затримання
правопорушника.
4

Беца Олександр «Зарубіжний досвід застосування пробації в
ювенальній юстиції».
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1. До неповнолітнього обирається запобіжний
захід не пов’язаний з позбавленням волі. А це і
збереження здоров’я, і підтримка нормального
психологічного стану, і збереження контактів з
близькими, рідними, друзями, збереження місця
навчання (роботи).
2. Не перериваються зв’язки з сучасним життям суспільства в цілому і, зокрема батьками,
вчителями, однолітками.
3. Медіатор, відповідно до проекту Закону –
посередник, який відповідає вимогам, визначеним
у цьому Законі, завданням якого є допомога сторонам досягти згоди в процедурі медіації з метою
врегулювання конфлікту. Процес медіації сприяє усвідомленню правопорушником наслідків
вчинених незаконних дій і їх вплив на здоров’я,
моральний, психологічний та матеріальний стан
потерпілого і яке потерпілий вимагає покарання та відшкодування. З іншого боку, медіатор
роз’яснює до яких наслідків вчинені незаконні
дії можуть призвести у разі вирішення справи в
суді, суворо дотримуючись норм Кримінального
та Кримінально-процесуального кодексів України
без відшкодування завданих збитків потерпілій
стороні, без намагання залагодити конфлікт мирним шляхом. Медіатор роз’яснює як це вплине на
майбутнє неповнолітнього без застосування медіації у разі призначення покарання, наприклад, у
виді позбавлення волі.
4. Неповнолітній, його батьки (родичі) беруть
на себе відшкодування усіх завданих збитків у
обсязі, зазначеному потерпілою стороною.
5. Неповнолітній бере на себе зобов’язання
виконати (виконувати) певний перелік дій (програм), про які домовились обидві сторони за
визначений термін (ст. 12 проекту Закону).
6. Укладається договір про примирення відповідно до вимог, передбачених ст. 16 проекту
Закону).
7. На час розгляду справи в суді у судді в матеріалах справи наявна угода про медіацію, підтвердження від потерпілої сторони про відшкодування завданих збитків, угода про примирення.
8. На медіацію, як правило, надається місяць
(ст. 11 проекту Закону) і за цей час вдається
досягти розуміння між потерпілою стороною та
правопорушником. Практика застосування медіації у регіонах України показала, що 90% медіацій
закінчуються укладанням угоди про примирення
та відшкодуванням шкоди потерпілій стороні5.
9. Як результат проведеної медіації правопорушник СВІДОМО просить потерпілого виба5

Оцінка програм відновного правосуддя. Відновна соціальна
трансформація. Звіт за проектор 2003/2006. Український Центр
Порозуміння. – С. 15-18.
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чити його та дати йому можливість залагодити
конфлікт, відшкодувати завдані збитки і виконати
поставлені умови (вимоги).
10. Медіація – процес, завдяки якому забезпечується безпека суспільства шляхом заохочення
правопорушників свідомо стати законослухняним
громадянином, шляхом моніторингу і нагляду
за правопорушником (у процесі виконання ним
пунктів укладеної угоди про медіацію) з метою
зменшення рівня повторної злочинності, та шляхом розвитку тих навичок, які сприяють веденню
позитивного способу життя.
11. Медіація – привертає увагу громадськості до проблемних питань –причин та умов, які
сприяють правопорушенням з метою вжиття
оперативних заходів для надання допомоги сім’ї
правопорушника для підтримки та покращання
сімейних стосунків; ....
12. Медіація – процес ефективного вирішення
конфліктів, попередження повторних правопорушень і зменшення ризику, пов’язаного з кримінальним процесом.
Тобто ще раз слід наголосити, що існуюча
система покарання недосконала. Неповнолітні
і позбавлення волі несумісні поняття і несумісні
явища. Піклування громади за окремого неповнолітнього – запорука щасливого майбутнього для
країни. Що необхідно робити?
На даний час медіація в Україні існує за рахунок донорських внесків міжнародних організацій. Успішно запроваджує медіацію Український
Центр Порозуміння, колектив якого на чолі із
керівником Романом Ковалем запровадили такий
механізм в Україні і готують майбутніх медіаторів. Проводяться ознайомчі та навчальні семінари для суддів, прокурорів, слідчих для розуміння процесу медіації та залучення медіаторів для
усунення конфлікту між потерпілою стороною
та правопорушником. Також проводяться семінари для адвокатів, психологів та волонтерів,
які планують працювати медіаторами. Центром
Порозуміння укладено угоди з МВС, прокуратурою, судами про співробітництво. Найголовніше
те, що медіація існує в реальному житті і реальні медіатори працюють для того, щоб усунути
конфлікт, відновити права потерпілої сторони,
виправити поведінку неповнолітнього, вплинути
позитивно на його свідомість та скерувати його
розвиток, навчання, працю – майбутнє життя на
повагу до оточуючих людей та їх права, на повагу
до Закону.
Держава має забезпечити можливість застосування відновного правосуддя на всій території
України, в кожній області, у кожному населеному пункті. Це можливо тільки при державному
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фінансуванні та з залученням коштів місцевого
бюджету. Як показало проведене у жовтні 2007 р.
дослідження, у країнах, де така програма знайшла
підтримку (законодавчу і фінансову) державних
органів у кожному населеному пункті є можливість провести медіацію6.
Зрозуміло, що за один рік різкого зменшення злочинності досягти не вдасться, але існуюча
медіаційна практика та позитивний досвід країн
Центральної та Східної Європи, країн колишнього СРСР, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії
та отримані реальні позитивні результати проведених медіацій у регіонах України дають впевненість стверджувати, що при державному фінансуванні через кілька років будуть результати,
що засвідчать про правильно обраний напрямок
роботи з правопорушниками.

2. Правові наслідки запровадження
процедури медіації відповідно до
законопроектів «Про медіацію
(посередництво) в кримінальних
справах» та про внесення змін до
Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України
щодо процедури медіації
(посередництва)
У даний час перед Україною постало вирішення питання впровадження нових способів роботи
із злочинністю неповнолітніх та переосмислення ролі правосуддя у справах неповнолітніх з
урахуванням позитивного досвіду європейських
країн.
Безперечно законодавче запровадження процедури медіації дасть можливість не тільки суттєво
змінити спосіб реагування системи правосуддя на
злочин, а також дозволить позитивно впливати на
учасників кримінального процесу і на стан правопорядку та громадського миру, стане конкретним
механізмом забезпечення права сторін на примирення, визначеного чинним законодавством,
та сприятиме формуванню позитивного іміджу
країни серед світової спільноти.
Проте ведучи мову про запровадження процедури медіації, яка полягає у примиренні підозрюваного, обвинуваченого або підсудного і
потерпілого за участю посередника (медіатора)
та відшкодуванні потерпілому завданої матеріальної та моральної шкоди, слід зазначити, що,
крім соціального результату, потрібно ще і матеріально забезпечити осіб, діяльність яких спрямована на вирішення конфлікту між потерпілим
6

Опитник щодо окремих питань впровадження медіації.
Український Центр Порозуміння.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
та правопорушником з метою усунення наслідків
цього конфлікту, а саме: сторін, їх представників та медіатора (родичів сторін або інших осіб).
Адже, крім законодавчого закріплення механізму
проведення процедури медіації, протягом місяця з моменту отримання медіатором рішення про
призначення такої процедури (як виняток строк
може бути продовжений до двох місяців особою
або органом, у провадженні якого перебуває
справа) та відповідальності медіатора потрібно
також знайти дієві шляхи для мотивації медіатора
(наприклад, щодо якісного складання письмового
звіту за результатами проведення процедури медіації, який направляється особі або органу, у провадженні якого перебуває справа чи укладення
договору про примирення). Одним із елементів
такого матеріального забезпечення є матеріальне
забезпечення праці медіатора та пошук відповідних джерел такого забезпечення.
Законопроектом «Про медіацію (посередництво) у кримінальних справах» закріплено чотири принципи медіації: добровільність, конфіденційність, неупередженість та рівність сторін.
При цьому законопроектом передбачається матеріальне забезпечення результатів праці
медіатора виключно у формі: гонорару (ст. 20), а
також за рахунок коштів об’єднання медіаторів,
які відповідно до ст. 34 законопроекту фінансуються за рахунок грошових надходжень від проведення конференцій, семінарів, інших заходів
органів самоврядування медіаторів з підвищення
кваліфікації медіаторів; добровільних внесків,
благодійної допомоги (пожертв), що надходять
від юридичних або фізичних осіб; професійних
внесків медіаторів, плати за підвищення кваліфікації
медіаторів та інших джерел, не заборонених законодавством. У той же час законопроектом передбачається можливість безкоштовної процедури
медіації, яка може здійснюватись безкоштовно на
благодійних засадах за бажанням медіатора або у
випадках, передбачених законом.
Слід зазначити, що найбільш оптимальним
для всіх учасників процедури медіації було б
визначення постійного джерела для оплати праці
медіатора. Адже метою пропонованих змін до
Кримінального та Кримінально-процесуального
кодексів України щодо процедури медіації (посередництва) є впровадження медіації, яка полягає
не у покаранні особи, а у примиренні підозрюваного, обвинуваченого або підсудного і потерпілого за участю посередника (медіатора) і відшкодуванні потерпілому завданої матеріальної
та моральної шкоди.
Так, пропонованими змінами до статей 114,
237 та 264 КПК України передбачено відповід80

но право слідчого, судді та прокурора ініціювати
питання щодо передачі справи для проведення
процедури медіації за згодою потерпілого та підозрюваного або обвинуваченого.
Таким чином, закладається механізм, коли за
дотримання згоди потерпілого та підозрюваного
або обвинуваченого та у випадках, передбачених
КК України (у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим осіб, які вперше
вчинили необережний злочин середньої тяжкості,
та можливість примирення особи, яка вчинила
злочин, та потерпілого шляхом укладення договору про примирення) передбачено можливість
звільнення особи від кримінальної відповідальності або звільнення особи від відбування покарання з випробуванням чи умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання та заміни
невідбутої частини покарання більш м’яким за
не порушення особою зобов’язань, передбачених
договором про примирення.
Проте аналіз законопроектів «Про медіацію
(посередництво) в кримінальних справах» та про
внесення змін до Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України щодо процедури медіації (посередництва) свідчить, що в них
відсутні конкретні випадки за наявності яких
процедури медіації проводяться безкоштовно. Це
означає, що медіатор буде працювати безкоштовно лише за його бажанням, оскільки конкретних
випадків, коли він повинен працювати безкоштовно законом не встановлено. З урахуванням наведеного можна говорити про можливість існування
випадків, коли медіатор не бажатиме працювати
безкоштовно і буде відмовляти особі у проведенні
медіації через відсутність у неї коштів.
Водночас слід зазначити, що питання оплати
процедури медіації не за рахунок держави (в особі
місцевого чи державного бюджету) не означає, що
ці витрати потрібно покривати за рахунок винної
сторони. Адже служби медіації (які в інших країнах можуть мати статус благодійних установ чи
громадських (неприбуткових) організацій. Тому,
якщо вони благодійні, то на них поширюється
добровільність сплати певних коштів, у той же
час не слід обмежувати право громадянина на
звернення до служби медіації за допомогою та
відповідно встановлювати право служби медіації
відмовлятися від її проведення, коли є бажання
винної особи та потерпілого у проведенні такої
процедури. Таким чином до законопроекту щодо
медіації доцільно ввести принцип – принцип
фінансової незалежності медіатора від сторін у
процедурі медіації, який полягатиме у тому, що
медіатор не буде фінансуватися за рахунок гонорару від сторін процедури медіації та принцип
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обов’язковості проведення медіації незалежно від
фінансового стану її учасників, коли вони виявлять бажання у її проведенні. Це дозволить медіатору не залежати від фінансового стану сторін в
медіації. Однак введення зазначених принципів
потребує введення бюджетного джерела фінансування служби (процедури) медіації.

3. Економічні наслідки, пов’язані із
застосуванням процедури медіації
На перший погляд процедура медіації дозволить заощадити кошти з державного бюджету
через те, що проведення медіації та укладення
договору про примирення буде вивільнювати
час слідчого, прокурора чи суду для роботи над
іншими більш складними завданнями чи різко
зменшити витрати на утримання кримінальновиконавчої системи.
Для прикладу. Фінансові затрати на медіацію
між потерпілим і правопорушником суттєво відрізняються: від 97 дол. у Франції (для справ, розслідування яких не займає багато часу) до 250 дол.
у Каліфорнії і 1069 дол. у Німеччині. За підрахунками фінських фахівців економія витрат під час
процесу медіації порівняно з судочинством склала
приблизно 705 євро для кожної справи (І. Ертсен,
Р. Маккей, К. Пелікан, Дж. Віллємсен, М. Райт
«Реконструкция связей в сообществе – медиация и восстановительное правосудие в Европе».
Відновне правосуддя в України, щоквартальний
бюлетень. – 2007. – № 2. – С. 96.)
Однак бюджетне законодавство України передбачає фінансування роботи органів слідства, прокуратури та суду як установ, що фінансуються
з державного бюджету, незалежно від кількості,
наприклад, розглянутих судами справ.
Наприклад, у державному бюджеті 2007 р. на
оплату праці за бюджетною програмою здійснення правосуддя місцевими судами передбачено
виділити 479 314,6 тис. грн, за бюджетною програмою нагляд органів прокуратури за додержанням
законів та представницькі функції в суді – 491
195,3 тис. грн. За чинним бюджетним законодавством протягом бюджетного періоду фінансуються навіть вакантні посади працівників бюджетних
установ незалежно від їх заповнення протягом
бюджетного періоду.
З іншого боку, вивільнення часу у суддів, прокурорів та слідчих через проведення швидкої процедури медіації призведе до його витрачання на
більш складні справи, що збільшить якість розслідуваних справ, якість судового розгляду, зменшення кількості справ, які повертаються на додаткове розслідування чи прокурору і, як наслідок,
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збільшення довіри до суду чи органів слідства,
яку важко порахувати з фінансової точки зору.
Стосовно зменшення витрат на утримання
кримінально-виконавчої системи слід зауважити,
що важко говорити про якесь суттєве скорочення
витрат у цій системі за наявності самої можливості кримінальної відповідальності за злочин
та відбування встановленого судом покарання.
При цьому слід зазначити таке. У даний час такі
установи відбування покарання, як СІЗО, виховні
колонії, лікарні фінансуються із загального фонду
державного бюджету, інші установи – зі спеціального фонду державного бюджету (ці установи у
своїй структурі мають підприємства, що діють як
госпрозрахункові організації, тобто їм повертаються зі спеціального фонду державного бюджету
зароблені цими підприємствами кошти, які використовуються на власні потреби, в тому числі і на
потреби осіб, які в них утримуються).
Однак застосування процедури медіації щодо
осіб, які мали б триматися в установах відбування
покарання, які фінансуються із загального фонду
державного бюджету, дозволить, по-перше, зменшити навантаження в СІЗО (які в даний час перевантажені, де на 1 особу повинно бути 2,5 кв. м,
хоча в європейських країнах – 4 кв. м.), по-друге,
краще харчувати осіб, які тримаються в цих установах, за рахунок економії коштів, що виділяються на незаповнені місця у цих установах (тобто
купувати якісніші продукти харчування, ліки
тощо). При цьому слід врахувати і той факт, що
у державному бюджеті 2007 р. закладено фінансування системи виконання покарань лише 50
відсотків від реальної потреби.
Зауважимо, що фінансові затрати та економія праці за рахунок зменшення навантаження
на органи досудового слідства та суду важко піддається порівнянню. Як правило, економія вища,
якщо програма проводиться на ранньому етапі
судочинства і при широкому охопленні всіх регіонів України. Якщо медіація буде проводитися
добровольцями, скажімо, студентами юридичних
факультетів, чи факультетів психології та соціології, а також надання приміщень службам медіації органами місцевої влади в оренду зі значною
знижкою, або звільнення від цієї плати взагалі,
також дозволить знизити витрати, але при цьому
потрібно врахувати витрати на оплату витрат
добровольців пов’язану з проїздом, телефонним
спілкуванням тощо. Обговорення фінансових
витрат повинно охоплювати цілі і завдання відновного правосуддя. Відновне правосуддя може
створити «соціальний капітал» через вплив на
суспільство, забезпечення активної участі потерпілих, правопорушників членів суспільства,
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молоді і фахівців. Таким чином, загалом можна
вести мову про соціальний ефект від впровадження процедури медіації у законодавство України,
однак конкретні дослідження в цьому напрямку
в даний час відсутні.
Відповідно до Бюджетного кодексу України та
ст. 42 Закону України «Про державний бюджет
України на 2007 рік», до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2007 р. належать, зокрема,
податок з доходів фізичних осіб та єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих
податків, що зараховується до Пенсійного фонду
України, та відрахувань на обов’язкове соціальне
страхування). У зв’язку з цим процедура медіації може фінансуватися з постійного джерела,
яким можуть бути кошти місцевого бюджету. На
користь цього говорить той факт, що особа, яку
не буде піддано кримінальному покаранню чи
триманню під вартою зможе продовжувати свою
роботу на підприємстві та відраховувати податок з доходів у фонд місцевого бюджету, а також
додатково працювати на інших роботах, щоб відшкодувати заподіяні злочином витрати. Це в свою
чергу збільшить, хоч і незначним чином, дохідну
базу місцевих бюджетів. Проте фінансування процедури медіації з місцевих бюджетів, які мають
стабільний дефіцит бюджету і незначні доходи
може поставити під загрозу саме здійснення процедури медіації взагалі.
Таким чином, не завжди можна опиратися
виключно на кошти місцевих бюджетів без відповідного збільшення їх доходної бази або без
надання місцевим бюджетам цільових субвенцій з державного бюджету, оскільки не всі місцеві бюджети завжди мають профіцит бюджету
(нерідко вони його і не мають), тобто, де стабільно відбувається перевиконання доходної частини
загального фонду місцевого бюджету.
Потрібно зазначити, що в даний час Законом
України «Про соціальні послуги» передбачено
надання соціальних послуг, одним із видів яких
у ст. 5 цього Закону зазначено юридичні послуги
– надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб,
які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу
і реалізації юридичної відповідальності осіб, що
вдаються до протиправних дій щодо цієї особи
(оформлення правових документів, адвокатська
допомога, захист прав та інтересів особи тощо).
Відповідно до Порядку, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р.
№ 558 непрацюючим фізичним особам, які
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постійно надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що
обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі
– компенсація). Виплата компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок
коштів місцевих бюджетів.
Компенсація призначається, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких
розмірах (відповідно до ст. 62 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2007 рік»
на поточний рік прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць для працездатних
осіб: з 1 січня – 525 грн, з 1 квітня – 561 грн, з
1 жовтня – 568 грн):
15 відсотків – фізичним особам, які надають
соціальні послуги інвалідам I групи;
10 відсотків – фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам II групи та дітям-інвалідам;
7 відсотків – фізичним особам, які надають
соціальні послуги інвалідам III групи та хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги, визнаним такими
в порядку, затвердженому МОЗ.
Зазначений порядок може певною мірою слугувати орієнтиром при вирішенні питання про
витрати на оплату праці медіатора в частині її
компенсації за рахунок бюджету, однак при умові,
що медіатор при цьому буде отримувати кошти з
інших джерел, крім бюджетних коштів.
Досвід окремих країн свідчить про те, що
Комісії у справах неповнолітніх, відповідальні
за забезпечення служб медіації (типова служба
може мати відповідну кількість добровольців
(підготовлені добровольці та один співробітник)
фінансуються службами у справах неповнолітніх,
які отримують кошти від Міністерства юстиції у
справах неповнолітніх, місцевої влади, поліції у
різних пропорціях.
Про важливість питання впровадження в
Україні відновного правосуддя свідчить прийняття у 2007 р. Верховною Радою України закону
(не набрав чинності), яким затверджено загальнодержавну програму «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року. Пунктом 128 зазначеної програми передбачено розробку Мін’юстом
спільно з МВС, МОН, Мінсім’ямолодьспорт,
Державним департаментом з питань виконання
покарань, Верховним Судом Національної проВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Соціально-економічне дослідження впровадження програм відновного правосуддя в громаді

грами з впровадження відновного правосуддя
щодо неповнолітніх.
Слід зазначити, що розділ IV зазначеного закону «Моніторинг, оцінка та очікувані результати
виконання заходів Програми» передбачає залучення представників заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, громадських, благодійних організацій до здійснення моніторингу та
оцінки результатів виконання Програми.
Крім цього, зазначеним розділом програми передбачено розроблення та затвердження
Кабінетом Міністрів України за результатами
моніторингу заходів Програми орієнтовного
обсягу їх фінансового забезпечення на наступний
рік. Таким чином, у разі набрання чинності прийнятим Верховною Радою законом існуватиме
можливість, починаючи з наступного бюджетного
періоду розпочати фінансування впровадження
відновного правосуддя за рахунок коштів державного бюджету чи надання місцевим бюджетам цільових субвенцій з державного бюджету
на цю мету.
З урахуванням такої можливості та досвіду
зарубіжних країн доцільно розглянути пропозицію щодо фінансування у майбутньому служб
медіації через Міністерство юстиції України.
При цьому слід зазначити, що у державному
бюджеті України на 2007 р. Мін’юст України є
головним розпорядником бюджетних коштів за
бюджетною програмою «Надання громадянам
правової допомоги в кримінальних справах за
рахунок держави», на виконання якої у 2007 р.
передбачено виділити 1960,9 тис. грн. За цією
програмою, кошти спрямовуються на оплату
праці адвокатів з надання правової допомоги в
кримінальних справах громадянам, звільненим
особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором чи судом від оплати правової допомоги
у зв’язку з їх малозабезпеченістю, а також у разі,
коли адвокат за їх призначенням брав участь у
процесі дізнання, попереднього слідства чи в
судових засіданнях. Довідки-розрахунки про
суму коштів, що підлягає виплаті адвокату,
керівники адвокатських об’єднань (адвокати)
надсилають до Головного управління юстиції
Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції (далі – розпорядник коштів).
Міністерство юстиції України перераховує кошти
розпоряднику коштів після надходження від нього
реєстру заборгованості з оплати праці адвокатів
за формою, затвердженою Мін’юстом.
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Враховуючи те, що служби медіації працюють
не лише з неповнолітніми, а й з повнолітніми
особами, є доцільним передбачати у зазначеній
бюджетній програмі кошти на проведення процедури медіації за рахунок держави у тих випадках, де цього вимагатиме процесуальний закон.
Відповідно конкретні випадки проведення медіації
за рахунок держави потрібно попередньо визначити у кримінально-процесуальному законі.
При цьому слід врахувати, що в даний час державний бюджет, крім здійснення витрат, також
отримує і доходи від винних осіб. Наприклад,
ст. 57 КК України передбачено можливість застосування до осіб, що досягли шістнадцяти років, покарання у виді виправних робіт, яке встановлюється
на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться
відрахування в дохід держави, тобто до державного
бюджету у розмірі, встановленому вироком суду, в
межах від десяти до двадцяти відсотків.
На нашу думку, впровадження в України програми відновного правосуддя є доцільним. І тут
слід виходити не тільки із досвіду інших країн,
а й з реалій сьогодення. Адже тримання особи в
СІЗО або відбування покарання, пов’язаного з
позбавленням волі, з урахуванням умов, які створені людині для цієї мети в нашій державі – є
моральним травмуванням людини. І хоча умови
тримання в переповнених СІЗО чи установах
відбування покарання можуть травмувати психіку нормальної людини, проте таке травмування
важко піддається формальній економічній оцінці
чи підрахунку, так само, як і відсутність такого
травмування – через застосування до особи процедури медіації. Однак слід погодитися з тим, що
не завжди відбування призначеного судом покарання дозволяє дійсно примирити засудженого та
потерпілого внаслідок цього не досягається соціальний ефект – примирення. І якщо процедура
медіації, як інститут відновного правосуддя, допоможе більшості потерпілих людей, в тому числі і
обвинувачених, знайти порозуміння та примирення за допомогою третіх осіб – медіаторів, то інститут медіації в нашій державі слід запроваджувати
вже сьогодні. Без інституту медіації, імплементованого в чинний кримінально-процесуальний
закон та без прийняття законопроекту щодо медіації (посередництва) в кримінальних справах не
можна вважати, що права потерпілого та обвинуваченого у кримінальному процесі забезпечені
належним чином.
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бговорення питань впровадження системи
пробації в Україні набуло сьогодні значного
поширення. Про це свідчать і численні публікації, і заяви практичних працівників органів
кримінальної юстиції, і, що є більш важливим,
реальна робота над законодавчим закріпленням
цього інституту.
Одна з головних проблем створення цієї системи в Україні полягає у тому, що, незважаючи на
численні наукові дискусії та практичні обговорення, сутність пробації як концепції, так і не знайшла
своє відображення у вітчизняній науці.
Щоправда, у нас викликає певні побоювання той підхід, відповідно до якого відбувається
створення національної моделі пробації. Маємо
на увазі спроби вирішення цієї проблеми лише
шляхом внесення змін та доповнень до вітчизняного кримінального, кримінально-процесуального
та кримінально-виконавчого законодавства. На
нашу думку, цей формалізм не є найкращою стратегією, тому що без відповіді фактично залишаються найважливіші питання, а саме: а) визначення сутності сучасного поняття «пробація» на
сучасному етапі; б) мета пробаційної діяльності;
в) функції служби пробації у сучасних країнах.
Не можна забувати, що концепція пробації
пройшла великий шлях у зарубіжних країнах,
де вона і зародилася (Велика Британія, США)1.
Офіцер пробації «встиг» побувати релігійним

О

1

Див.: Ягунов Д. В. Пробація: трансформація концептуальних
засад та перспективи створення національної моделі в Україні
// Актуальні проблеми європейської інтеграції. Зб. наук. праць
з питань європейської інтеграції та права. – Вип. третій. За ред.
В. М. Кривцової та Д. В. Ягунова. – Одеса, 2008. – С. 437-460;
Ягунов Д. В. Трансформація концептуальних засад діяльності
служби пробації за рубежем // Віче. – 2008. – № 10. –
www.viche.info
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місіонером, вихователем моральних якостей у
злочинців, соціальним працівником, клінічним
психологом, знову соціальним працівником, менеджером ресурсів та ризиків. Модель офіцера пробації постійно зазнавала суттєвих, а іноді навіть
принципових змін, що впливало на відповідні
законодавчі акти. Більше того, у західній пенології сама модель реабілітаційного впливу зазнала кардинальних змін упродовж ХХ ст2. Саме на
цьому варто зробити особливий наголос.
Яку саме модель потрібно взяти на озброєння
в Україні? Це питання залишається без відповіді.
Тому вважаємо за необхідне визначити проблему:
створення системи пробації в Україні відбувається без концептуального обґрунтування.
Питання вибору або створення певної моделі
пробації, на нашу думку, не стоїть на порядку денному ні у законодавців, ні у переважній кількості
науковців. Йдеться лише про копіювання зразків зарубіжного законодавства без врахування їх
концептуального обґрунтування та соціальних
передумов.
Безумовно, у дискусіях щодо створення системи
пробації в Україні проглядаються елементи моделі
«офіцер пробації – соціальний працівник». Проте
варто нагадати, що соціальна робота як ідеологічне
підґрунтя пробаційної діяльності було відкинуте
у західних країнах ще у 70–80-х роках, що було
пов’язано з тотальної кризою «реабілітаційного
ідеалу». Саме ця обставина чомусь не помічається
ані законодавцем, ані багатьма науковцями.
Історію занепаду «реабілітаційного ідеалу» ми
висвітлювали у попередніх своїх працях3. Тому у
цій статті ми б хотіли сфокусувати увагу на окремих аспектах цього питання, які потребують уточнення в контексті проблеми створення системи
пробації в Україні.
2

3

Про моделі реабілітаційного впливу. Див.: Ягунов Д. В.
Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні
проблеми та перспективи реформування: Монографія. Вид.
2-ге. – Одеса-Черкаси: Вид-во Юлії Чабаненко, 2008 (третій
розділ).
Див.: Ягунов Д. Там само; Ягунов Д. В. Трансформація системи альтернативних покарань в Англії та Уельсі: можливість
запозичення зарубіжного досвіду для України // Відновне
правосуддя в Україні. – 2007. – № 2(6); Ягунов Д. Альтернативні
санкції в сучасному пенальному ландшафті: тенденції, проблеми та перспективи // Актуальні проблеми політики. – Одеса,
2007. – Вип. 30.

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

«Реабілітаційний ідеал» та проблеми концептуального обґрунтування національної моделі пробації

Сучасну історію виправного менеджменту
західні автори зображують як «розвиток чудернацьких ідей, які були підхоплені з великим ентузіазмом та залишені з великим розчаруванням»4.
Варто підкреслити, що особливо це стосується
пробації. У 80-х роках служби пробації західних
держав, як й інші організації, почали шукати найбільш оптимальні шляхи досягнення ефективності, передбачуваності, вимірюваності та контрольованості у своїй діяльності та переорієнтувалися
на бюрократичні та раціоналізаторські методи
роботи5. Тому не дивно, що служба пробації опинилась під негативним впливом різноманітних
менеджеріалістських та організаторських ідей, а
також занадто «розумних» слів, як-от: коучінг,
зміна парадигми та ін.6
Ми вже звертали увагу на те, які докорінні
зміни сталися, наприклад, з традиційно «зразковою» британською службою пробації: «соціальну
роботу» замінила «оцінка ризиків та управління
злочинцями». Навіть поверховий аналіз останнього словосполучення вказує на відсутність
соціального спрямування в його «чистому» виді
в діяльності сучасних служб пробації. Не так
давно Національна служба пробації Англії та
Уельсу стала частиною т. зв. Національної служби з питань управління злочинцями (National
Offender Management Service)7. І справа полягає
навіть не в зміні назви. Внаслідок цих реформ
британську службу пробації, як уважають їх противники, було піддано тотальній приватизації.
Можна навести інші приклади. Так, офіційною
місією служби пробації Республіки Ірландія є
«висококваліфікована оцінка злочинців та професійне та результативне управління службою
з метою викликати позитивні зміни у поведінці
злочинців»8.
Не варто також забувати, що діяльність усіх
сучасних служб пробації спрямована не на «ресоціалізацію правопорушників», а на «захист суспільства завдяки ресоціалізації правопорушників». Наприклад, згадана вище ірландська служба
пробації повинна підвищувати захист суспільства
шляхом управління злочинцями та забезпечення
4

5

6

7
8

Corbett, R. (1989) Electronic Monitoring. Corrections Today 51(6):
74-82 (Цитата за: The UN Handbook on Probation Services.
Guidelines for Probation Practitioners and Managers. – Р. І).
Oldfield, M. (1994) Talking Quality, Meaning Control: McDonalds,
the Marketand the Probation Service. Probation Journal 41(4):
186-192. (Цитата за: The UN Handbook on Probation Services.
Guidelines for Probation Practitioners and Managers. – Р. 51).
Corbett, R. (1989) Electronic Monitoring. Corrections Today 51(6):
74-82 (Цитата за The UN Handbook on Probation Services.
Guidelines for Probation Practitioners and Managers. – Р. І).
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їх ресоціалізації9. А взагалі можна додати, що і
«ресоціалізація» вже майже зникла з пенального обрію західних країн, поступившись місцем
«захисту суспільства та зниженню рівня рецидивної злочинності», про що, наприклад, свідчать останні дослідження британських вчених та
експертні висновки британського Home Office,
National Offender Management Service та інших
публічних агенцій.
Отже, варто зробити особливий наголос, що
ідеологічне підґрунтя пробації не залишилося
таким, яким було на початку ХХ ст. Як зазначає
відомий британський дослідник з питань реабілітації злочинців Ієн Кроу, «служба пробації та
сутність пробації суттєво змінилися за останні
роки та продовжують змінюватися!»10.
Відоме висловлення одного з Секретарів внутрішніх справ Англії «В’язниці працюють, і я не бачу
сенсу від них відмовлятися» і сьогодні розглядається як найважливіший принцип реалізації каральної
політики у західних країнах. Парадоксально, але,
мабуть, невипадково буклет Міністерства юстиції
Англії та Уельсу про переваги альтернативних покарань розпочинається словами «В’язниці працюють
… «11. Керівництво Міністерства юстиції у цьому
виданні підкреслює, що «альтернативні санкції є
жорсткими, ефективними та результативними»12.
Також пояснюється, що «альтернативні санкції
можуть включати інтенсивне покарання та суворі
обмеження у поєднанні з реабілітацією та репарацією з боку правопорушника на користь громади
або потерпілого». Як бачимо, «гуманізація кримінального законодавства» перебуває на значній
дистанції від цих ідей.
До речі, наявність категорій «результативність» та «ефективність» можна розглядати як
ще одне свідчення ідеологічного переорієнтування
сучасних служб пробації. Каральна та соціальна
політика будь-якої західної держави будується на
максимальній увазі до грошей платників податків,
які, звичайно, не в захваті від того, що їх гроші
йдуть на «забавки» зі злочинцями, місце яких,
здавалося б, у в’язниці. Тому ціннісними орієнтирами сучасних служб пробації стали підвищення
підзвітності, ефективності, результативності та
максимально економічне використання грошей
(«славнозвісне» гасло «value for money»)13.
9
10
11
12
13
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ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, пробація у ХХІ ст. залишилася без природної для неї основи – соціальної роботи. Саме
у цьому полягає криза пробаційної діяльності, і
саме на це потрібно звернути увагу і вітчизняним науковцям, і законодавцю. Навіть сьогодні
ідея пробації у зарубіжних країнах розвивається
(причому доволі швидкими темпами), що також
залишається без належної уваги у вітчизняній
науковій думці. Це і тотальна приватизація служб
пробації, і депрофесіоналізація (менеджеріалізація) пробаційної діяльності, і зміна самої природи пробації як певного виду діяльності. Тому не
можна не погодитися з думкою відомих британських учених Е. Боттомса і В. Маквільямса, що
традиційні цілі пробаційної діяльності на сучасному етапі потребують реконцептуалізації в світлі колапсу реабілітаційної парадигми14.
Аналіз моделей пробації різних країн свідчить
про те, що всі вони зазнавали впливу культурних,
економічних й правових факторів упродовж тривалого часу, водночас намагаючись з усіх сил зберегти
професійну ідентичність та соціальну орієнтацію
офіцерів пробації. Не дивлячись на кризу реабілітаційного ідеалу, символічний обов’язок офіцера пробації «допомагати злочинцю, надавати йому поради
та бути дружнім до нього», який було закріплено
у британському законі «Про пробацію злочинців»
1907 р.15, сьогодні залишається примарливою хмаркою, яка час від час пригортає погляди експертів та
практичних працівників в надії, що вона проллється дощем над зневоженим (тобто деілогізованим)
полем пенологічної теорії та практики.
Сучасні західні автори підкреслюють, що концепція пробації сьогодні характеризується несприятливим становищем з огляду на свій потенціал,
тому «потребує переосмислення, підтримки та
зацікавлених осіб-ентузіастів». Зазначається, що
пробація майже у всіх країнах перебуває у стані
суттєвих фундаментальних змін, а іноді – у стані
кризи16. З урахуванням усіх цих трансформацій
в оонівських методичних рекомендаціях навіть
ставиться дещо драматичне питання про те, чи
«виживе пробація у ХХІ ст.?».
Відповідь на це питання пов’язується з тим, що
навіть якщо пробація є витратною справою, вона
коштує набагато менше, аніж ув’язнення. Навіть
тут можна прослідкувати різницю між «пробацією як напрямком соціальної роботи» та «пробацією як засобом скорочення в’язничної популяції»
14
15
16
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або «пробацією як засобом зменшення витрат на
пенітенціарну систему»17.
Саме тому вважаємо за необхідне наголосити,
що пробацію потрібно розглядати у динаміці, з
урахуванням усіх трансформаційних змін, що
сталися з нею впродовж минулого та на початку нового тисячоліття. Погляд на розвиток концепції пробації лише під формально-правовим
і/або організаційно-інституційним кутом, який
сьогодні переважає в Україні, є явно недостатнім.
Щодо уявлень про пробацію як про «засіб гуманізації кримінального законодавства» (чим, на
нашу думку, «грішать» дискусії про перспективи
української моделі пробації), то це – безмежне
спрощення проблематики.
Усі ці приклади дають підстави говорити про
доцільність більш глибокого вивчення зарубіжного досвіду. Це стосується не так копіювання
зразків зарубіжного законодавства, як вивчення
соціальних передумов та ідеологічного наповнення тих чи інших нормативних актів. Вважаємо,
що і законодавець, і наука повинні більшу увагу
приділяти розвитку пробації, а не тільки займатися механічним створенням проектів законодавчих
актів без концептуального їх обґрунтування.
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК
ІЗ ВІДНОВНИМ ПРАВОСУДДЯМ У РОБОТІ
З МОЛОДДЮ*

Отто Дріджер,
професор,
Університет Ріджайни
(Саскачеван,
Канада)*

У своєму виступі автор зупиняється на природі соціальної роботи як професії, після цього
розмірковує над відновним правосуддям як рухом
– в якості основи для дослідження взаємовідносин між соціальною роботою та відновним правосуддям. Тези виступу Отто Дріджера пропонуємо
читачам бюлетеня.

Соціальна робота як професія
Перш за все, необхідно визначити базові компоненти професії.
Усі професії мають три важливих компоненти.
Це:
1. База наукових знань.
2. Цінності/філософська основа, що формує
базу для етично-орієнтованої практики.
3. «Набір навичок», або, інакше кажучи, спектр
компетентності.
Наукові знання соціальної роботи
Важливо зазначити, що наразі паралельно із
соціальною роботою розвивається інша наука, що
має з нею багато чого спільного. Ця професія, яку
подекуди називають «Соціальним правосуддям»
(Human Justice), перш за все, орієнтується на правосуддя – у тому числі й відновне правосуддя.
Сфера громадських послуг настільки велика й
комплексна, що має виникати таке сприйняття,
ніби до неї залучений цілий спектр різноманітних фахівців. У результаті цього постає непросте
завдання – зробити так, щоб ці фахівці співпрацювали й налагоджували взаємозв’язки між собою, а
* Представлено Отто Дріджером, професором Канадського
університету Ріджайни (провінція Саскачеван), на конференції
«Відновний підхід у профілактиці підліткової злочинності як
запорука формування безпечної громади» у Києві, проведеної
БО «Український Центр Порозуміння» за фінансової підтримки
Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва 3–4 квітня
2008 р.

№ 2, вересень, 2008

не ставали на позиції оборони й замкненості одне
щодо одного.
База наукових знань соціальної роботи охоплює всі соціальні науки й сягає фізичних і гуманітарних наук.
Психологія – розуміння людини, особливо
її душі, складає важливу основу для соціальної
роботи, проте вона носить занадто обмежувальний характер, щоб бути в даному випадку єдиною науковою базою. Найголовнішою науковою
базою для професійного психолога є психологія.
Відступаючи від теми, варто зазначити, що тоталітарні режими достатньо задоволені психологією як наукою, оскільки, зрештою, психологія
досліджує індивідуума, і якщо існують якісь проблеми, фокус уваги робиться на людину. У певному розумінні це може бути використане з метою
«звинувачення жертви».
Соціологія є не менш важливою для соціальних
працівників. Розуміння сім’ї, соціальних мереж,
соціальної динаміки, ролей таких інституцій, як
релігія, освіта та інших, є важливим для опрацювання питань, що виникають у конкретних людей
у конкретному суспільстві. Тоталітарні режими не
«терплять» соціології, адже соціологи здійснюють
аналіз суспільства й соціальних інституцій, які ці
режими пригнічують.
Політологія є ще однією важливою дисципліною для соціальної роботи. Усі соціальні послуги, програми та стратегії існують у політичному
контексті. Для того, щоб соціальні працівники
могли знайти шляхи, як сприяти задоволенню
потреб людей, громад та груп, необхідне відповідне розуміння політики.
Соціальні працівники сприяють вирішенню
питань бідності, бездомності, безробіття та багатьох інших соціальних умов життя, що стосуються економіки й економічних питань. Як результат
– економіка є ще однією важливою соціальною
наукою, що значною мірою стосується діяльності
соціальних працівників.
Хтось може поцікавитися, чому важливою буде
й антропологія. Люди живуть у культуральному
середовищі. Щоб здійснювати оцінку того, чому
людина чи сім’я поводиться певним чином, потрібно розуміти цінності, традиції й моделі прийнятного у суспільстві поводження. Це також є необхід87

ДОСЛІДЖЕННЯ
ним для знаходження шляхів надання допомоги
людині, сім’ї чи громаді задля задоволення тих
потреб чи проблем, з якими вони стикаються.
Розуміння гуманітарних наук – таких, як мистецтво, музика, література та історія, допомагає
соціальному працівнику працювати ефективно.
У такій багатокультуральній країні, як Україна,
де живуть люди не лише українського етносу, а й
росіяни, вірмени, болгари, роми, татари й багато
інших, моделі вирішення проблем значно варіюються між собою. У Канаді ситуація є подібною,
адже вона описує багатоетнічне та багаторасове
середовище.
Цінності/філософська основа
В історичному розвитку професійної соціальної роботи основним перспективним напрямом
був гуманізм. Причини цього є дещо комплексними і потребують певного обговорення. Історично
християнські громади були й лишаються значною
мірою залученими до задоволення потреб людей у
суспільстві – на місцевому, національному й міжнаціональному рівнях.
Коли соціальна робота розвинулась як професія на початку ХХ ст., було відзначено, що благодійна робота, що її проводили релігійні громади,
тенденційно мала характер оцінювальної, тобто
такої, що надавала оцінку [проблемним ситуаціям
та людям, які в них потрапили]. Принцип соціальної роботи, що полягає у її безоцінювальному
ставленні [до клієнтів] і що дає їм змогу задовольняти основні людські потреби, є базовим у
цій діяльності.
Коли ми почали працювати як соціальні працівники всередині 50-х років, соціальна робота ґрунтувалась на гуманістичних принципах. Упродовж
наступних десятиріч стало зрозуміло, що християнські принципи співвідносяться з поняттям
«допомоги й турботи», а оцінювальне ставлення
не є християнською цінністю. Гуманістичні соціальні працівники почали усвідомлювати, що духовність є провідним виміром людської особистості,
а відтак – відбулося «визрівання» професії.
Базові цінності охоплюють поняття «допомоги
й турботи», безоцінювального ставлення у роботі з людьми й громадами, основні права людини,
рівність і справедливість.
Набір навичок, або спектр компетентності
Соціальні працівники залучені до роботи з
випадками – працюючи з індивідами й сім’ями,
що є найбільшою сферою концентрації розвитку
їхньої компетентності. Інші сфери охоплюють
роботу з групами, розвиток громад, формування
соціальної політики, а також розробку й реалізацію програм.
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На додаток до трьох сфер компетентності
соціальної роботи як професії, потрібно також
звернути увагу на той факт, що соціальні працівники працюють у сфері, яку називають «сферою
послуг». Першочерговими сферами для соціальної
роботи є бідність та програми з підтримки доходу громадян, послуги із забезпечення добробуту
сімей і дітей, а також розвиток послуг у громаді. У
деяких сферах послуг соціальна робота є провідною професією поруч із іншими професіями. Це
передбачає роботу з людьми, які мають фізичні
чи психічні розлади та залежності, послуги для
молоді та відновне правосуддя.
Існує багато другорядних сфер послуг, де
професійна соціальна робота не є провідною,
проте відіграє важливу роль. Це, зокрема, охорона фізичного й психічного здоров’я, житлова
сфера, освіта, кримінальне правосуддя й багато
інших сфер.

Відновне правосуддя як рух
Відновне правосуддя – не професія. Декілька
років тому я написав статтю «Рух за відновне
правосуддя – набираючи обертів». Це рух, що
набирає обертів на міжнародному рівні, не лише
у сфері кримінального правосуддя, але і в інших
сферах вирішення конфліктів.
Чотири основні поборники руху
1. Починаючи з 1945 р., у західних країнах
запроваджувався цілий спектр ініціатив, орієнтованих на реабілітацію та/чи догляд у сфері
кримінального правосуддя. Було розроблено величезну кількість програм та послуг, а саме зініційовано впровадження умовного звільнення від
ув’язнення, пробації та цілої низки альтернатив
ув’язненню, освітніх і навчальних можливостей,
програм лікування й догляду за залежними особами, рекреаційних послуг.
У деяких країнах, включаючи Канаду, кожна
людина в ув’язненні оцінюється щодо ризиків та
потенціалу реабілітації, після чого розробляється
програма реінтеграції. З метою допомоги в реалізації розробленого плану реінтеграції кожному
ув’язненому призначають менеджера випадку.
2. Місцеві громади, особливо у Північній
Америці, Новій Зеландії та Австралії сприяли
розвитку концепцій і процедур кіл примирення
(healing circles), кіл діалогу (talking circles) та
кіл правосуддя (sentencing circles), де громада,
правопорушник та потерпілий залучаються до
вирішення тієї ситуації, що трапилась, а також
визначення її наслідків та ролі кожного учасника
у процесі примирення.
Місцева громада також сфокусувала свою
увагу на важливості духовності для процесу
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розв’язання наслідків правопорушення та вчиненого насильства. Це ще раз сприяло визнанню
важливості духовності у вирішені питань щодо
вчиненого злочину, насильства й схильності до
них.
3. Християнські громади також значно посприяли розвитку відновного правосуддя. Проведення
медіації між потерпілим та правопорушником було
сформовано як християнська ініціатива. Поняття
зцілення, примирення, відповідальності та прощення формують важливі принципи відновного
правосуддя, що були започатковані християнськими громадами. Дивіться книгу Говарда Зера
(Howard Zehr) «Зміна об’єктива: новий погляд на
злочин та правосуддя» («Changing Lenses»).
4. У 70-х роках кримінологи розробили допоміжну спеціальність – «віктимологію». Вони
визнали, що проблеми потерпілих були значною
мірою зневажені офіційною системою кримінального правосуддя і що у сфері віктимології
майже не проводилось відповідних досліджень.
Були започатковані дослідження щодо ставлення й поглядів на скоєне з боку потерпілих. Було
досліджено, що більшість потерпілих насправді була дуже зацікавлена в розвитку ініціатив у
сфері правосуддя, котрі б шляхом реінтеграції
правопорушника приводили б до ситуації «більше ніяких потерпілих». Відносно низький відсоток потерпілих був орієнтований на покарання
правопорушника.
Ці чотири ініціативи можуть бути розглянуті
як найбільші поборники руху. Є також численні
інші поборники. Якщо використати метафору
порівняння з річкою, тоді можна сказати, що це
струмочки, які сходяться разом і формують річку
відновного правосуддя.
Супутні цінності, принципи та процеси
Відновне правосуддя ґрунтується на принципах та цінностях, а не на наборі правил. Це важливо з огляду на те, що принципи та цінності можуть
бути застосовані до широкого спектру ініціатив
та практик і забезпечувати необхідний простір
для творчості.
Ці принципи охоплюють відповідальність,
виправлення завданої шкоди, залучення потерпілого, правопорушника та громади, фокус на
відновленні стосунків, вирішенні конфлікту, зціленні та спілкуванні.
Система кримінального правосуддя базується
на раціоналізмі та покаранні. Відповідна точка
зору полягає в тому, що «людина при здоровому
глузді» намагатиметься уникнути покарання і,
відтак, отримавши належну міру покарання, відмовиться від подальшої злочинної поведінки.
Відновне правосуддя визнає, що значна кіль№ 2, вересень, 2008

кість видів злочинної поведінки часто не базується на раціональності. Психологія, соціологія та
інші соціальні науки допомагають нам розуміти
чимало додаткової динаміки, що призводить до
кримінальної поведінки.
Розробка процедур та програм
Наразі, поруч із наданням послуг із корекції,
триває розробка ініціатив, що попереджатимуть
небажану поведінку.
У системі кримінального правосуддя існують
ініціативи щодо розробки громадської політики,
виведення правопорушників з системи кримінального правосуддя, програм із роботи з правопорушниками на етапі судового слідства до винесення вироку та після його відбуття, а також щодо
спектру альтернатив ув’язненню. Ініціативи, що
стосуються роботи із ув’язненими, орієнтовані на
реінтеграцію правопорушника у суспільство.
Розвинуті різноманітні послуги та послуги
медіації для потерпілих.
В інших сферах, окрім системи кримінального правосуддя, шкільні програми, орієнтовані на
вирішення проблеми залякування й терору між
однолітками та інших конфліктів, забезпечують
процеси вирішення конфліктів.
Біологи спостерігають, як життєві форми адаптуються до змін у своєму середовищі. Протягом
деякого періоду часу такі адаптації можуть набути значної міри та сприяти виникненню нового
виду. Біологи визначають цей процес як «рух від
функції до форми». Можна спостерігати аналогічні процеси в нових ініціативах людського суспільства. Ініціативи відновного правосуддя операційно розвинулись як відповідь на проблеми
в системі. І мірою того, як ці адаптації зростали,
було визначено, що утворився новий рух.

Соціальна робота та відновне
правосуддя – який зв’язок?
Коли розглядають вищенаведену дискусію
про соціальну роботу та відновне правосуддя,
то виникає сильне враження від того, наскільки спільними є цінності, принципи та процеси.
Таким чином, логічно те, що соціальна робота – це
професія, яка відіграє дуже активну роль у відновному правосудді. Це також стосується і фахівців
із соціального правосуддя. Ми не обговорювали
соціальне правосуддя в цій статті, проте фахівці
цієї професії навіть ще більше активні у відновному правосудді з огляду на їхню орієнтацію на
питання правосуддя.
Молодь – це одна з тих багатьох груп, з якою
соціальні працівники активно працюють і з якою
ініціативи відновного правосуддя є особливо
доцільними.
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ПРОГРАМИ ВІДНОВНОГО
ПРАВОСУДДЯ*
ПОСІБНИК**
(Продовження. Початок у №1’2008)

5. Динаміка втручань із
використанням підходу
відновного правосуддя
5.1. Учасники процесу відновного
правосуддя
Безсумнівно, у ситуаціях та мотивації
різних учасників у процесі відновного правосуддя є значні відмінності. Підходи відновного правосуддя передбачають різні рівні
участі, і це має бути враховано у ході розробки нової програми чи існуючих традиційних
практиках, чиї відновні елементи можуть
бути удосконалені та посилені. Діаграма,
подана нижче, ілюструє зв’язки між ключовими зацікавленими сторонами та багатьма
підходами відновного правосуддя.

Зв’язки відновного правосуддя1

У ході подальшого обговорення досліджується роль ключових учасників у програмі відновного правосуддя. Зауважте, що
деякі учасники, визначені нижче, можуть
бути не присутніми або ж не значимими для
ходу процесу, залежно від конкретної моделі
відновного правосуддя та/або конкретного
середовища, в якому впроваджується програма. Усі учасники мають бути поінформованими про їхні ролі у процесі, а також про
ролі всіх інших учасників.

5.1.1. Потерпілі від правопорушення
У всіх процесах відновного правосуддя
важливим є захист інтересів потерпілих та
забезпечення того, щоб потерпілий не був
ревіктимізований (тобто щоб він знову не
зазнав насильницького впливу — пер.). це
може вимагати проведення значного обсягу
підготовчої роботи з потерпілим перед тим,
як він/вона зможе зустрітися з правопорушником. Це може тривати протягом тижнів,
місяців або, у випадку дуже серйозних злочинів, що призвели до ув’язнення правопорушника, років. Така підготовка потерпілого
до зустрічі з правопорушником проводиться
для того, щоб забезпечити емоційну й психологічну готовність потерпілого до діалогу з ним/ нею. Основні принципи (абзац 8)
визначають, що процеси відновного правосуддя мають бути застосовані лише за умови
добровільної згоди потерпілого і, крім того,

1 Джерело: Marshall, 1999. – С. 5.

* Handbook on Restorative Justice Programmes.
** Цей Посібник видано у Нью-Йорку у 2006 р. Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (Відень) у
Серії посібників з кримінального правосуддя. ISBN 10: 92-1-133754-2; ISBN 13: 978-92-1-133754-9.
Посібник підготували для Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) Айвон Дандуранд
(Yvon Dandurand), декан дослідницького факультету Університету-коледжу Фрейзер Валлей, Канада;
старший співробітник Центру реформування кримінального законодавства та політики кримінального
правосуддя, та Курт Т. Гріфітс (Curt T. Griffiths), професор Школи кримінології Університету ім. Саймона
Фрейзера, Канада.
Посібник переглянуто на засіданні експертної групи в УНЗ ООН у Відні 30-31 січня 2006 р. УНЗ ООН
висловлює щиру подяку за значний внесок експертам, які брали участь у цьому засіданні: Айво Аерцен
(Ivo Aertsen), Хазем Алі (Hazem Aly), Еліас Карранза (Elias Carranza), Борбала Фелледжі (Borbala Fellegi),
Кіттіпонг Кіттаярак (Kittipong Kittayarak), Пол МакКолд (Paul McCold), Чайно Обіагву (Chino Obiagwu),
Кріста Пелікан (Christa Pelikan), Енн Скелтон (Ann Skelton), Адам Стейплтон (Adam Stapleton), Павел
Стерн (Pavel Stern), Деніел Ван Несс (Daniel Van Ness) та Мартін Райт (Martin Wright).
УНЗ ООН також висловлює вдячність Канадському Урядові за сприяння та підтримку у розробленні
цього посібника. На завершення варто зазначити, що Міжнародний центр реформування кримінального
законодавства та політики кримінального правосуддя був провідним партнером у підтримці зусиль УНЗ
ООН у сфері впровадження ідей відновного правосуддя.
Переклад здійснено Українським Центром Порозуміння у 2008 р. за фінансової підтримки Швейцарської
агенції з розвитку та співробітництва.
Перекладач – Світлана Філь, магістр соціальної роботи, координатор проекту «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України: впровадження прийомів медіації в діяльність органів прокуратури».
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Програми відновного правосуддя
потерпілий повинен мати можливість відмовитись від
такої згоди у ході процесу.
Деякі справи, що стосуються вчинення дуже серйозних правопорушень, можуть викликати значні емоції та почуття — і, відтак, вимагають всебічної підготовки для проведення особистої зустрічі між сторонами
конфлікту. Це, мабуть, той етап проведення процесу,
коли ризики ревіктимізації є найвищими. Про деякі
випадки відомо, що підготовка до проведення відновної зустрічі між правопорушником та потерпілим розтягувалась на період декількох років.
Необхідна увага має приділятися наданню потерпілим підтримки, як у ході, так і після проведення процесу.
Потерпілі повинні мати можливість розповісти свою
історію. Це може вимагати того, щоб у будь-яких обговореннях потерпілий говорив першим, з метою уникнення
незбалансованого фокусування на проблемах правопорушника, що, в свою чергу, може спричинити «випадання» потерпілого з процесу чи додаткове провокування
правопорушника. Приміром, у ході проведення «кіл
правосуддя» розповідь потерпілого про скоєне правопорушення вважається важливим не лише для самого
потерпілого, правопорушника та осіб, які їх підтримують, але також для громади в цілому. Як альтернатива,
історію потерпілого від його/її імені може також розповідати його/її родич. Коли можливо, потерпілих мають
супроводжувати та надавати їм постійну підтримку
члени родини та друзі, а також, за наявності, організації,
що надають підтримку потерпілим від правопорушень.
Потрібно пам’ятати, що чимало правопорушень не
мають одного потерпілого і що деякі з них вчиняються
проти юридичних осіб (наприклад, фірм чи компаній,
шкіл). Деколи можна знайти людину, яка зможе бути
представником організації чи юридичної особи з метою
її участі у відновному процесі. Таке зазвичай розглядають як «замінника» потерпілого. У відновних процесах
також можуть брати участь і потерпілі, що вижили в
результаті вчинення замаху на їх життя.
Також треба визнавати й те, що деякі потерпілі можуть, з різноманітних причин, не хотіти брати
участь у відновних процесах. Також важливо забезпечити те, щоб потерпілі не зазнавали примусу щодо
участі у процесі відновного правосуддя і щоб вони
були поінформованими про свої права на отримання,
коли можливо, юридичної консультації, та щодо можливості виходу з процесу у будь-який момент.
У справах, що стосуються потерпілих-дітей, особливу увагу потрібно приділяти їхньому захисту та
забезпеченню того, щоб їхня згода на участь у процесі була дійсно добровільною. У деяких відновних
процесах, де залучені потерпілі-діти чи інші вразливі
групи (наприклад, незаконні іммігранти чи люди з
порушеннями психічного здоров’я), юридична консультація надається потерпілим із виразною метою
щодо забезпечення: їхнього цілковитого розуміння
процесу, в якому їх запрошують узяти участь; того,
що їхня згода є поінформованою та добровільною, а
також того, що вони обізнані про те, що можуть вийти
з процесу у будь-який момент часу.

5.1.2. Правопорушники
Чимало експертів стверджують, що у традиційній
системі кримінального правосуддя від правопорушни№ 2, вересень, 2008

ків не вимагають повного усвідомлення наслідків своїх
рішень та дій. У багатьох системах правопорушник
може проходити через усі процеси системи правосуддя, починаючи від арешту, затримання, суду, винесення
вироку й навіть ув’язнення, за весь цей час лише промовивши не більше кількох речень. Основні принципи
(абзац 7) рекомендують застосовувати відновні процеси
лише за тих умов, коли є достатньо доказів для звинувачення правопорушника і коли є добровільна згода з
боку правопорушника, який повинен мати можливість
відмовитися від цієї згоди на будь-якому етапі процесу.
Правопорушники також повинні мати доступ до отримання юридичної консультації та/або інформації.
Для правопорушника на моменті укладення угоди з
іншими сторонами процес не завершується. Ще більш
важливим є виконання тих зобов’язань, які правопорушник погодився зробити частиною цієї угоди.
Цей другий аспект процесу залучає правопорушника напряму. Це якраз той етап, коли правопорушники мають продемонструвати, що вони справді взяли
на себе відповідальність за свою поведінку та готові
довести це на практичному рівні.

5.1.3. Представники правоохоронних органів/
поліції
Роль представників правоохоронних органів у відновному процесі матиме значні відмінності залежно
від виду обраної відновної моделі. У деяких із них
правоохоронці практично не відіграють ніякої ролі, в
інших — можуть брати повноцінну участь у процесах
втручання. У деяких випадках правоохоронці можуть
виконувати функції фасилітаторів чи організаторів
процесу і можуть навіть допомагати учасникам досягати домовленостей і приймати рішення, що відповідають поглядам громади. Належну увагу слід приділити
забезпеченню збалансованості ролі правоохоронців,
а також тому, щоб вимоги їхніх посадових обов’язків
не ставили під загрозу відновний процес. Також важливо звернути увагу на те, що правоохоронці в одних
місцевостях можуть мати більше дискреційних повноважень, ніж в інших.
Життєздатні варіанти залучення правоохоронців до
відновних програм передбачають такі їхні ролі:
• Бути джерелом направлень справ до відновних
програм;
• Пояснювати процеси відновного правосуддя потерпілим, правопорушникам та іншим учасникам;
• Брати участь, поруч із багатьма іншими учасниками, у відновних процесах у громаді;
• Здійснювати фасилітацію процесів відновного
правосуддя;
• Проводити зустрічі й обговорення у ході застосування відновних процесів;
• Застосовувати відновні підходи до вирішення суперечок та конфліктів, що відбуваються на
вуличному рівні;
• Відігравати роль у моніторингу виконання відновної угоди та повідомляти про її порушення.
Законодавство може забезпечити відповідні рамки,
в межах яких правоохоронці можуть більше залучатися
до відновних практик, але конкретний характер такого
залучення все ще підлягає визначенню. Наприклад, у
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Канаді Акт щодо ювенального кримінального правосуддя особливо підвищив рівень залучення представників
поліції як структури, що здійснює направлення до відновних програм, а в тих відновних практиках, що ініціюються правоохоронцями, характеризує повернення
до справжньої ролі правоохоронців як миротворців.
Застосування правоохоронцями відновних практик
може представляти логічний крок в охороні громади та
реформуванні системи правоохоронних органів загалом.
Це може, за відповідних умов, сприяти покращенню
стосунків між правоохоронцями та громадою. Особливе
значення це матиме у тих ситуаціях, коли правоохоронці, через їхню участь у програмах відновного правосуддя, опиняються у нових відносинах з групами меншин, з
якими вони мусять взаємодіяти та яких мають охороняти. Нові залучаючі програми здатні заохотити розвиток
форми прямої відповідальності правоохоронців перед
громадою, якій вони мають служити. Правоохоронні
органи можуть застосовувати принципи відновного
правосуддя для розвитку життєздатного партнерства
з громадою і, таким чином, підвищити ефективність й
економічність своїх зусиль у попередженні та подоланні
злочинності й порушенні соціального порядку.
У рамках охорони громадського порядку правоохоронці можуть також застосовувати різноманітні відновні практики поза межами діяльності конкретної програми. Наприклад, правоохоронець може застосувати
практику медіації конфліктів між молоддю у школах
шляхом проведення неформальної зустрічі для сторін
конфлікту та їхніх батьків. Потенціал застосування
відновних практик у процесі охорони правопорядку на
вулицях обмежуватиметься лише уявленнями і набором навичок конкретних правоохоронців, яким їхні
керівники можуть надати дискреційні повноваження
щодо визначення того, як вирішувати справи такого
типу. Зазвичай правоохоронці зберігають своє право
на визначення подальших дій у випадку, якщо зусилля
для вирішення конфлікту шляхом застосування відновних заходів виявляться неуспішними.
У деяких округах, наприклад, на території долини
Темзи, де діє місцева поліція, правоохоронців навчають
проводити відновні зустрічі/конференції, що можуть
залучати правопорушника та потерпілого, їхні родини й групи підтримки та, потенційно, інших членів
громади.
У деяких ситуаціях корупція у правоохоронних
органах або нестача громадської довіри до них можуть
серйозно поставити під загрозу здатність правоохоронців брати участь у програмах відновного правосуддя.
Однак, відновне правосуддя може також застосовуватись у справах щодо виникнення підозр стосовно
належного виконання правоохоронцями своїх посадових обов’язків.

5.1.4. Прокурори
У більшості судових органів прокурори відіграють
ключову роль в управлінні програмами відновного
правосуддя та, за відсутності законодавства чи інших
інструкцій, вони мають широкі повноваження щодо
визначення відповідності конкретних справ конкретному відновному процесу. Нещодавній огляд відновних
процесів у тих країнах, де діє загальне право та цивіль92

не право, засвідчив, що державні прокурори зазвичай
відіграють провідну роль у запровадженні відновних
програм2. І в тих країнах, де діє загальне право, і в тих,
де діє цивільне право, прокурори мають змогу направляти справи до відновних процесів; така їхня роль, із
запровадженням відповідного законодавства у низці
судових органів, останнім часом постає все частіше.
У той час як застосування відновних процесів на етапі
після винесення звинувачення у країнах із загальним
правом перебуває у сфері компетенції прокурорів, у
країнах із цивільним правом можливість здійснення
направлення на цьому етапі переважно залишилась
у сфері компетенції суддів. У багатьох судах на рівні
компетенції прокурорів тепер мають місце процеси
направлення до відновних програм як молодих, так і
дорослих правопорушників.
У ході запровадження відновних процесів у певних судових органах прокурори, безсумнівно, з самого початку мають бути залученими до обговорень, а
також мати змогу отримувати відповідне навчання та
інформацію, щоб вони могли як розуміти принципи
відновного правосуддя, так і оцінювати потенційні
переваги застосування таких можливостей для молоді та дорослих.

5.1.5. Адвокати захисту
Адвокати захисту є потенційним джерелом направлення правопорушників до програм відновного правосуддя. Такі направлення можуть сприяти забезпеченню того, що конфлікти вирішуються без затримок
і можуть допомогти знизити кількість неопрацьованих справ, призначених для розгляду у суді. Адвокати
захисту можуть відігравати важливу роль у роз’ясненні
правопорушникам потенційної користі від участі у
процесі відновного правосуддя. Вони можуть допомогти забезпечити необхідний захист прав правопорушника, а також доступність процедури оскарження.
Вони можуть також відігравати значну роль у справах,
що стосуються молодих правопорушників, шляхом
забезпечення їх інформованої та добровільної згоди
на участь у процесі відновного правосуддя.

5.1.6. Судді
Судді також відіграють суттєву роль у забезпеченні потенційного доступу до процесів відновного
правосуддя. Водночас, вони можуть складати найбільш складну групу з огляду на забезпечення їхнього
інтересу та участі у, і в підтримку, відновних програм.
Професійне навчання суддів не завжди дає їм розуміння принципів та практик відновного правосуддя.
Вони вітатимуть подальше навчання та можливість
взяти участь у різноманітних підходах відновного правосуддя напряму чи опосередковано.
Залучення суддів до процесів відновного правосуддя значно різниться залежно від конкретної розглядуваної програми. У «колах правосуддя», наприклад,
суддя відіграє провідну роль у слуханні, передачі та
контролі справи, у той час як в інших випадках, таких,
як програми медіації між потерпілим та правопорушником, суддя є лише джерелом направлення. Як у судо2
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вих практиках із загальним правом, так і з цивільним
правом, члени суду можуть відігравати ключову роль у
направленні справ до відновних форумів, самі беручи
при цьому участь у відновному процесі та/або контролі досягнутих домовленостей. Навіть у ситуаціях,
коли правопорушник визнав свою провину чи був
визнаний винним у скоєнні правопорушення, суддя
може відкласти застосування покарання, чекаючи на
результати відновного процесу. У судових практиках
із загальним правом одним із способів привернути
до цього увагу суддів є їх ознайомлення зі звітом про
особистість та обставини життя підсудного. Якщо,
з точки зору судді, у відновному процесі досягнуто
належної угоди, тоді далі до правопорушника може
не застосовуватись жодних дій або ж ці домовленості можуть бути вміщені у вирок, що накладається на
правопорушника.

5.1.7. Представники виправних закладів
Незважаючи на те, що процеси відновного правосуддя у системі кримінального правосуддя, перш за
все, застосовуються на етапі до чи після висунення
звинувачення, а також на етапі до винесення вироку,
упродовж останніх років збільшувалося використання
цих процесів у виправних закладах та протягом різних
періодів на етапі відбування правопорушником свого
вироку. Процес відновного правосуддя, включаючи
медіацію між потерпілим та правопорушником, може
бути застосований для правопорушників, які проходять пробацію чи які перебувають під різними видами нагляду у громаді. Також відновні процеси можуть
використовуватися для правопорушників, які наразі
перебувають в ув’язненні, з метою забезпечення їм
можливості, де доцільно, зустрітися з потерпілим від
скоєного правопорушення та/або родиною потерпілого. Застосування відновних практик може бути розширене до забезпечення дострокового, тимчасового або
умовного звільнення. Комісії, що вирішують питання
про умовно-дострокове звільнення, можуть розглядати
питання щодо участі правопорушників у відновному
процесі як потенційно позитивний фактор у прийнятті
рішень про звільнення. Правоохоронець-наглядач з
умовно-дострокового звільнення може сприяти проведенню медіації як часткової умови звільнення чи
направляти правопорушників до відновної програми.
У деяких країнах міністерства юстиції прийняли такі
законодавчі положення, що сприяють включенню
потерпілих у здійснення процесів управління у тюремних закладах. У Бельгії це було досягнуто шляхом призначення радника з питань відновного правосуддя у
кожній в’язниці.
Відновні процеси можуть також упроваджуватись у межах виправних закладів для пом’якшення
негативних рис проживання всередині цих закладів,
передбачаючи забезпечення зустрічей для мешканців
з метою розв’язання їхніх суперечок мирним способом та створення альтернативних засобів вирішення
конфліктів.

конфліктів та досягненні домовленостей, що мають
бути у подальшому дотримані правопорушниками,
а також подекуди й іншими сторонами. Було зауважено, що «залучення громади може визначати дуже
індивідуалістичні форми співпраці або потужного чи
національного лобі»3. Існують значні відмінності між
характером та мірою залучення громади у різноманітні підходи відновного правосуддя. Наприклад, у
медіації між потерпілим та правопорушником громада
відсутня, і процес охоплює медіатора, правопорушника
та потерпілого. У «колах правосуддя», з іншого боку,
процес є відкритим для всіх членів місцевого округу,
поселення чи корінних груп.
Чимало членів громади спочатку схильні розглядати процеси відновного правосуддя як більш
поблажливі та менш ефективні щодо попередження
злочинності, ніж традиційна система кримінального
правосуддя та її спирання на забезпечення правопорушнику належного покарання. Інноваційну систему
можуть сприймати як таку, що дає правопорушнику
змогу «легко викрутитися», особливо коли мова йде
про більш серйозні злочини. Відтак, завжди важливо
розробляти відповідні матеріали та методи інформування громади про принципи та практики відновного
правосуддя, а також про потенційну роль членів громади у цьому процесі.

5.1.9. Фасилітатори
Переоцінити роль медіатора чи фасилітатора у
забезпеченні успіху втручань за підходом відновного
правосуддя практично неможливо. Основні навички
фасилітаторів передбачають:
• Здатність створити таке середовище, в якому сторони зможуть взаємодіяти вільно й безпечно;
• Комунікаційні навички (у тому числі спеціальні
мовні навички, що потрібні тоді, коли до процесу
залучені групи меншин, що розмовляють іншою
мовою) (це залежить від культурального середовища, в якому відбуватимуться відновні процеси,
— пер.);
• Навички активного слухання;
• Здатність управляти та допомагати людям справлятися зі значними емоціями;
• Здатність допомагати сторонам говорити та вислуховувати важкі речі;
• Здатність урівноважувати інтереси/можливості
учасників;
• Здатність висловлювати підтримку та емпатію.

5.2. Види процесів у програмах відновного
правосуддя
Характер взаємодій між різними сторонами у
ході відновного процесу та форма необхідної фасилітації залежить від виду розглядуваної програми.
Нижчеподана таблиця ілюструє різні види діалогу,
що можуть мати місце й розвиватися у межах різних
програм як частина процесу відновного правосуддя.

5.1.8. Члени громади
Багато які з підходів відновного правосуддя передбачають розширену роль членів громади у розв’язанні
№ 2, вересень, 2008

3 Faget, 2000. – С. 43.
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Види відновних процесів4
1. Непрямий діалог
Потерпілий та правопорушник взаємодіють опосередковано (човникова
дипломатія, листи, відео тощо).
Більше орієнтований на результати,
ніж на процес.
Приклади: деякі програми медіації
між потерпілим та правопорушником
(МЖП) в Європі; програми, що сприяють проведенню діалогу між потерпілим та правопорушником у справах
жорстокого насильства; ситуації значного владного дисбалансу, де особистий діалог неможливий.
2. Фасилітований діалог між потерпілими та правопорушниками
Діалог між потерпілими та правопорушниками.
Фасилітатор створює безпечне
середовище, готує сторони до зустрічі
та записує угоду.
Приклади: МПП.
3. Фасилітований діалог між потерпілими, правопорушниками, особами, що надають підтримку, та представниками держави
Діалог розширюється й охоплює осіб,
що надають підтримку потерпілому та
правопорушнику; представники держави також можуть брати у ньому
участь.
Обговорення зазвичай підіймається
над розглядом конкретного інциденту
й охоплює основоположні проблеми
потерпілих та правопорушників.
Приклади: сімейні конференції, обговорення/конференції у громаді.
4. Фасилітований діалог між потерпілими, правопорушниками, особами, що надають підтримку, представниками держави та членами
громади
Діалог розширюється й охоплює членів громади (які можуть знати чи не
знати інші сторони).
Обговорення зазвичай підіймається
над розглядом конкретного інциденту
і основоположних проблем потерпілих та правопорушників й охоплює
також проблеми громади.
Приклади: деякі «кола правосуддя»,
кола примирення.
5. Керований діалог між потерпілими, правопорушниками та іншими
сторонами
Це може застосовуватись у будь-якій
із трьох вищенаведених моделей або
замість описаних методів, або ж як
один із декількох методів, що використовується у конкретному процесі.
На зустрічі присутні щонайменше
потерпілий та правопорушник; будьхто інший також може бути присутній.
Роль фасилітатора змінюється з фасилітації на більш директивну й орієнтовану на результат.
Приклади: МПП чи проведення конференцій, якщо фасилітація здійснюється у цивільно-правовій формі медіації; деякі «кола правосуддя»; деякі
кола примирення.
4

6. Арбітрований діалог між потерпілими, правопорушниками та іншими сторонами
На зустрічі присутні щонайменше
потерпілий та правопорушник; будьхто інший також може бути присутній.
Фасилітатор (-ри) організовують розмову між сторонами, проте наприкінці
фасилітатор (-ри) приймають рішення.
Приклади: деякі комісії з розгляду
питань відшкодування збитків; деякі
традиційні чи звичаєві практики місцевих груп населення.

5.3. Застереження
Відновні процеси ніколи не позбавлені ризиків,
так само вони ніколи не відбуваються без втрат та
труднощів. Деякі ризики й пастки цих процесів були
визначені у ході набуття відповідного досвіду та здійснення оцінки. Вони охоплюють, але не обмежуються,
таким:
З позиції потерпілого
• Є небезпека перевантаження потерпілого численними непотрібними, травматичними чи залякувальними зустрічами.
• Є ризик, особливо у маленьких громадах, де відносини між індивідами близькі, що деякі потерпілі
можуть бути примушеними до участі у процесі, з
яким вони насправді не погоджуються.
• Труднощі у забезпеченні безпеки потерпілого у відновному процесі.
• Труднощі у забезпеченні, за потреби, конфіденційності процесу.
• Попередження ревіктимізації потерпілого (тобто
того, щоб потерпілий знову не зазнав насильницького впливу, — пер.). Є певні свідчення того, що
деякі потерпілі від правопорушень після участі у
процесі відновного правосуддя можуть відчувати
посилений страх ревіктимізації.
• Підтримка, що надається потерпілому, може бути
сприйнята як непропорційна у порівнянні з підтримкою, що її отримує правопорушник.
• Потерпілі можуть перейматися питанням недостатніх наслідків процесу, що накладаються на правопорушників, які не дотримуються своїх зобов’язань
(чи положень угоди). Потерпілі можуть також
зазнавати тиску щодо нерозголошення інформації
про те, що правопорушник не дотримався вироблених у ході відновного процесу домовленостей.
З позиції правопорушника
• Імовірність для правопорушника бути зганьбленим
(наприклад, у нереінтегративний спосіб).
• Наслідки недотримання правопорушником розробленого плану (угоди).
• Бачення правопорушниками відновного процесу
як «виходу» з системи правосуддя.
• Невловимий тиск на правопорушника щодо його/
її участі у відновному процесі з метою уникнення
жорсткіших санкцій у межах традиційної системи
правосуддя.
• Потенційна нестача належного захисту процесу та
проблеми мстивих/поблажливих потерпілих.

Джерело: Johnson and Van Ness, 2006.
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Програми відновного правосуддя
Потенційні занепокоєння щодо відновної зустрічі
як такої
• Потенційне домінування протягом зустрічі/процесу одного чи декількох учасників.
• Потенційне домінування протягом зустрічі потерпілого, який може вимагати накладення каральних санкцій на правопорушника, продиктованих
бажанням помсти.
• Залучення до відновного процесу недоречних
осіб.
• Маніпуляції протягом зустрічі з боку
правопорушника.
• Демонстрація загрозливої поведінки з боку правопорушника до інших учасників.
• Дисбаланс влади/нерівність можливостей. Як наголошують Основні принципи, важливо, щоб відновні
процеси враховували вплив дисбалансу влади між
потерпілим та правопорушником, що потенційно може
поставити одну із сторін у невигідне становище протягом відновного процесу. З-поміж нерівностей потрібно
враховувати культуральні відмінності, вік, інтелектуальні здібності, расові, етнічні чи культуральні фактори
або будь-які інші ознаки, що можуть значно погіршити
здатність особи брати участь у відновному процесі на
рівних правах. Такі дисбаланси влади, як було засвідчено раніше, мають братися до уваги під час направлення
справ до процесу відновного правосуддя.

дженні відновних процесів як одного з елементів
системи кримінального правосуддя, призначеного
боротися з кримінальною злочинністю, потенціал
цього підходу був оцінений реалістично, а також,
більш конкретно, щоб очікування не перевищували
того реального ефекту, котрого можна досягти за
наявних ресурсів.
• Посилення функцій нагляду чи загального робочого навантаження представників традиційної системи правосуддя.
• Нездатність сприяти реабілітації правопорушника.

З позиції системи
• Розширення мережі кримінального правосуддя. Це
стосується можливості відновного правосуддя залучати до системи кримінального правосуддя осіб,
котрі інакше не були б до неї залучені. Поширення
застосування відновних процесів, бажана мета, не
має досягатися шляхом розширення мережі кримінального правосуддя та збільшення потенційної
непотрібної стигматизації певних індивідів. Інше
занепокоєння часто також полягає в тому, що
«ефект розширення мережі» виникає на шкоду
членам груп меншин чи вразливих осіб або осіб,
позбавлених деяких цивільних прав.
• Домінування у процесі представників системи кримінального правосуддя та нейтралізація потенційної користі підходу відновного правосуддя.
• Рутинізація та бюрократизація відновних процесів.
Це може мати наслідком втрату можливості пристосування відновних процесів до потреб потерпілих, правопорушників та громади.
• Направлення до відновної програми недоречних
справ.
• Недостатнє навчання осіб, що відіграють ключові ролі у здійсненні направлення, оцінювання та
фасилітації процесів відновного правосуддя, що має
бути забезпечене у ході відповідного навчання.
• Відсутність належного захисту процесу та процедурних гарантій. Існують занепокоєння щодо того, що
неформальний характер процесів відновного правосуддя, у тому числі відсутність адвокатів та нечіткість
норм доказового права, можуть мати наслідком порушення особистих та цивільних прав учасників.
• Перебільшення потенційного ефекту програм
відновного правосуддя. Важливо, щоб у запрова-
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З позиції громади
• У деяких судових практиках відбувалося чимало
дискусій щодо того, якою має бути міра розподілу повноважень із громадою і чи з залученням до
вирішення справ членів громади не порушується
закон.
• Міра, якою відновні процеси можуть «відновлювати» чи «зцілювати» громади.
• Труднощі в активізації та підтримці залучення громади у відновні процеси.
• Деякі громади можуть не мати достатньо ресурсів
для участі у відновних процесах.
• У невідповідних середовищах відновна програма
може загострити владні дисбаланси й соціальне
напруження у громаді.

Ті, хто розробляє чи управляє програмами відновного правосуддя, можуть вживати різних заходів для
послаблення деяких із вищенаведених труднощів та
для оминання очевидних потенційних пасток відновного процесу. Загалом, програми віднайшли ефективні
стратегії врахування цих застережень та обмежень.
Питання владного дисбалансу/нерівності можливостей є особливо важливим у справах з домашнім
та сексуальним насильством. До, протягом та після
відновного процесу фасилітатори мають дуже добре
усвідомлювати непомітні маніпуляції та залякування
потерпілого з боку правопорушника. У протилежному
випадку імовірність ревіктимізації надзвичайно висока.
Це вимагає проходження фасилітаторами повноцінного
навчання, не лише щодо принципів та практик відновного правосуддя, а й щодо динаміки процесів насильства, домінування та влади. Водночас, у ході навчання
фасилітатори повинні отримати навички забезпечення
збереження, протягом відновного процесу, позитивної
й незагрозливої динаміки, а також рівноваги сторін.
Критерії програм відновного правосуддя
Відновна програма відповідає своїй меті, коли вона:
• Центральну увагу зосереджує на залучення
потерпілого
• Забезпечує належну підготовку та безпеку для
всіх учасників
• Сприяє діалогу між залученими особами
• Бореться за реінтеграцію, у поєднанні з
відповідальністю
• Забезпечує відповідні ресурси для можливості
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ
•

здійснення відшкодування та реінтеграції
Ураховує системні причини, що призвели до
скоєння правопорушення
Джерело: Sharp, 1998, с. 39

У розвитку відновних характеристик у системі
традиційних практик правосуддя та звичаєвого права
особливу увагу слід приділяти правам та інтересам
уразливих груп, у тому числі жінок та дітей.
Потенційні дисбаланси влади та імовірність ревіктимізації можуть бути зменшені шляхом проведення
фасилітатором ґрунтовної підготовчої роботи з потерпілим та правопорушником перед відновною зустріччю.
Потрібно постійно підтримувати рівновагу між урахуванням потреб правопорушника та потреб потерпілого.
Водночас, у ході впровадження таких програм, як «кола
правосуддя», мають бути враховані потреби громади,
яке б визначення не надавалося цьому поняттю.

Посилання та бібліографічні ресурси
AFaget, J. (2000). “Mediation, Criminal Justice and
Community Involvement, A European Perspective” in
The European Forum for Victim-Offender Mediation and
Restorative Justice (ed.), Victim-Offender Mediation in
Europe—Making Restorative Justice Work. Leuven: Leuven
University Press, pp. 39-48.
Johnson, G. and D. Van Ness (2006). The Meaning of
Restorative Justice, in Johnson, G and Van Ness, D. (Eds).

Корисні веб-ресурси
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії / UK
Home Office
http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/victims/
restorative-justice/?version=1
Центр досліджень правопорушень та примирення /
Centre for the Study of Violence and Reconciliation
http://www.wits.ac.za/csvr/
Міжнародне товариство ув’язнених / Prison Fellowship
International
Відновне правосуддя / Restorative Justice
Англійською:
http://www.restorativejustice.org/
Іспанською:
http://www.justiciarestaurativa.org/
Французькою:
http://www.justicereparatrice.org/
Національна школа з підготовки та удосконалення
працівників суду / Ecole Nationale de la Magistrature
http://www.enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/justice_perspec-tives/reparatrice_restaurative/
reparatrice_restaurative.htm
Центр відновного правосуддя / The Centre for
Restorative Justice
Університет ім. Саймона Фрейзера / Simon Fraser
University
http://www.sfu.ca/crj/index.html
Європейський форум з питань відновного правосуддя /
European Forum for Restorative Justice
http://www.euforumrj.org
Консорціум відновного правосуддя / Restorative
Justice Consortium
http://www.restorativejustice.org.uk/
Відновне правосуддя / Restorative Justice
Відновлення наслідків правопорушення /
Healing the Effects of Crime
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Для управління цими та іншими ризиками важливо
приділяти особливу увагу відбору учасників для відновного процесу та підготовці й організації зустрічей.
Це передбачає врахування таких аспектів, як кількість
та особистості запрошених учасників та забезпечення безпеки потерпілому, правопорушнику та іншим
учасникам.
При цьому також важливо, щоб фахівці, залучені до
фасилітації відновних зустрічей з потерпілими та/ або
правопорушниками, були надзвичайно компетентними й свідомими щодо значної відповідальності, котру
вони на себе беруть, стосовно емоційного та психологічного стану учасників процесу. Фахівці мають бути
навчені розпізнавати ознаки того, що учасники відчувають тривогу чи стрес протягом зустрічі, та бути
готовими за потреби зупинити процес чи направити
їх до служб підтримки.
(Продовження в наступному номері)
The Handbook on Restorative Justice. Cullompton: Willan
Publishing.
Marshall, T. F. (1999). Restorative Justice: An Overview.
Home Office. Research Development and Statistics
Directorate. London, UK.
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/occ-resjus.pdf
Miers, D. (2001). An International Review of Restorative
Justice. Crime Reduction Research Series Paper 10. London
(U.K.): Home Office.
http://www.restorativejustice.com/
Австралійський інститут кримінології / Australian Institute of Criminology
http://www.aic.gov.au/rjustice/
Міністерство юстиції США / US Department of Justice
Онлайновий записник з питань відновного правосуддя /
Restorative Justice On-Line Notebook
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/rest-just/
Міжнародний інститут відновних практик / International Institute for Restorative Practices
www.restorativepractices.org
www.realjustice.org
Виправні заклади Канади / Correctional Service Canada
http://www.csc-scc.gc.ca/text/portals/rj/index_e.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/text/portals/rj/index_f.shtml
Веллінгтонський Університет / University of Wellington
Центр досліджень правопорушень та правосуддя / Crime
and Justice Research Centre
http://www.vuw.ac.nz/cjrc/
Австралійський національний університет / Australia
National University
Центр відновного правосуддя / Centre for Restorative
Justice
http://www.crj.anu.edu.au/
Департамент виправних послуг Нового Південного
Уельсу (Австралія) / The New South Wales Department
of Corrective Services
Підрозділ з питань відновного правосуддя / Restorative Justice Unit (Australia)
http://www.dcs.nsw.gov.au/offender_management/restorative_justice/
Уряд Нової Зеландії, Міністерство юстиції / New
Zealand Government, Ministry of Justice
Відновне правосуддя / Restorative Justice.
http://justice.govt.nz/restorative-justice/index.html

ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ,
ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ПРОГРАМИ ВІДНОВНОГО
ПРАВОСУДДЯ:

Swiss Cooperation
Office Ukraine

(станом на червень 2008 р.)
Швейцарське Бюро співробітництва в Україні, що представляє Швейцарську агенцію з розвитку
та співробітництва, вітає читачів щоквартального бюлетеня «Відновне правосуддя», який висвітлює
інноваційні підходи в роботі інституцій системи кримінальної юстиції. Цей бюлетень видається як
частина проекту «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України» та поширює інформацію й практику щодо медіації на етапі досудового слідства в кримінальному процесі.
В Україні Швейцарія підтримує демократичний розвиток суспільства, забезпечення рівного
доступу громадян до процесів прийняття рішень, соціальної справедливості, верховенства
права. Ціла низка проектів, профінансованих Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва, допомагає Україні в розвитку життєздатних моделей та практик у кримінальній юстиції
та в системі судочинства.
Проект «Підтримка реформи юстиції в Україні», що реалізується в співпраці з Центром суддівських студій, працює з суддівськими організаціями та з Радою суддів України над питаннями
суддівської незалежності і розвитку суддівського самоврядування.
У проекті «Стратегії міліції з попередження підліткової злочинності», який виконується
Українським Центром Порозуміння, пропонується серія заходів з розбудови регіональних моделей профілактики злочинності серед дітей та підлітків, до чого залучаються не тільки відповідні
підрозділи міліції, а й ресурси місцевих громад.
Три проекти «Біла Церква – центр компетентності з питань реформування пенітенціарної
системи в Україні», «Підтримка реформування системи попереднього ув’язнення» та «Жінки
і матері з дітьми в ув’язненні» спрямовані на розробку та впровадження в систему виконання
покарань України проєвропейських підходів та стандартів щодо утримання ув’язнених та поводження з ними, а також процедур взяття під варту з метою зменшення кількості ув’язнених у
слідчих ізоляторах. Партнерами проектів є Державний департамент України з питань виконання
покарань та його підрозділи, суди різних рівнів, Генеральна прокуратура, МВС, Міністерство у
справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство праці та соціальної політики України, а також неурядові організації, Центр суддівських студій та Інформаційно-консультативний жіночий центр.
Всіх, кого зацікавили наші проекти, ми запрошуємо відвідати веб-сторінки, де можна знайти
більш детальний опис та контактну інформацію:
www.swisscooperation.org.ua

Бюро співробітництва Швейцарії

www.commonground.org.ua

Український Центр Порозуміння

www.rj.org.ua

Сайт з відновного правосуддя (створений Українським Центром
порозуміння)

www.judges.org.ua

Центр суддівських студій

www.uajudges.org

Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація

www.magnus.kiev.ua/~ces/

Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби

www.empedu.org.ua
(див. розділ проекти)

Інформаційно-консультативний жіночий центр
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Ця книга – про поєднання стародавЦ
нньої мудрості та сучасного досвіду
ппроведення Кіл примирення у громадах для розв’язання кримінальних
м
ситуацій. Для всіх небайдужих до
си
відродження сталих, безпечних,
ві
відповідальних
громад із міцними
і
зв’язками між усіма громадянами.

Розвиток Центрів відновного праР
восуддя в громадах / Український
во
Центр Порозуміння, 2008 – 88 с.
Ц
На сторінках посібника узагальнеН
нно український досвід створення
Центрів відновного правосуддя –
Ц
громадських утворень для вирішення
гр
завдань з профілактики злочинності
за
у громаді. Окрім загальної моделі
ЦВПГ, його структури та завдань,
Ц
ннеобхідних базових ресурсів та можливостей для залучення місцевого
ли
фінансування, подано зразки документів для ЦВПГ, механізми
співпраці з різними органами та, звичайно, історії успіху.

М
Мартін
Райт. Відновне правосуддя – шлях до справедливості.
су
Симпозіум (російською мовою)
С
/ Пер. з англ. – К.: Видавець
ЗЗахаренко В.А., 2007. – 304 с.
Б
Британський
дослідник Мартін
Райт висвітлює непрості аспекти
Р
злочину та покарання, вклавши
зл
їх у вуста різних фахівців, що
аргументують свою точку зору:
ар
судді, політика, психолога, інспексу
тора служби пробації, філософа,
то
працівника служби підтримки жертв злочину, медіатора.
На сторінках книги точаться дискусії щодо ролі держави
у боротьбі зі злочинністю, способів реагування на окреме
правопорушення та про шляхи реформування системи кримінального судочинства.

Реконструкция
связей в сообществе –
медиация
и восстановительное
правосудие
в Европе

Р
Реконструкція
зв’язків у громаді
– медіація та відновне правосуддя
в Європі. (Відповіді демократичного
суспільства на насильство у повсякденсу
нному житті) (російською мовою) /
Пер. з англ. – К.: Видавець
П
ЗЗахаренко В.А., 2008 – 183 с.

2/2008

Посібник, підготовлений Європейським
П
форумом з відновного правосуддя та
ф
медіації між потерпілими й правопорушм
нниками на замовлення Ради Європи, описує основні риси відновного правосуддя,
су
подає дослідження різних моделей, що
вже впроваджені в Європі, пропонує підходи до створення таких
програм, визначає можливі проблеми та способи їхнього подолання.
Ответы на насилие в повседневной жизни
в демократическом обществе

Издание Совета Европы
Council of Europe Publishing

В Землянська. Відновне правосуддя в
Віра
кримінальному процесі України / Посібник
кр
для студентів та викладачів вищих
дл
юридичних навчальних закладів – К.:
ю
Видавець Захаренко В.А., 2008 – 198 с.
В
У виданні зібрано інформацію про поняття, форми та особливості відновного
тя
пправосуддя, український та європейський
ддосвід впровадження. Юристам буде
ццікаво прочитати про співвідношення
відновного правосуддя і кримінального
ві
судочинства, про елементи відновного
су
правосуддя у правовій
ій спадщині України, про чинне міжнародне та
українське законодавство у цій сфері.

Роберт
Буш, Джозеф Фолджер.
Р
«Що
«Щ може медіація.
Трансформативний
підхід
Тр
до конфлікту» (російською мовою) /
Пер.
П з англ. – К.: Видавець
Захаренко
З
В.А., 2007 – 261 с.
Нові
Н привабливі сторони медіації
відкриваються
ві
читачеві завдяки
сформулюваному
сф
авторами трансформативному
сф
ф
підходу до вирішення
конфлікту.
ко
Їхні глибокі дослідження
природи
пр
конфлікту, його ролі у житті
людей, взаємозв’язок з людською природою й суспільством
призвело до розвитку цілого напрямку
в теорії і практиці сучасної медіації.

Замовте власний примірник у БО “Український Центр Порозуміння”:
Тел.: 044 537 10 07. E-mail: uccg@uccg.org.ua

Упровадження відновного правосуддя у діяльність
прокурорів – лист Генерального прокурора
Відновне правосуддя в Україні

К Праніс, Баррі Стюарт, Марк
Кей
Уедж. Кола примирення. Від злочину
У
ддо повернення у громаду / Пер. з
аангл. – К.: Видавець Захаренко В.А.,
22008 – 267 с.

2/2008

Дізнайтеся більше про відновне правосуддя та медіацію з наших видань:

Соціально-економічне обґрунтування
впровадження відновного правосуддя в Україні
Динаміка втручань із використанням
відновного підходу
Трирівнева модель профілактики
злочинності серед неповнолітніх
Соціальна робота у громаді та відновне
правосуддя – філософія та інструменти

