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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 інфор-
мацію 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 співробіт-
ництва, 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 суд-
дівських 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 моде-
лей 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 повод-
ження 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 неуря-
дові 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

Swiss Cooperation 

Offi ce Ukraine
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 ШАНОВНІ ЧИТАЧІ БЮЛЕТЕНЯ 
«ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ»!

З
міст останнього числа бюлетеня за 2008 р. хронологічно охоплює початок (січень-березень) 2009 р., 
оскільки проект, у рамках якого видавався бюлетень, завершився в березні 2009 р. Нагадаємо, 
що друга фаза проекту «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України: впрова-

дження прийомів медіації» мала на меті визначення та розбудову платформи для всебічного впро-
вадження процедур та механізмів досудової медіації в кримінальних справах у систему кримінальної 
юстиції України. Підсумковою подією в проекті була Міжнародна науково-практична конференція 
«Упровадження відновного правосуддя в Україні: секрети успіху», що пройшла в Києві 18–19 лютого 
2009 року. Загалом вона зібрала понад 100 учасників з 5 країн: Швейцарії, Австрії, Молдови, Росії 
та, звичайно, України – і ми раді запропонувати нашим читачам ключові доповіді, що прозвучали 
на конференції. Окрім огляду наявного досвіду, робота учасників була зосереджена на обговоренні 
проекту Державної програми впровадження відновного правосуддя в систему кримінальної юстиції 
України на період до 2015 року. Непросте й амбітне завдання щодо поширення практики використання 
відновного правосуддя (ВП) в Україні має дуже багато аспектів і завдань різного рівня, адже успіх 
упровадження такої програми на національному рівні залежить від багатьох залучених учасників: і 
від представників державних органів, і від представників громади, і від усього суспільства. Тому до 
висновків і рекомендацій конференції було включено чотири основні напрямки: законодавче забез-
печення, навчання із збереження тісного зв’язку між теоретичними основами відновного правосуддя 
та практикою, механізми співпраці між усіма зацікавленими сторонами та інформаційна підтримка 
впровадження ВП. Сподіваємось, що кожен, хто вже впроваджує програми відновного правосуддя 
чи лише вивчає можливість їх застосування, знайде для себе в Рекомендаціях конференції слушні 
ідеї чи навіть керівництво до дії. 

Важливим питанням регулювання впровадження медіації та, зокрема, медіації між потерпілим та 
правопорушником, є законодавча база. У цьому числі до вашої уваги – Директива Європарламенту 
та Ради ЄС «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах» і Закони 
про медіацію Молдови, а також Боснії та Герцеговини. І, звичайно, – думки українських експертів 
про проблеми, особливості та перспективи запровадження відновного правосуддя в Україні. 

Впровадження будь-якої ініціативи неможливе без інформаційного компонента, тож ми раді при-
нагідно ознайомити вас із детальним аналізом «ринку» медіації в Україні та участі окремих груп 
фахівців та організацій у формуванні громадської думки про медіацію в Україні від словацького 
експерта Алеша Залара. 

Традиційно додаємо до цього числа електронну версію всіх бюлетенів, що друкувалися протягом 
року, – пропонуємо вашій увазі збірку матеріалів на CD. 

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»).

З українським досвідом упровадження відновного правосуддя в громадах та у школах можна 
ознайомитися на таких веб-сторінках:

• «Співпраця міліції та громади задля безпеки» – www.bezpekagromad.org.ua та
• «Відновні практики в школах» – www.safeschool.org.ua 

Бажаємо вам успіхів у професійній діяльності, мудрості, творчої наснаги, здоров’я та плідної праці 
з упровадження відновного правосуддя у ваших громадах! Адже соціальною місією кримінального 
правосуддя є саме відновне правосуддя – і це єдиний шлях до збереження людяності у суспільстві 
та у відносинах між громадянами!

Редакційна рада та редакційна колегія 
бюлетеня «Відновне правосуддя в Україні»
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П
ротягом 18–19 лютого 2009 р. в Києві про-
ходила Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Упровадження відновного право-

суддя в Україні: секрети успіху», присвячена 
перспективам упровадження відновного право-
суддя, зокрема, медіації в кримінальних справах, 
у діяльність органів правової системи України. 

Конференція відбулася в рамках проекту 
«Підтримка реформи системи кримінальної юсти-
ції України: впровадження прийомів медіації», 
який виконували Український Центр Порозуміння 
спільно з Генеральною прокуратурою України, 
Національною академією прокуратури України, 
Школою соціальної роботи Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська академія», за 
участю Міністерства юстиції України та за фінан-
сової підтримки Швейцарської агенції з розвитку 
та співробітництва. 

У конференції взяли участь українські фахів-
ці, задіяні в програмах впровадження відновного 

правосуддя – представники вищих органів влади, 
закладів освіти та громадських організацій, а також 
міжнародні експерти, серед яких – Кріста Пелікан 
(Австрія), дослідник Віденського інституту соціо-
логії права та кримінології, автор документів Ради 
Європи та ООН щодо впровадження програм віднов-
ного правосуддя у кримінальних справах, колишній 
член правління Європейського форуму з відновного 
правосуддя; Анне Сальберг (Швейцарія), експерт 
Женевського університету, медіатор-практик, яка 
брала участь у навчанні прокурорів основам від-
новного правосуддя та медіації в кримінальних 
справах у Швейцарії та Україні; Євгенія Фістікан 
(Молдова), виконавчий директор Національного 
інституту юстиції Молдови, та інші експерти.

Учасники конференції обговорили закордон-
ний досвід, досягнення і перспективи впроваджен-
ня програм відновного правосуддя в Україні. На 
конференції було презентовано проект Державної 
програми впровадження відновного правосуд-

дя в систему кримінальної юстиції 
України, розроблений групою екс-
пертів у рамках проекту «Підтримка 
реформи системи кримінальної юсти-
ції України: впровадження прийомів 
медіації», представлено результати 
реалізації даного проекту в Україні.

За підсумками роботи конфе-
ренції її учасники виробили реко-
мендації щодо подальших кроків зі 
впровадження відновного правосуд-
дя  в систему кримінальної юстиції 
України.

Матеріали конференції читай-
те в рубриці «Актуальна тема» 
(стор. 10)

У
продовж 17–19 лютого 2009 р. в Івано-
Франківську (пілотний регіон проекту 
«Стратегії міліції щодо профілактики пра-

вопорушень неповнолітніх в Україні») була 
здійснена супервізія викладання навчальної дис-
ципліни «Профілактика правопорушень серед 
неповнолітніх».

Зміст даного навчального курсу розкриває 
причини та наслідки злочинності неповнолітніх, 
класичні та інноваційні підходи щодо здійснення 
профілактики правопорушень серед цієї категорії 
населення. Головний акцент зроблено на впрова-
дження регіональної моделі створення безпечного 
середовища у громаді й комплексній профілактиці 

ОГЛЯД НОВИН

Міжнародна науково-практична конференція «Упровадження відновного 
правосуддя в Україні: секрети успіху» 

Супервізія викладання навчальної дисципліни «Профілактика 
правопорушень серед неповнолітніх» в Івано-Франківську

18–19 лютого 2009 року

17–19 лютого 2009 року
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негативних явищ серед дітей. Йдеться про вдоско-
налення соціальної інфраструктури регіону, акти-
візацію та координування зусиль всіх зацікавле-
них сторін, про перенесення наголосу у боротьбі 
зі злочинністю неповнолітніх з виявлення окре-
мих осіб, які вже скоїли злочин, на впровадження 
популяційної стратегії, коли увага зосереджена 
на ранніх проявах девіантності неповнолітніх, на 
проблемних сім’ях, особах, що втягують неповно-
літніх у злочинну діяльність, формують негатив-

ні потреби та звички. 
Пропонована модель 
передбачає використан-
ня методів мікрокримі-
нологічного аналізу й 
проактивного управ-
ління ситуацією, що 
здійснюється органами 
місцевого самовряду-
вання, за участі міліції, 
соціальних служб, гро-
мадськості тощо.

Супервізію прове-
ла Людмила Іванівна 
М о р о з ,  н а ч а л ь н и к 
кафедри практичної 
психології Київського 
національного уні-
верситету внутрішніх 
справ (КНУВС), один 
з авторів посібни-
ка «Сучасні стратегії 

міліції щодо запобігання злочинності неповно-
літніх» та методичного посібника для викладачів 
навчальної дисципліни «Профілактика злочин-
ності неповнолітніх», експерт з інтерактивних 
методів освіти.

Проект «Стратегії міліції щодо профілак-
тики правопорушень неповнолітніх в Україні» 
впроваджується, починаючи з 2007 р., за фінан-
сування Швейцарської агенції з розвитку та 
співробітництва.

С
емінар з питань створення шкільних служб 
порозуміння пройшов 25 лютого 2009 р. у 
м. Вінниця. До участі в семінарі були запро-

шені практичні психологи, соціальні педагоги та 
директори навчальних закладів міста – загалом 
135 учасників.

На семінарі, зокрема, були присутні представ-
ники всіх структур мультидисциплінарної коман-
ди (члени Координаційної ради) з профілактики 
підліткової злочинності (заступник міського голо-
ви, начальник ССД, старший оперуповноваже-
ний КМСД, ДІМ, начальник управління освіти, 
директор методичного кабінету ВМР, заступник 
директора ВОЦППСР, директори шкіл, практичні 
психологи, соціальні працівники, представники 
ГО).

Досвідом організації роботи шкільних служб 
порозуміння з учасниками семінару поділилися 

керівник Центру відновного правосуддя в громаді 
(ЦВПГ) Дарницького р-ну м. Києва П. В. Горбенко, 
керівники проекту з розвитку шкільної медіації в 
м. Жмеринка С. В. Ніколайчук та в м. Вінниця – 
Н. Г. Величко, директор Вінницького обласного 
Центру практичної психології і соціальної роботи 
Л. І. Рибакова.

На семінарі також виступили діючі медіатори, 
було продемонстровано проведення кола та фільм 
про шкільну медіацію. Результатом семінару стало 
обговорення та затвердження рекомендацій щодо 
запровадження форми роботи «медіація одноліт-
ків» в начальних закладах міста Вінниці.

Подія була висвітлена в місцевих ЗМІ: радіо 
«Місто над Бугом», ВОДТРК, газетою «Місто», 
ТРК «Віта», шкільною інформаційною службою 
НВК гімназія № 7 м. Вінниця (знято інформа-
ційний ролик).

У Вінниці відбувся семінар, присвячений шкільній медіації
25 лютого 2009 року
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Т
ренінг «Робота мультидисциплінарних команд 
у трирівневій моделі профілактики підлітко-
вої злочинності» відбувся 4–7 березня 2009 р. 

в Івано-Франківську.
У тренінгу взяли участь соціальні працівники 

ЦССДСМ, представники ССД, громадських 
організацій, ресурсних центрів шкільних служб 
розв’язання конфліктів, центрів відновного 
правосуддя в громаді з пілотних регіонів 
проекту «Стратегії міліції щодо профілактики 
правопорушень неповнолітніх в Україні».

Тренінг «Робота мультидисциплінарних команд у трирівневій моделі 
профілактики підліткової злочинності» в Івано-Франківську

4–7 березня 2009 року

13 
березня 2009 р. у Києві, в приміщенні 
МВС України, відбулася робоча зустріч 
учасників проекту «Стратегії міліції щодо 

профілактики правопорушень неповнолітніх в 
Україні» на тему: «Організаційно-методичне 
забезпечення здійснення працівниками кримі-
нальної міліції у справах дітей профілактики 
протиправної поведінки неповнолітніх».

Захід був присвячений питанням розробки 
плану-проспекту «Керівних матеріалів з профі-
лактики правопорушень неповнолітніх» та під-
готовці пропозиції щодо організації факультету 
з підготовки працівників кримінальної міліції у 

справах дітей (КМСД) на базі вищих навчальних 
закладів системи МВС України.

Участь у робочій зустріч взяли: полков-
ник міліції Т. М. Бухтіарова, т.в.о. начальника 
Департаменту КМСД МВС України; полков-
ник міліції О. О. Лазаренко, начальник відділу 
Департаменту КМСД МВС України; полковник 
міліції Л.І. Мороз, начальник кафедри Київського 
національного університету внутрішніх справ 
(КНУВС); С. І. Яковенко, професор КНУВС; 
Р. Коваль, президент Українського Центру 
Порозуміння, начальники ВКМСД ГУМВС, 
УМВС в областях.

Робоча зустріч в МВС України на тему: «Організаційно-методичне 
забезпечення здійснення працівниками кримінальної міліції у справах дітей 

профілактики протиправної поведінки неповнолітніх»

13 березня 2009 року
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У 
березні 2009 р. завершилась друга фаза проек-
ту «Підтримка реформи системи криміналь-
ної юстиції України: впровадження прийо-

мів медіації», який впроваджували Український 
Центр Порозуміння спільно з Генеральною про-
куратурою України, Національною академією 
прокуратури України, Школою соціальної роботи 
Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», за участю Міністерства юстиції України 
та за фінансової підтримки Швейцарської агенції 
з розвитку та співробітництва. 

Метою проекту, який розпочався у грудні 
2006 р., було впровадження принципів і методів 
відновного правосуддя, зокрема, медіації (посе-
редництва) у кримінальних справах між потер-
пілими та правопорушниками, у практику діяль-
ності органів правової системи України, сприяння 
інституціоналізації практики медіації і внесенню 
відповідних законодавчих змін на національному 
рівні. 

Серед основних досягнень другої фази реалі-
зації проекту:

У напрямку підвищення обізнаності пред-
ставників органів прокуратури – впроваджено 
елементи курсу з відновного правосуддя для 
студентів Національної академії прокуратури 
України та для слухачів Інституту підвищення 
кваліфікації кадрів Національної академії про-
куратури України.

Проведено низку інформаційно-про світ-
ницьких заходів (семінарів, презентацій, тре-
нінгів) з метою висвітлення положень листа 
Генерального прокурора України О. Медведька 
«Щодо використання процедур примирення у 
кримінальному провадженні та розширення аль-
тернативи кримінальному переслідуванню» від 
1 серпня 2008 р., що покликаний змінити підхід 
до реагування на вчинення злочинів у суспіль-
стві й, відтак, гуманізувати сферу кримінального 

судочинства, надаючи можливість обом сторо-
нам кримінальної ситуації – як потерпілим, так і 
правопорушникам – висловити емоційний аспект 
конкретної ситуації, а також узяти на себе від-
повідальність, наскільки це можливо, за те, як 
саме можна усунути завдану злочином шкоду. 
Інформацію про інформаційно-просвітницькі 
заходи розміщено на внутрішньому веб-сайті 
Генпрокуратури, а також на сайті «Відновне пра-
восуддя» (www.rj.org.ua) та в щоквартальному 
бюлетені «Відновне правосуддя в Україні».

Завершено розробку (спільно з представни-
ками Школи соціальної роботи Національного 
університету «Києво-Могилянська академія») 
навчального курсу для практичних медіаторів, що 
викладатиметься в Києво-Могилянській академії. 
З наступного навчального року (2009–2010 рр.) 
планується пілотування окремих елементів цього 
навчального курсу як вибіркової дисципліни для 
студентів академії.

У напрямку реалізації механізму співпраці між 
громадськими організаціями та представниками 
органів прокуратури у впровадженні програм 
відновного правосуддя на досудовій стадії про-
вадження в кримінальних справах – створено 
й підтримано центри відновного правосуддя в 
громаді, підготовлено медіаторів, що працюють 
із представниками органів правової системи (про-
куратури, міліції, суду) з метою впровадження 
медіації (посередництва) у кримінальних справах, 
зокрема – і у справах з неповнолітніми; розпо-
чалася практична співпраця.

Група експертів розробила проекти Концепції 
та Державної програми впровадження відновно-
го правосуддя в систему кримінальної юстиції 
України, визначаються подальші кроки щодо 
затвердження цих документів на державному 
рівні.

Завершення другої фази проекту 
«Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України: 

впровадження прийомів медіації»

Березень 2009 року
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іжнародна науково-практична 
конференція з упровадження 
відновного правосуддя в Україні 

відбулася 18–19 лютого 2009 р. в Києві. 
Конференція проходила в рамках проек-
ту «Підтримка реформи системи кримі-
нальної юстиції України: впровадження 
прийомів медіації», який виконува-
ли Український Центр Порозуміння 
спільно з Генеральною прокуратурою 
України, Національною академією про-
куратури України, Школою соціальної 
роботи Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», за 
участю Міністерства юстиції України та 
за фінансової підтримки Швейцарської 
агенції з розвитку та співробітництва. 

Конференція була присвячена обмі-
ну досвідом упровадження відновно-
го правосуддя (ВП), зокрема медіації 
в кримінальних справах, у діяльність 
органів правової системи України, а 
також формуванню перспективних 

завдань для закріплення успіху на наці-
ональному рівні.

У конференції взяли участь більше 
100 осіб, серед яких міжнародні екс-
перти з відновного правосуддя, а також 
представники державних структур, сис-
теми правосуддя, прокуратури, суду та 
місцевих органів влади, міжнародних 
організацій, навчальних та наукових 
закладів, партнерських організацій про-
екту в пілотних регіонах та громадських 
організацій.

Робота конференції передбачала 
проведення пленарних засідань та сек-
цій. Учасники конференції розглянули 
наявний досвід впровадження віднов-
ного правосуддя в Україні за декіль-
кома напрямками та виробили такі 
рекомендації:

1. Доопрацювати проект Національної 
програми впровадження відновного 
правосуддя та забезпечити його при-
йняття на державному рівні.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«УПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: 
СЕКРЕТИ УСПІХУ»
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2. З метою забезпечення ефективності навчан-
ня представників правової системи України необ-
хідно обов’язково зберігати тісний зв’язок між 
теорією та практикою застосування програм від-
новного правосуддя.

3. Рекомендувати механізм співпраці органів 
прокуратури, представників місцевої влади та 
громадських організацій у впровадженні програм 
відновного правосуддя, запропонований проек-
том «Підтримка реформи системи кримінальної 

юстиції України: впровадження прийомів медіа-
ції», до поширення в інші регіони України з ура-
хуванням досвіду та надбань пілотних регіонів.

4. Продовжувати проводити комплексну кам-
панію з інформування громад і фахівців правової 
системи про відновне правосуддя, його відмінності 
і переваги, про успішний досвід впровадження.

Детальні висновки та рекомендації конференції 
читайте на стор. 18.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 «Упровадження відновного правосуддя в Україні: секрети успіху»
м. Київ, 18–19 лютого 2009 р.

18 лютого

9.00–10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00–10.15 Відкриття конференції
Шевченко Тетяна Валентинівна, суддя Верховного Суду України
Куц Віталій Миколайович, проректор з наукової роботи Національної академії прокурату-
ри України 
Мануель Еттер, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні

Пленарне засідання: «Перспективи та завдання впровадження відновного правосуддя на сучасному 
етапі реформування системи кримінальної юстиції України»

(Конференц-зал, головує Лобач Віктор Петрович, Генеральна прокуратура України)

10.15–10.35 «Досвід та перспективи впровадження програм відновного правосуддя в Україні», Роман Ко-
валь, Президент Українського Центру Порозуміння

10.35–10.55 «Завдання впровадження відновного правосуддя в Концепції розвитку системи ювенальної 
юстиції в Україні», Іваненко Костянтин Вікторович, головний спеціаліст Департаменту законо-
давства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики Міністерства 
юстиції України

10.55–11.15 «Проект Державної програми впровадження відновного правосуддя в систему кримінальної 
юстиції України», Лобач Віктор Петрович, начальник управління організації підтримання дер-
жавного обвинувачення Генеральної прокуратури України

11.15–11.35 «Роль прокуратури у забезпеченні розвитку програм відновного правосуддя на досудовій 
стадії провадження в кримінальних справах», Куц Віталій Миколайович, проректор з наукової 
роботи Національної академії прокуратури України 

11.35–11.45 Запитання – відповіді 

11.45–12.15 Перерва на каву

Пленарне засідання: «Досвід впровадження відновного правосуддя у країнах Східної та Західної Європи»
(Конференц-зал, головує Коваль Роман Георгійович, Президент Українського Центру Порозуміння)

12.15–12.45  «Секрети успіху та потенційні ризики впровадження відновного правосуддя: уроки Австрії», 
Кріста Пелікан (Christa Pelikan), автор Рекомендації Ради Європи №R(99)19 «Щодо принци-
пів організації медіації у кримінальних справах»

12.45–13.15 «Підвищення обізнаності представників правової системи щодо можливостей програм від-
новного правосуддя: досвід Швейцарії», Анна Сальберг (Anne Salberg), експерт Університету 
м. Женева, медіатор-практик 

13.15–13.30 «Проблеми участі органів внутрішніх справ і прокуратури у впровадженні відновного право-
суддя в Росії», Шапкін Костянтин Михайлович, заступник прокурора м. Дзержинська (Росія) у 
відставці

13.30–13.45 «Розвиток та перспективи практики відновного правосуддя в Молдові», Євгенія Фістікан, Ви-
конавчий директор Національного інституту юстиції Молдови; Сорін Хангану, менеджер про-
екту «Посилення інституційного потенціалу» Національного інституту юстиції Молдови

13.45–14.45 Перерва на обід

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Упровадження відновного правосуддя...
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Пленарне засідання «Завдання та секрети успіху впровадження ВП в Україні»
(Конференц-зал, головує Владислава Каневська, віце-президент Українського Центру Порозуміння)

14.45–15.00 «Навчання медіаторів: перспективи розвитку», Кабаченко Надія Василівна, керівник Школи 
соціальної роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія»

15.00–15.15 «Успішні історії практичного впровадження програм відновного правосуддя в регіонах Украї-
ни», Санін Володимир Миколайович, голова Білоцерківського міськрайонного суду

15.15–15.40 «Успішний досвід співпраці громадських організацій, прокуратури та представників місцевої 
влади в Пирятинському районі Полтавської обл. у впровадженні медіації в кримінальних спра-
вах», Рябоконь Олексій Петрович, голова Пирятинської райради; Богомол Іван Олександро-
вич, прокурор Пирятинського району Полтавської області, Таран Ірина, координатор громад-
ської організації «Жіночі ініціативи»

15.40–15.55 «Досвід та необхідні кроки щодо підвищення обізнаності фахівців системи правосуддя щодо 
можливостей програм відновного правосуддя в Україні», Ільковець Людмила Борисівна, 
заві дувач кафедри нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної Академії прокуратури Укра-
їни

15.55–16.20 Перерва на каву

16.20–16.35 Презентація секцій

16.35–17.45 Робота в секціях 

Секція I,
Конференц-зал 
(два дні)

Законодавчі аспекти впровадження відновного правосуддя: обговорення проекту Державної 
програми впровадження відновного правосуддя в систему кримінальної юстиції України (ве-
дучі – Лобач В. П., Коваль Р. Г.).
Доповіді: 

Ягунов Дмитро Вікторович, к. н. держ. упр., доцент кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права Одеської юридичної академії – «Зміна пріоритетів у діяльності націо-
нальних систем кримінальної юстиції у західних країнах на сучасному етапі»
Іваненко Костянтин Вікторович, головний спеціаліст Департаменту законодавства про 
правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики Міністерства юстиції 
України – аналіз та пропозиції щодо проекту Державної програми впровадження відновно-
го правосуддя в систему кримінальної юстиції України
Розенфельд Наталія Андріївна, к. ю. н., головний консультант Відділу моніторингу ефек-
тивності законодавства Інституту законодавства ВРУ; керівник юридичної клініки Київської 
міської муніципальної колегії адвокатів – аналіз проекту Державної програми впроваджен-
ня відновного правосуддя в систему кримінальної юстиції України
Коваленко Володимир Панасович, заступник декана юридичного факультету Львівсько-
го державного університету МВС України, адвокат – аналіз проекту Державної програми 
впровадження відновного правосуддя в систему кримінальної юстиції України

Секція II (А) 
(два дні)

Підвищення обізнаності щодо програм відновного правосуддя: секрети майстерності, части-
на І (ведуча Анна Сальберг)
Досвід застосування навчальних програм для представників правової системи:

Мандриченко Жанна Василівна, к. ю. н., старший викладач кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Одеської національної юридичної академії – «Досвід 
Одеської національної юридичної академії у впровадженні навчальних програм з віднов-
ного правосуддя»
Степанюк Альона Анатоліївна, к. ю. н., доцент кафедри господарського права Національ-
ної юридичної академії – «Викладання основ медіації у Національній юридичній академії»
Микитин Юрій Іванович, заступник директора Юридичного інституту Прикарпатського на-
ціонального університету ім. В. Стефаника, директор департаменту програм відновного 
правосуддя регіональної громадської організації «Інститут права і демократичного розви-
тку Прикарпаття» – «Досвід та перспективи Юридичного інституту Прикарпатського націо-
нального університету ім. В. Стефаника у впровадженні навчальних програм з відновного 
правосуддя»

Обговорення досвіду та зворотній зв’язок
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Секція ІІІ (В) Обговорення механізму практичної співпраці органів прокуратури, представників місцевої 
влади та громадських організацій у впровадженні програм відновного правосуддя в Україні 
(ведучі: Богомол І. О., Рябоконь О. П.):

Николаїшин Марічка, керівник «Молодіжного клубу Дрогобиччини» – досвід та перспекти-
ви розвитку співпраці з прокуратурою та іншими структурами у впровадженні програм від-
новного правосуддя
Горбенко Павло, координатор Центру відновного правосуддя в громаді, медіатор – до-
свід співпраці щодо впровадження медіації на досудовій стадії провадження кримінальних 
справ

Секція IV (С) Завдання інформаційної кампанії з формування громадської думки щодо необхідності впрова-
дження відновного правосуддя (ведучі – Владислава Каневська, Леся Семчишин)

17.45–18.15 Презентації роботи секцій

19 лютого 

Пленарне засідання «Актуальні питання впровадження відновного правосуддя в Україні» 
(Конференц-зал, головує Коваль Роман Георгійович, Президент Українського Центру Порозуміння)

10.00–10.20 «Методологічні  засади співвідношення кримінального процесу та непроцесуальної діяльності 
медіатора при впровадженні процедур відновного правосуддя на досудових стадіях процесу», 
Геселев Олексій Валерійович, заступник завідувача кафедри нагляду за додержанням зако-
нів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство
Національної академії прокуратури України 

10.20–10.40 «Залучення представників органів внутрішніх справ до впровадження програм відновного пра-
восуддя», Охріменко Ірина Володимирівна, начальник відділення слідчого відділу Білоцерків-
ського районного відділу ГУ МВС України в Київській області; Луценко Інна, практичний пси-
холог, медіатор, голова Регіонального осередку Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» 
у Київській області

10.40–11.00 «Успішний досвід співпраці громадських організацій та адвокатів щодо організації програм 
відновного правосуддя у м. Харкові», Овчарова Галина, директор програм ХГЦ «Молодь за де-
мократію»; Тімохов Олег, керівник БО «Пілотний проект «Правова допомога», адвокат

11.00–11.30 Запитання – відповіді

11.30–12.00 Перерва на каву

12.00–13.30 Обговорення в секціях

Секція I,
аудиторія 

Законодавчі аспекти впровадження відновного правосуддя: обговорення проекту Державної 
програми впровадження відновного правосуддя в систему кримінальної юстиції України (ве-
дучі Лобач В. П., Коваль Р. Г.) – продовження роботи секції

Секція ІІ (А) Підвищення обізнаності щодо програм відновного правосуддя: секрети майстерності, части-
на ІІ (ведуча Анна Сальберг) – обговорення та вдосконалення практичного досвіду реалізації 
навчальних програм з відновного правосуддя

Секція III,
аудиторія 

Розробка рекомендацій щодо законодавчого закріплення впровадження відновного право-
суддя на досудовій стадії провадження в кримінальних справах (ведуча Ільковець Л. Б.)

Сегедін Віталій Борисович, старший викладач кафедри нагляду за додержанням законів 
органами, які проводять ОРД, дізнання та досудове слідство Національної академії про-
куратури України – законодавче врегулювання процедур відновного правосуддя у кримі-
нальному процесі як одна з необхідних умов успіху
Федорчук Назар Богданович, юридичний спеціаліст Програми OPDAT Департаменту юсти-
ції США, посольство США – потерпілий і відновне судочинство

Секція IV,
аудиторія 

Розробка стратегії інформування громадськості щодо необхідності впровадження відновного 
правосуддя (ведучі – Владислава Каневська, Леся Семчишин)

13.30–14.30 Перерва на обід

14.30–15.30 Презентація роботи секцій

15.30–16.00 Підведення підсумків та закриття конференції

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Упровадження відновного правосуддя...
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Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ________ 2009 р.  № ________
Київ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В СИСТЕМУ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ

З метою створення умов для впровадження відновного правосуддя та в реалізацію положень законів 
щодо застосування медіації Кабінет Міністрів України постановляє: 

1.  Затвердити Програму впровадження відновного правосуддя в систему кримінальної юстиції України 
на період до 2015 року (далі – Програма), що додається. 

2.  Центральним органам виконавчої влади під час складання проекту Державного бюджету України 
на відповідний рік передбачати кошти для виконання Програми. 

3.  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським 
державним адміністраціям передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відпо-
відний рік кошти для виконання Програми. 

4.  Центральним органам виконавчої влади, визначеним відповідальними за виконання Програми, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держав-
ним адміністраціям надсилати раз на півроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом,  
Кабінету Міністрів України інформацію про стан  виконання  завдань, визначених Програмою. 

Прем’єр-міністр України
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Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від _____________ р. № ___ 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В СИСТЕМУ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ

Загальні положення
На виконання положень Концепції реформування кримінальної юстиції України (далі – Концепція) 

щодо значного розширення застосування процедур відновного правосуддя, відповідно до яких мож-
ливе прийняття рішення щодо угоди про примирення обвинуваченого з потерпілим, суттєвого вдо-
сконалення потребують наукове, законодавче, організаційне та фінансове забезпечення впровадження 
процедур відновного правосуддя у кримінальне судочинство.

Як зазначено у Концепції, в державі існує нагальна об’єктивна потреба у реформуванні системи 
юстиції, що має ґрунтуватися на досягненнях і традиціях національного законодавства, європей-
ських цінностях щодо захисту прав та основоположних свобод людини і громадянина, положеннях 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Одним з 
важливих аспектів реформування кримінальної юстиції визнається необхідність запровадження 
процедур відновного правосуддя.

Відновне правосуддя – це форма правосуддя, основною метою якого є створення умов для при-
мирення потерпілих і правопорушників та усунення шкоди, заподіяної злочином або кримінальним 
(підсудним) проступком.

Відновне правосуддя сприяє створенню умов, в яких процес каяття правопорушника та поновлення 
справедливості розпочинається матеріальним відшкодуванням заподіяної шкоди та примиренням з 
подальшим досягненням порозуміння між потерпілим та правопорушником. Одним з дієвих інстру-
ментів відновного правосуддя є програми примирення потерпілих та правопорушників у кримінальних 
справах, а саме застосування медіації. 

У кримінальному судочинстві медіація є позапроцесуальним посередництвом з метою примирення 
потерпілого та правопорушника за допомогою нейтральної третьої сторони – медіатора за обопільної 
згоди сторін кримінального конфлікту.

Програму створено з урахуванням розроблених Міністерством юстиції України проектів законів 
щодо застосування медіації в Україні.

Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є визначення напрямів наукового, законодавчого, організаційного та фінансо-

вого забезпечення впровадження процедур відновного правосуддя у кримінальне судочинство та 
механізмів їх реалізації.

Основними завданнями Програми є визначення основних заходів, спрямованих на досягнення 
визначеної мети, суб’єктів та строків їх реалізації.

Фінансове забезпечення виконання Програми
Виконання Програми здійснюватиметься центральними та місцевими органами виконавчої влади 

у межах коштів, передбачених їм у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за 
рахунок інших не заборонених законом джерел. 

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить __________ тис. гривень. 

Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить часткову зміну способу реагування системи правосуддя на злочин 

з карального на відновний, зменшить навантаження на систему кримінального судочинства, позитивно 
впливатиме на стан правопорядку та громадського миру, стане конкретним механізмом забезпечення 
прав учасників кримінального процесу, у тому числі права на примирення, визначеного чинним зако-
нодавством, та сприятиме формуванню позитивного іміджу країни серед світової спільноти.

Для виконання Програми необхідно здійснити заходи, зазначені у додатку. 

Проект Державної програми впровадження відновного правосуддя ...
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Додаток 
до Програми 

ПЛАН
ЗАХОДІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В СИСТЕМУ 

КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ

Організаційне забезпечення впровадження відновного правосуддя
1. Створити мережу регіональних центрів медіації, у тому числі шляхом застосування механізму 

соціального замовлення місцевими органами влади та організувати підготовку медіаторів.
МОН, Мін’юст, Мінпраці, за участю 

громадських організацій 
2010–2011 роки.

2. Включити до програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації слідчих, прокурорів, 
суддів та адвокатів навчальні курси, лекції та практичні заняття з питань впровадження відновних 
процедур в кримінальному судочинстві.

МОН, Національна академія прокуратури 
України, Академія суддів, Академія адвокатури, 

ВНЗ МОН та МВС 
2009–2015 роки. 

3. Підвищувати рівень інформованості населення з питань впровадження та застосування від-
новних процедур в судочинстві. 

Створити цикл тематичних теле- та радіопередач, запровадити в електронних та друкованих засобах 
масової інформації окремі рубрики для розміщення інформаційних матеріалів з питань впровадження 
відновних процедур в кримінальному судочинстві та забезпечити видання інформаційно-освітніх 
матеріалів з цих питань.

МОН, Державний департамент з питань виконання покарань, 
Державний комітет телебачення та радіомовлення України, МВС, за 

участю Генеральної прокуратура, Верховного Суду України, громадських 
організацій 

2009–2015 роки.

4. Створити та забезпечити функціонування в Інтернеті веб-порталу з питань впровадження від-
новних процедур в кримінальне судочинство.

за участю громадських організацій. 

5. Проводити моніторинг та узагальнення досвіду діяльності організацій, що запроваджують про-
грами відновного правосуддя та їх взаємодії. Визначити проблеми застосування відновних процедур 
на різних стадіях судового провадження на підставі узагальнення прокурорсько-слідчої та судової 
практики.

(відповідно до положень законопроекту цю функцію 
може здійснювати орган самоврядування медіаторів)

Мін’юст, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань,
за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України 

2009–2015 роки.
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Наукове забезпечення впровадження відновного правосуддя
1. Провести аналіз законодавчих актів на предмет їх відповідності міжнародним стандартам та 

рекомендаціям Ради Європи з питань впровадження відновного правосуддя. За результатами внести 
відповідні пропозиції. 

(можливо – Мін’юст), Національна академія прокуратури, Академія 
суддів, Інститут держави і права НАНУ, Академія правових наук, 

ВНЗ МОН, ВНЗ МВС, а також Інститут законодавства ВРУ, 
громадські організації (за згодою)

2009 рік. 

2. Проведення наукових обговорень у сфері відновного правосуддя на конференціях, симпозіумах, 
семінарах, круглих столах та інших заходах.

Національна академія прокуратури, Академія суддів, Інститут держави 
і права НАНУ, Академія правових наук, ВНЗ МОН, ВНЗ МВС, 

а також Інститут законодавства ВРУ,
 громадські та міжнародні організації (за згодою) 

2009–2015 роки. 

Законодавче забезпечення впровадження відновного правосуддя
1. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо включення до проекту 

КПК положень, які регламентуватимуть порядок передавання матеріалів кримінальної справи для 
здійснення відновних процедур та використання їхніх результатів, на всіх стадіях кримінального 
судочинства, а також строки здійснення цих процедур.

Мін’юст, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, 
за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

2009–2010 роки.

2. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект закону України щодо внесення змін 
до Кримінально-виконавчого кодексу стосовно впливу результатів застосування відновних процедур 
на процес відбування покарання, а також на звільнення від відбування покарання.

Мін’юст, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, 
за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

2009–2010 роки.

Міжнародне співробітництво у сфері відновного правосуддя 
в кримінальному судочинстві

1. Розвивати співробітництво з міжнародними організаціями, вивчати та використовувати між-
народний досвід щодо питань впровадження відновних процедур в систему судочинства. 

Мін’юст, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань,
за участю Генеральної прокуратури та Верховного Суду України

2009–2015 роки.

Проект Державної програми впровадження відновного правосуддя ...
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В
провадження відновного правосуддя в Україні 
вже має свою історію. Від того, як ми вперше 
почули і дізналися про зміст слова «медіація», 

перших  спроб проведення процедур примирення 
у кримінальних справах минуло декілька років. 
За цей час проведено багато зустрічей, конферен-
цій, семінарів, тренінгів. Ідея відновного право-
суддя знайшла багато прихильників у колі суддів, 
прокурорів, працівників міліції. Справді, відбу-
вається «зміна об’єктива» у наших поглядах на 
правосуддя. 

Нарешті, сьогодні ми обговорюємо проект 
Державної програми впровадження відновно-
го правосуддя у систему кримінальної юстиції. 
Знаковим є те, що провідним державним органом, 
який ініціював і провів підготовку цієї програми, 
є Генеральна прокуратура України. Адже, якщо 
інституція основним завданням якої є доведен-
ня винності та покарання злочинця, стала на бік 
іншого, альтернативного каральному, правосуддя, 
то це є дуже позитивним сигналом. Бажано, щоб 
таке розуміння якомога швидше розповсюдилося 
і на судову практику. Адже нерідко саме проку-

рори наполягають на обов’язковому ув’язненні 
злочинця, не дивлячись на те, що він щиро пока-
явся та відшкодував шкоду, не зважаючи на пози-
цію потерпілого, який простив його і просить не 
позбавляти  волі. 

На нашу думку, навіть, якщо йдеться про тяж-
кий злочин, прокурорам треба дуже обережно ста-
витись до питань оскарження судових рішень у 
справах, де засуджений і потерпілий дійшли згоди, 
адже нерідко скасування такого рішення тягне 
негативні наслідки саме для потерпілого, який у 
зв’язку із ув’язненням засудженого не отримує 
відшкодування завданої злочином шкоди, яке від-
бувалося у добровільному порядку. 

Треба зазначити, що спільними зусиллями 
представників усіх державних органів та громад-
ських організацій, які є небайдужими до ідей від-
новного правосуддя, стало можливим прийнят-
тя у квітні 2008 р. Верховною Радою України 
Закону, яким було внесено зміни до ст. ст. 45, 46 
Кримінального кодексу України, що дозволили 
звільняти особу від кримінальної відповідальнос-
ті із закриттям справи, якщо вона щиро покаялася, 
відшкодувала шкоду, або примирилася з потерпі-
лим, у разі вчинення не тільки умисних злочинів 
невеликої тяжкості, а й необережних злочинів 
середньої тяжкості. Це дає можливість не засто-
совувати кримінальні покарання до ще більшого 
кола осіб. І тому є надія, що у нашому правосудді, 
як і загалом у суспільстві, стане більше доброти. 
Адже тільки вона може допомогти злочинцю збаг-
нути страждання, які він заподіяв іншій людині, 
а жертві злочину простити свого кривдника. Це 
– мета, заради якої варто працювати.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тетяна 
ШЕВЧЕНКО,
Суддя Верховного 
Суду України 

Доповіді учасників Міжнародної науково-практичної 
конференції «Упровадження відновного правосуддя 
в Україні: секрети успіху»



№4’2008, березень 2009 19 

Н
а сьогодні питанням належного захисту прав 
та інтересів дітей приділяється значна увага 
і у зв’язку з цим на нормативно-правовому 

рівні вживаються відповідні заходи.
Так, 5 травня 2008 р. Президентом України 

видано Указ № 411, яким визначено заходи щодо 
забезпечення захисту прав і законних інтер-
есів дітей. Зокрема, Міністерству юстиції було 
доручено розробити протягом другого півріччя 
2008 р. проект Національної програми розвитку 
ювенальної юстиції.

З метою ширшого і всебічного охоплення 
питань, які необхідно вивчити та вирішити за 
участю заінтересованих органів, Міністерством 
юстиції створено Робочу групу з підготовки вка-
заного проекту (наказ Мін’юсту від 25.06.2008 р. 
№ 919/7, із змінами, внесеними наказом від 
24.10.2008 р. № 1664/7), до складу якої увійшли 
представники Міністерства у справах сім’ї, моло-
ді та спорту, Міністерства внутрішніх справ, 
Міністерства освіти і науки, Державного департа-
менту з питань виконання покарань, Генеральної 
прокуратури України, Верховного Суду України, 
Національної академії наук, та представників 
неурядових організацій (зокрема, і Українського 
Центру Порозуміння).

З урахуванням пропозицій, наданих членами 
Робочої групи, та враховуючи результати обго-
ворень, було підготовлено проект Національної 
програми розвитку ювенальної юстиції.

Положення проекту обговорювалися на кон-
ференції «Модель профілактики підліткової зло-
чинності в контексті реформування системи кри-
мінальної юстиції», яка проходила в місті Києві 
25–26 листопада 2008 р., та були презентовані 
на 7 засіданні Консультативної ради з питань 
ювенальної юстиції, що проводилася Інститутом 
законодавства Верховної Ради України спіль-
но з Представництвом Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні, яке відбулося 26 листо-
пада 2008 р. Після цих обговорень, проект було 
доопрацьовано з урахуванням висловлених до нього 
пропозицій.

Водночас, виходячи з того, що завдання з 
розробки проекту надано Президентом України, 
виходячи з кола його повноважень, визначених 
Конституцією України, у Президента немає повно-
важень затверджувати Національні програми. 

Крім того, відповідно до вимог законодавства 
розробка правових актів програмного характе-
ру вимагає підготовки проекту Концепції такої 
програми. 

З урахуванням цього, напрацьований Робочою 
групою проект Національної програми розви-
тку ювенальної юстиції Міністерством юстиції 
трансформовано в проект Концепції розвитку 
ювенальної юстиції в Україні, в якому збережено 
основні засади та ідеї, котрі містилися в проекті 
програми.

Концепція визначає основні напрями розвитку 
ювенальної юстиції в Україні, що мають забезпе-
чити належний захист прав і свобод дітей, зокре-
ма тих, які перебувають у конфлікті з законом 
та у справах, що зачіпають їх права та інтереси, 
посилення відповідальності держави і суспільства 
за процес їх ресоціалізації та перевиховання, під-
вищення рівня правового та соціального захисту, 
зменшення рецидивної злочинності. 

Метою розвитку ювенальної юстиції має стати 
визначення ефективних механізмів, спрямованих 
на поліпшення національного законодавства у 
сфері захисту прав дітей шляхом приведення 
його до міжнародних та європейських стандартів, 
удосконалення превентивної та профілактичної 
роботи з метою запобігання вчиненню дітьми 
злочинів та інших правопорушень, створення 
ефективної системи реабілітації неповнолітніх 
правопорушників для їх ресоціалізації та соці-
альної реінтеграції.

Для досягнення цього, в проекті, одним із 
завдань визначається – розвиток відновного пра-
восуддя щодо дітей, що сприятиме вирішенню 
правових конфліктів за участю дітей, шляхом 
зосередження уваги на відшкодуванні заподіяної 
потерпілим шкоди, породження у правопорушни-
ків почуття відповідальності за їх дії та залучен-
ня громади до розв’язання конфлікту за умови 
активної участі сторін у процесі відновлення 
порушених стосунків, примиренні та розроблен-
ні угод між потерпілими та правопорушниками 
щодо бажаних результатів та відшкодувань.

ЗАВДАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ 
ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Костянтин ІВАНЕНКО,
головний спеціаліст Департаменту законодавства 
про правосуддя, правоохоронної діяльності та 
антикорупційної політики Міністерства юстиції 
України
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Також серед основних заходів щодо роз-
витку ювенальної юстиції в проекті окре-
мий блок присвячений питанням відновного 
правосуддя.

Скажімо, зазначається про необхідність 
запровадження програм відновного правосуддя, 
зокрема, сприяння добровільному примиренню 
між потерпілим і правопорушником з метою від-
шкодування завданої матеріальної та моральної 
шкоди за участю у цьому процесі спеціально 
підготовленої для розв’язання конфлікту особи 
– медіатора шляхом:

забезпечення підтримки дітей, які потерпіли 
від злочину, надання їм можливостей та допо-
моги у висловленні своїх потреб, взятті участі 
у процесі розв’язання конфлікту;
визначення чинників, що призводять до пра-
вопорушень дітей, та інформування органів і 
служб, відповідальних за діяльність щодо зни-
ження рівня дитячої злочинності;
заохочення до взяття неповнолітнім правопо-
рушником на себе відповідальності за виправ-
лення заподіяної шкоди, а також до позитивних 
змін у поведінці неповнолітніх правопорушни-
ків та надання їм допомоги у процесі їхньої 
ресоціалізації та реінтеграції у громаду;
створення законодавчого підґрунтя для поши-
рення практики застосування програм від-
новного правосуддя у кримінальних справах 
з метою позапроцесуального впливу на кон-
фліктну ситуацію для її виправлення;
підвищення ролі сім’ї, органів у справах дітей, 
а також залучення представників громади до 
процесу реінтеграції дітей, які перебувають у 
конфлікті з законом.

Слід відзначити, що дійсно, поміж інших 
важливих питань, які порушуються в проекті 
Концепції, процедурам відновного правосуддя 
відносно дітей приділено значну увагу. Адже, 
якщо взяти до уваги практику реалізації пілот-
них проектів, застосування саме цих процедур 
відіграє провідну роль в профілактиці право-
порушень дітей та залагодженні конфліктів, що 
виникли.

Безперечно, в цьому необхідно подякувати 
команду Українського Центру Порозуміння, яка 
активно працює над впровадженням та розвитком 
цієї інституції, реалізовує відповідні програми на 
практиці. Власне, завдяки Українському Центру 
Порозуміння та Роману Ковалю, який брав актив-
ну участь у підготовці проекту Концепції, особли-
во в частині відновного правосуддя, нам вдалося 
підготувати такий, свого роду революційний, сто-
совно існуючої системи, документ.

Реалізацію положень цієї Концепції пропо-
нується здійснювати протягом 2009–2014 років. 
Етапами реалізації Концепції є здійснення 
заходів нормативно-правового, організаційно-
го, методичного, інформаційного та кадрового 
забезпечення. 

Міністерство юстиції (лист від 26 грудня 
2008 р.) Проект Концепції розвитку ювенальної 
юстиції в Україні надало Президенту України 
разом з проектом Указу про її затвердження.

Щодо реалізації цієї Концепції, в проекті 
Указу Президента України передбачено завдання 
Кабінету Міністрів України розробити та затвер-
дити у тримісячний строк план заходів щодо реа-
лізації Концепції.

1. Історія медіації між 
право порушником та потерпілим 

в Австрії
Говорячи про Австрію, варто розповісти про 

досягнення у впровадженні медіації між право-
порушником та потерпілим, починаючи з першого 
пілотного проекту, який проводився у 1984 р. у 
сфері ювенального правосуддя.

Спочатку я донесла цю інформацію до Німеччини, 
де такі експерименти почались майже одночасно, 

СЕКРЕТИ УСПІХУ ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
В АВСТРІЇ

Д. КРІСТА 
ПЕЛІКАН,
Інститут соціології 
права та кримінології, 
м. Відень
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а потім очолила Комітет експертів Ради Європи з 
питань медіації у кримінальних справах. 

Зусилля представників 20 країн, направлені 
на розробку керівництва / рекомендацій щодо 
впровадження медіації у кримінальних справах, 
позитивно вплинули на результати австрійської 
моделі «Позасудової компенсації скоєного зло-
чину», хоча дана практика та отриманий досвід 
значно вплинули на розмірковування експертів.

Три роки потому, провівши невелике досліджен-
ня щодо впливу Рекомендацій, стало очевидно, що 
в Австрії не приділялось належної уваги. Обраний 
шлях об’єднав виправну модель з діяльністю дер-
жавних обвинувачувачів в якості майже єдиного 
правоохоронця, навіть не зважаючи на Рекомендації, 
які стверджують, що медіація між правопорушни-
ком і потерпілим має бути представлена на усіх 
етапах системи кримінальної юстиції.

Проте, не беручи до уваги останні досягнення, 
впровадження медіації між правопорушником та 
потерпілим в Австрії, на нашу думку, є справжнім 
«дивом». Це диво полягає в тому, що держава і 
суспільство, виконуючи характерні каральні 
функції, почали підтримувати медіацію між пра-
вопорушником та потерпілим як альтернативу 
покаранню та реабілітації, тобто суто терапевтич-
ним чи виправним заходам. Чому і як виникло 
таке досягнення? Що є його підґрунтям? Які 
передумови мали місце?

Я визначила б такі фактори впливу:
Поєднання бажання та стимулу проведення 
реформи, що привело до появи інноваційних 
концепцій та ідей;
Зусилля фахівців медіаційних служб та судо-
вих органів, які поєднали високі стандарти 
професійної компетенції з відданістю іннова-
ційному проекту;
Дослідження, що трансформувало як ког-
нітивні, так і емоційні враження, та досвід 
фахівців у емпірично валідні й систематичні 
твердження;
Об’єктивне ставлення політиків на рівні 
Міністерства юстиції, які відіграли активну 
роль у процесі обговорення та доклали значних 
зусиль до впровадження результатів пілотних 
проектів у законодавстві;
Готовність залучити якомога більше відповід-
них груп до процесу обговорення та сприяти 
продовженню, і нарешті:
Палке бажання втілити усі напрацювання на 
практиці.

Отриманий нами досвід довів, що сила пере-
конання втілювати та представляти концепцію 

«в роботі» є більшою від сили абстрактних інте-
лектуальних аргументів.

2. Важливі риси австрійської моделі 
позасудової компенсації скоєного 

злочину
2.1. Важливість прямої медіації
Не дивлячись на те, що зусилля з упроваджен-

ня моделі позасудової компенсації скоєного зло-
чину ніколи не обмежувались щодо справ, які 
дозволяють медіацію віч-на-віч, вони є найбільш 
частими випадками застосування даної моделі. 
Близько 70% усіх справ проходять через пряму 
медіацію.

Наважусь відзначити, що професійний про-
філь співвідноситься з даною особливістю. Повна 
автономія (незалежність) є важливою рисою, яку 
необхідно мати соціальним працівникам. Саме 
потерпілий та правопорушник мають розібратись 
у конфлікті і знайти шляхи виходу із проблемної 
ситуації. Результати проведеного дослідження в 
рамках пілотного проекту також чітко вказують 
на користь прямої медіації: ступінь дотримання 
домовленості, тобто відшкодування збитків та 
виконання зобов’язань правопорушником, був 
значно вищим у справах із застосуванням прямої 
медіації, ніж у справах, що не мали будь-якого 
персонального контакту (80% проти 50%).

 
2.2. Потенціал медіації між правопорушником 

та потерпілим і відновне правосуддя як засоби 
допомоги постраждалому

Даний потенціал – чи серйозні сумніви сто-
совно його існування – стали темою полеміки під 
час обговорення учасниками «Групи спеціалістів 
з питань підтримки потерпілого та запобігання 
подальшої віктимізації», створеної Європейським 
комітетом з кримінальних питань (CDPC – 
European committee on crime problems) під егідою 
Ради Європи. Посилання на «Положення про ста-
новище потерпілого в процесі медіації», видане 
Європейським Форумом для Служб у справах 
потерпілих, вказує на таке: 

Потенційні переваги охоплюють відновлення 
автономії та гідності потерпілого. Участь та 
залучення потерпілого може запобігти виник-
ненню почуття відчуження, яке досить часто 
має місце у процесі традиційного кримінального 
правосуддя. Потерпілий може мати можливість 
отримати інформацію від правопорушника, яка в 
інших випадках не може бути доступною, а також 
мати право на відшкодування збитків. До того ж, 
більшість потерпілих оцінять можливість розпо-
вісти про свій досвід скоєного проти них злочину та 
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допомогти досягти конструктивних результатів 
на основі власного негативного досвіду. Допомога 
правопорушнику уникнути скоєння подальших 
злочинів може допомогти відновленню автономії 
потерпілого».

У цьому вичерпному списку я хотіла б зверну-
ти увагу на дуже важливе питання, яким нехту-
ють у багатьох програмах медіації між потерпілим 
та правопорушником: матеріальну компенсацію 
/ відшкодування збитків – і не лише грошову 
компенсацію.

У цьому відношенні австрійська програма 
медіації між потерпілим та правопорушником від-
різняється від усіх інших (особливо англійських) 
програм. З самого початку ми чітко встановили, 
що даний процес направлений на те, щоб потер-
пілий мав від нього позитивний результат. Проте 
емоційна частина отриманої переваги не може 
відділятись від матеріальної. Хоч часто перше 
виявляється більш важливим, так як матеріальна 
частина, на нашу думку, частіше нехтується, що 
руйнує усі зусилля процесу медіації. (В Австрії, 
в цілях медіації між правопорушником та потер-
пілим було витрачено 21 млн євро, зараз витра-
чається близько 2,1 млн євро на рік).

І навпаки, «допомога правопорушнику уник-
нути скоєння подальших злочинів» має бути 
бажаним ефектом, але НЕ метою залучення 
потерпілого. Це залежить лише від його/її заці-
кавленості скористатись даною можливістю, отри-
мати відшкодування збитків, отримати інформа-
цію, досягти емоційного полегшення, відновити 
власну автономію. Вважаємо, що прийняття та 
«визнання» такого самоорієнтованого інтересу 
потерпілого перешкоджає подальшій віктиміза-
ції потерпілого за рахунок забезпечення інтересу 
правопорушника в реабілітації. 

Простіше кажучи, альтруїстичний заклик, 
притаманний більшості англо-американських 
програм, ніколи не був частиною австрійських 
практик. Наскільки мені відомо з власних дослі-
джень, інколи, особливо з неповнолітніми право-
порушниками, потерпілі, з якими я розмовляла, 
посилалися на даний аспект, але, переважно, їхня 
співпраця була скерована власним визнанням та 
«відчуттям» медіації між правопорушником та 
потерпілим як звичайного, резонного способу 
розібратись з проблемною ситуацією, що трапи-
лась із ними. Це також «не зцілювало», як вони 
сподівались, але давало певне полегшення після 
того, як щось трапилось. (Я застосувала пара-
лель допомоги та зцілення в соціології медицини: 
замість того, щоб домагатись зцілення, давайте 
спробуємо допомогти!). Згідно з австрійським 
досвідом, почуття провини, що виникає внаслі-

док відмови від пропозиції медіації, також тра-
пляється досить не часто, тому що зацікавленість 
потерпілого є прийнятною і ніякого «морального 
напруження» не очікується. Можуть мати місце 
певні культурні відмінності, але я впевнена, що 
осмислення медіації між правопорушником та 
потерпілим, яка була проведена та представлена 
потерпілим, підкреслює користь даних досягнень. 
У даній перспективі, що базується на 20-річному 
досвіді потерпілих від дорослих та неповноліт-
ніх правопорушників, з державною практикою, 
яка базується на правових положеннях з 2000 р., 
потенційні переваги медіації між правопоруш-
ником та потерпілим можуть здаватись більш 
скромними, але водночас більш міцними та більш 
реалістичними.

Нам також варто звернути увагу на:
2.3. Професійність австрійської моделі меді-

ації між правопорушником та потерпілим
У даній сфері можна вказати на іншу особливу 

позицію: для повної акредитації австрійські меді-
атори повинні пройти тривалий період навчан-
ня. Трирічний навчальний період організовано 
у формі стаціонарного навчання. Як правило, це 
курси підвищення кваліфікації, на яких студен-
ти (особи, які мають кваліфікацію соціального 
працівника, чи особи, які підвищують кваліфі-
кацію, якщо вони мають вищу освіту у іншій 
галузі) починають з оглядових занять, а потім 
проводять медіацію з досвідченими медіатора-
ми до тих пір, поки самі не зможуть проводити 
медіацію. Супервізія проводиться для всіх меді-
аторів протягом їх професійної діяльності. Також 
проводиться навчання з основ громадянського 
права, методів медіації та управління конфлік-
тами, типології конфліктів тощо.

Можна сказати, що такий тривалий навчаль-
ний період є досить практичним, тому що теорія 
постійно урізноманітнюється.

3. Історії успіху
Кількість звернень у 2007 р. становила близько 

8 400 випадків із залученням понад 15 000 осіб.
Протягом 22 років (з 1985 р.) розгляну-

то понад 12 5000 справ із залученням близько 
230 000 осіб.

Загальна сума виплати компенсації стано-
вить близько 2 млн євро.

Кількість направлень підозрюваних із числа 
дорослих постійно збільшувалась з 2001 по 
2005 рр. і тепер становить – після незначного 
спаду у 2006 р. – 7 028 справ. 

Загалом 8 502 справи були направлені у 2006 
р., а на сьогодні медіація між правопорушником 
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та потерпілим нараховує близько 18% від усіх 
виправних заходів 2006 р. Іншим способом оці-
нити роль та важливість медіації між правопо-
рушником та потерпілим є той факт, що у сфері 
ювенального правосуддя з 270 безапеляційних 
судових вироків 1 591 підлітків були направлені 
на медіацію між правопорушником та потерпілим. 
У 2006 р. більшість конфліктів мали характер 
«ситуативних конфліктів», тобто правопорушень, 
що виникали внаслідок одноразової конфронтації, 
типових сварок, бійок чи публічних нападів, що 
викликали незначні або серйозні фізичні ушко-
дження (майже 60% справ підліткових та близь-
ко 43% дорослих).  Щодо дорослих, дана катего-
рія мала характер співучасті (24%). Близько 9% 
справ були спричинені суперечками між членами 
родини та родичами, а 16% мали схожий соці-
альний характер між товаришами та знайомими. 
Сусідські конфлікти становлять близько 7% усіх 

справ. Щодо неповнолітніх, близько 14% справ 
мали місце в школах, а конфлікти у соціальному 
оточенні, здебільшого серед друзів, нараховували 
близько 16%.

Рівень задоволеності потерпілих та пра-
вопорушників оцінювався кількома (місцеви-
ми) дослідницькими проектами з дещо різними 
результатами.

Дослідження Джозефа Лінса з «Позасудової 
компенсації неповнолітніх правопорушників» 
включало оцінювання рівня задоволеності потер-
пілих та правопорушників, які брали участь у 
процесі медіації, а також результати впливу даної 
медіації на клієнтів (Лінс, 1998). Дане дослідження 
було практичною роботою студентів факультету 
соціології університету Лінц у Північній Австрії 
під керівництвом Джозефа Лінса і публікувалось 
у Звіті про діяльність університету. Дослідження 
охоплювало лише неповнолітніх і проводилось у 

Типи правопорушників та правопорушень (2007)

Дорослих Підлітків

Злочини, 
пов’язані 

з насиллям

Інші

Майнові злочини

Д Пі і і

89%
74%

9%
22%2%

4%

Типи конфліктів (2007)

Інші Інші соціальні  Школа Робоче місце Сусідство Сім’я Партнерство Ситуативні 
 контакти      обставини

11,3

5,6

15,3
11,4 13,3

0,5 0,7
3,3

0,8 2,3 1,2

8,6
6,3

23,2

55,3

41,3

Молодь
Дорослі

Доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції ...
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формі опитування клієнтів медіації між правопо-
рушником та потерпілим у Лінці протягом 1996 р. 
Аналіз даних включав ступінчатий підрахунок 
відповідей та декілька простих співвідношень. 
Запитання стосувались емоцій, пережитих під 
час індивідуальних розмов та сеансів медіації, 
якості та доступності інформації, яка доносилась 
медіатором, а також відчуття правопорушників 
та потерпілих щодо місця та часу, який надавав-
ся для задоволення їхніх потреб. Загалом дослі-
джувались та оцінювались можливості та місце 
для проведення медіації, а також досягнення 
результатів. Результати засвідчили важливість 
«процедурної справедливості» та «матеріального 
відшкодування». Як було відзначено, рекоменду-
ється проводити таку процедуру для інших осіб, 
а результати дослідження також вказали на висо-
кий рівень загального задоволення (78% чолові-
ків, 63% жінок). 

З іншого боку, на нашу думку, мало значення, 
наприклад, те, що найбільший відсоток респон-
дентів вказав на величезний вплив медіатора на 
результати і 16% погодились із тим, що вони вза-
галі не мали можливості вплинути на результат. 
Особливо це були жінки в ролі потерпілих, які не 
були активно залучені до процесу. Інший цікавий 
результат стосується впливу інших учасників. У той 
час, коли правопорушники бачать вагомий вплив 
потерпілих, самі потерпілі вважають вплив право-
порушників посереднім або навіть відсутнім.

Андреа Альтвегер та Евелін Хінцель провели 
ще одне дослідження рівня задоволеності клієнтів 
на тему «Задоволеність постраждалих сторін під 
час медіації між потерпілим та правопорушни-
ком в Інсбруку» (Альтвегер та Хінцель, 2000 р.). 
Незалежно від загальної задоволеності, що була 
оцінена досить високо (83% правопорушників та 
потерпілих вказали на «високий чи дуже висо-
кий» рівень задоволеності), опитування включало 
запитання стосовно неупередженості медіаторів, 
їх можливості надавати юридичні поради в про-
цесі судового розслідування, почуття та емоції в 
процесі проведення медіації, сприйняття готов-
ності правопорушника нести відповідальність 
та результат самого процесу, тобто, реабілітація, 
примирення та відшкодування. Також опитуван-
ня включало запитання «поведінкового» ефек-
ту, що виник внаслідок проведення медіації між 
правопорушником та потерпілим. На відміну від 
дослідження Джозефа Лінса, інбруське дослі-
дження засвідчило вищий ступінь задоволеності 
жінок, особливо у справах, пов’язаних із домаш-
нім насиллям, а також у контексті конфліктів з 
іншими членами родини та родичами і конфлікта-
ми, що трапились на робочому місці чи у школі.

Інший очевидний результат підтверджує ефект 
непрямої медіації на противагу прямій медіа-
ції. Відсоток прямої медіації є значно нижчим 
в районі Інсбрука. Таким чином, навіть важли-
віше вказати на той факт, що на противагу 45% 
потерпілим, сприйняття правопорушником влас-
ної відповідальності відбувалось і «відчувалось» 
потерпілими значно частіше (74%) під час прямої 
медіації. У даному розумінні важливо усвідомити, 
що досить високий відсоток потерпілих, особливо 
жінок, почувались нелегко в процесі конфронта-
ції. Сім відсотків потерпілих навіть переживали 
почуття страху та тривоги.

4. Планування майбутніх розробок
Стратегічне рішення дотримуватись даної 

моделі в загальному процесуальному праві мало 
значний успіх при застосуванні австрійської моде-
лі медіації між правопорушником та потерпілим і 
привело до певного самозаспокоєння.

З одного боку, кількість направлень кримі-
нальних справ дорослих нараховувала 80% від 
загальної кількості справ, що свідчить про сприй-
няття медіації між правопорушником та потерпі-
лим державними обвинувачувачами дієвою аль-
тернативою штрафам та відбуванню покарання. 
(Дослідження поки що не довело ефекту поши-
рення даних покарань). Потерпілі також були 
активно залучені до даного процесу, що вказало 
на високий рівень задоволення потерпілих та 
зменшення рецидиву скоєння злочинів право-
порушниками (підозрюваними).

Але, не дивлячись на очевидний успіх, варто 
визнати, що медіація між правопорушником та 
потерпілим не є широко відомою громадськос-
ті і, як ми дізнались нещодавно, лише як виня-
ток потерпілі та правопорушники самі прагнуть 
проведення медіації. (В інших країнах, навіть 
у Німеччині, у цьому плані відчувається певна 
відмінність!). Проте варто відзначити, що існує 
небезпека рутини та бюрократії – медіація між 
правопорушником та потерпілим може втрати-
ти свою унікальність, специфічність та логіку, і 
зав’язнути у системі кримінального правосуддя.

Необхідно впроваджувати нові ініціативи, 
які вбачаються у двох напрямках. Планується 
підготовка нового циклу обговорень серед при-
хильників системи кримінального правосуддя, з 
метою поширення застосування моделі медіації 
між правопорушником та потерпілим і впрова-
дження паралельної (подвійної) і наростаючої 
моделі для звільнення від ув’язнення.

Відновне правосуддя як ведучий принцип право-
вої політики має бути представлене широким колам 
громадськості, шляхом проведення медіа-кампанії 
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і зверненням до представників політичних партій. 
Уже розроблено документ, який пропонує план про-
ведення такої діяльності наступного року.

5. Розгляд австрійського прикладу:
5.1. Сутність та основні елементи відновного 

правосуддя
Новий вид правосуддя
Відновне правосуддя є справді дієвим видом 

правосуддя. Ключовим поняттям є терези право-
суддя: згідно зі сприйняттям карального правосуд-
дя, терези правосуддя можуть балансуватись запо-
діянням шкоди правопорушнику, який порушив 
баланс, тобто опустив одну з чаш правосуддя, ско-
ївши кримінальний проступок. Після цього шкода 
також переважує іншу чашу правосуддя. Основна 
ідея відновного правосуддя полягає у тому, що 
баланс можна відновити, піднявши одну з опуще-
них чаш правосуддя шляхом вчинення правопо-
рушником певних дій, вигідних для потерпілого.

Основні елементи відновного правосуддя
Можна розглянути такі основні елементи від-

новного правосуддя:
Елемент залучення, тобто активне залучення 
зацікавлених сторін.
Соціальний чи життєвий елемент, тобто сприй-
няття та розгляд подій і вчинків, які потрапили 
в коло уваги системи кримінального правосуд-
дя, в рамках їх соціального контексту, включа-
ючи родинні та емоційні аспекти.
Елемент відшкодування, тобто балансування 
спричиненої комусь шкоди шляхом сприят-
ливих дій чи послуг стосовно даної особи чи 
групи осіб, іншими словами, потерпілих.
Безумовно, дані елементи взаємопов’язані між 

собою. Загальний потенціал та перспектива від-
новного правосуддя здійснюються тоді, коли і де 
усі ці елементи відповідають кримінальній сис-
темі нашого суспільства.

Медіація з елементом залучення
Даний елемент – процедура залучення та пра-

восуддя із залученням сторін конфлікту – є осно-
вою медіації.

Медіація є давньою, нещодавно відновленою 
процедурою, яка заміняє чи доповнює авторитетне 
прийняття рішень шляхом сумісного вирішення 
проблем і управління конфліктами або застосовує 
більш конкретний спосіб активного, незалежного 
«опрацювання» конфлікту сторонами, які мають 
до нього безпосереднє відношення і в контек-
сті кримінального права вважаються «особами, 
причетними до скоєного злочину». Самі сторони 

використовують власні ресурси і можливості для 
порозуміння і досягнення домовленості, що відпо-
відає їх конкретним потребам та інтересам. Вони 
походять від щоденного переживання конфліктів, 
заподіяної шкоди чи завданих збитків і вимагають 
компенсації чи відшкодування або навіть віднов-
лення соціальних зв’язків, що були втрачені.

Соціальний (чи життєвий) елемент меді-
ації між правопорушником та потерпілим і 
відновне правосуддя

У сфері кримінального правосуддя усе почи-
нається зі сприйняття злочину як руйнування чи 
порушення людських стосунків. Це і включає осно-
вну зміну парадигм і починається та призводить 
до відповідного емоційного переживання людей та 
особливих потреб, що виникають внаслідок дано-
го переживання – заподіяння шкоди людям або 
переживання від заподіяної шкоди. Соціологічна 
концепція конфлікту свідчить про даний аспект 
як про «зміну об’єктива» (Говард Зер). Акцент на 
потерпілому є ще одним важливим елементом і 
концептуально застосовується у даному понятті 
– хоча історично він здійснював окремий вплив 
в еволюції відновного правосуддя.

Елемент відшкодування
Акцент на відшкодуванні шкоди пов’язаний з 

першими двома підходами: а) звернення уваги на 
конфлікт, що розглядається в якості порушення 
соціальних стосунків, приведе до пошуку засо-
бів та способів відшкодування заподіяної шкоди, 
компенсації та «зцілення»; б) активне залучення 
правопорушника та потерпілого до даного про-
цесу дає можливість задовольнити «справжні» 
потреби потерпілого. До таких потреб входять 
потреби емоційної підтримки – в доповнення 
або замість матеріальної підтримки (наприклад, 
грошей) чи нематеріальна компенсація. Перехід 
від відновлення балансу (чаші правосуддя!) до 
відшкодування заподіяної шкоди (позитивних 
заходів), замість того, щоб застосовувати пока-
рання до правопорушника (негативних заходів) 
є іншим важливим елементом змін (парадигмаль-
ний перехід), що впроваджується в рамках від-
новного правосуддя.

5.2. Важливість незалежної процедури меді-
ації між правопорушником та потерпілим

З метою запровадження даних принципів я 
розробила такі концепції:

Умовна/тимчасова автономія (не залежність) 
За допомогою даного інструменту особлива 

риса процесу відновного правосуддя та особли-

Доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції ...
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вий тип комунікації повинні мати час та місце 
протягом розгляду справи у процесі криміналь-
ного правосуддя або, іншими словами, активне 
залучення та автономія сторін використовуєть-
ся у системі кримінального правосуддя парадок-
сальним способом. На практиці застосовується 
державний контроль чи реакція на конфлікт, що 
потрапив до уваги державного обвинувачення або 
навіть уже до судді, хоча даний контроль все ще 
залишається недієвим. 

Це досить «тривала» конструкція і протягом її 
тривалості особливість медіації, наприклад, її вну-
трішні правила, посідають основне місце. Коли все 
сказано, зроблено і домовленості досягнуто, юри-
дична логіка чи обґрунтування знову представля-
ється на розгляд для зняття звинувачення, пред-
ставлення звинувачення чи винесення вироку.

У рамках процесу медіації тимчасова автоно-
мія означає проведення певної роботи без втру-
чання служб системи кримінального правосуддя, 
які призначають покарання і продовжують або 
припиняють розгляд справи.

Дана тимчасова чи «умовна автономія» 
насправді залишає місце та час для розгляду 
справи згідно з внутрішньою динамікою та осо-
бливостями процесу медіації. Даний процес керу-
ється принципами неупередженості і дотримання 
конфіденційності, а також дієвими принципами 
«визнання» та «заохочення», які входять до про-
цесу втручання медіатора1.

Фактична тимчасова автономія не залежить 
від етапу чи фази системи кримінального право-
суддя, в рамках якої проводиться програма медіа-

1 Заохочення є одним із основних елементів залучення у процесі 
медіації. Воно починається з припущення, що повне залучення 
до процесу медіації вимагає спроможності як потерпілого, так і 
правопорушника відстоювати свої права і інтереси, висловлюва-
тись і мати можливість «погоджуватись та не погоджуватись». 
Якщо такі можливості повністю відсутні – медіацію проводити 
не варто, якщо вони зменшені для однієї зі сторін – завдання 
медіатора полягає у тому, щоб допомогти «слабшій» стороні 
впевненіше висловлювати та відстоювати власну точку зору та 
інтереси. Щодо медіації між правопорушником та потерпілим, 
це більше стосується (але не виключно) позиції потерпілого. 
Я вважаю, що найважливішим засобом даного виду компенса-
ційного заохочення, яке має бути досягнуто як необхідна умова 
процесу медіації, є запровадження принципу визнання.
Концепція визнання стосується взаємодії, а точніше процесу 
визнання іншої людини, сприйняття і розуміння її слів та 
вчинків. У рамках процесу відновного правосуддя даний акт 
визнання здійснюється медіатором. Він/вона повинен визнати, 
«прийняти» кожну залучену сторону, а даний приклад приведе 
до процесу взаємного визнання.
У процесі медіації медіатор застосовує визнання до обох сторін, 
він/вона добивається та покращує розуміння. Ефект очікується 
подвійний: я отримую визнання – спочатку медіатором – і таким 
чином стаю більш підготовленою до визнання інших. Я можу 
дотримуватись власної точки зору і витримувати тиск інших 
людей, які мають різні інтереси, не висловлюючи прохання про 
допомогу чи заохочуючи когось за допомогою фізичного чи пси-
хологічного насилля. Дані процеси є взаємними. Таким чином, 
визнання забезпечує шлях до фактичного каяття з боку правопо-
рушника та прощення з боку потерпілого, хоча варто пам’ятати, 
що такі глибокі процеси не можуть відбуватись регулярно.

ції між правопорушником та потерпілим. У будь-
якому випадку для процесу медіації важливо, щоб 
існувало певне місце для здійснення її особливих 
вимог та досягнення якості й дотримання осно-
вних принципів.

5.3. Обмеження процесу застосування аль-
тернативних заходів та дуальна модель Бельгії

Незважаючи на те, що застосування альтерна-
тивних заходів на рівні державного звинувачення 
є найчастішим способом упровадження медіації 
між потерпілим та правопорушником у систему 
кримінального правосуддя, воно має серйозні 
недоліки. 

Застосування альтернативних заходів на цьому 
етапі – в рамках юрисдикції громадянського 
права з незначною свободою дій на рівні поліції 
– повинно обмежуватись щодо справ незначно-
го чи середнього характеру тяжкості, якщо це не 
дрібні правопорушення.

Тепер же у нас є практичний досвід, в основно-
му від англо-американських проектів (Шерман/
Странг, 1997; Маршал 1996), але є також певний 
досвід, який потрібно отримати від супутніх дослі-
джень, які я проводила у Австрії (Пелікан – 1988) 
про те, що позитивний вплив на потерпілих біль-
ший і чіткіше виражений, коли він застосовуєть-
ся до більш серйозних злочинів: «Застосовувати 
відновне правосуддя до серйозних, а не дрібних 
злочинів», як відмітив Лоуренс Шерман під час 
проведення Міжнародного семінару з питань зло-
чинів, які кояться неповнолітніми правопоруш-
никами, у лондонській штаб-квартирі (жовтень 
2002 р.).

Проект «Медіація для виправлення помилок» 
був ініційований у Лювені на початку 1993 р. з 
чіткою метою провести апробацію програми, 
яка могла використати нову «відновну парадиг-
му» з усім потенціалом; «дослідити, наскільки 
медіація між правопорушником та потерпілим є 
дієвим методом для тяжких злочинів», як писав 
Іво Ертсен. Незважаючи на те, що в рамках бель-
гійського проекту «Медіація для виправлення 
помилок» державний обвинувач подає справи 
до суду, медіація застосовується до справ, які 
уже включені до процесу судового розслідуван-
ня. Процес медіації відбувається паралельно з 
процесом судового розслідування. Як правило, 
державний обвинувач надсилає листа потерпіло-
му та правопорушнику, в якому пропонує взяти 
участь у процесі медіації, що є досить тривалим 
і проходить під уважним контролем медіатора. 
Коли відбувається зустріч віч-на-віч, медіація 
застосовується лише після ретельної підготов-
ки обох сторін: потерпілого та правопорушника. 
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Результати дослідження, проведеного науковця-
ми Левонського університету (Іво Ерстеном та 
Тоні Петерсом) свідчать, що велике значення і 
право на існування має не лише сама згода сторін, 
а й пропозиція участі в процесі медіації та спіл-
куванні обох сторін (Ерстен, 2000 р.).

Даний результат також стосується програм, які 
запроваджуються на рівні роботи з ув’язненими. 
Іншими словами, добровільність участі обох сто-
рін, пропозиція, що не пов’язана з отриманням 
вигоди від участі в процесі медіації з боку право-
порушника і ретельна підготовка є передумовами 
успіху вищеописаного процесу, який дбає як про 
потерпілого, так і про правопорушника, досягає 
відшкодування збитків та відновлення право-
суддя у широкому сенсі (Ейкманс, Дюфраінг, 
Регельбругге, 2002 р.).

У будь-якому випадку досвід Бельгії чітко 
доводить, що програми з медіації між правопо-
рушником та потерпілим, які впроваджуються 
в рамках системи кримінального правосуддя, 
ведуть до запровадження альтернативних заходів 
і варті впровадження у кримінальну політику. 

5.4. Приклад Фінляндії
Нарешті я хотіла б звернути вашу увагу на 

більш новий приклад впровадження медіації між 
потерпілим та правопорушником. Ближче озна-
йомитись із ситуацією в Фінляндії мені вдалось 
під час участі у семінарі, що проходив у Відні в 
листопаді 2008 р., за участю фахівців та полі-
тиків з Фінляндії та Австрії, які зібрались для 
обговорення підходів із застосування відновного 
правосуддя.

Фінляндія прийняла закон про впроваджен-
ня медіації між правопорушником та потерпілим 
лише на початку 2006 р., хоча апробація медіації 
проводилась з 1983 р. На противагу австрійській 
моделі, перші ініціативи Фінляндії були «масо-
вими» та направленими на громаду. Пройшло 
досить багато часу, поки закон з медіації між 
правопорушником та потерпілим вступив у силу. 
Детальна розробка законодавчої бази для загаль-
нонаціонального впровадження медіації між пра-
вопорушником та потерпілим була підкріплена 
серйозними зусиллями держави, насамперед 
Міністерством соціальної політики та охорони 
здоров’я, з  метою пропагування та забезпечення 
якісного надання даних послуг на державному 
рівні. Наприклад, Консультативна Рада з питань 
медіації у кримінальних справах, заснована 
Урядом, є одним з інструментів досягнення даної 
мети. Незважаючи на тісний зв’язок із службами 
системи кримінального правосуддя, а також тим 
фактом, що 90% справ направляються на медіа-

цію між правопорушником та потерпілим право-
охоронними органами та прокуратурою, Аарне 
Кіннунен з Міністерства юстиції Фінляндії наго-
лосила  на тому, що послуги з медіації надаються 
незалежно від системи кримінального правосуддя 
і організовуються місцевими муніципалітетами 
та громадськими організаціями.

Щодо типів справ, у Фінляндії легкі право-
порушення (охоплюючи дрібні злочини, шахрай-
ство та інші злочини, що не несуть загрози для 
суспільства) відіграють значну роль і поліція при-
діляє їм належну увагу та направляє на медіацію 
між правопорушником та потерпілим.

У результаті – найбільша частина направлень 
здійснюється поліцією та органами прокуратури, 
хоча частина звернень є самостійними. Сюди вхо-
дять правопорушення, які направляються відразу 
до служб з медіації, після чого прокурор вимагає 
подальшого розслідування або закриття справи.

Як правопорушник, так і потерпілий, а також 
особи, постраждалі від інциденту, можуть пред-
ставити свою справу для медіації. Те ж саме від-
бувається зі справами, що надходять від поліції, в 
той час, коли справи, направлені суддею і успіш-
но розглядаються – після медіації можуть мати 
пом’якшений вирок. 

Цікаво, що в обох країнах правопорушення 
проти фізичної недоторканості становлять най-
більшу групу звернень до медіації між правопо-
рушником та потерпілим, складаючи, відповід-
но, 50% у Фінляндії та 75% в Австрії. Категорія 
«ситуативних» (спонтанних) злочинів домінує 
в обох країнах, а побутові злочини становлять 
більшу частину (25%) в Австрії і лише 8% – у 
Фінляндії.

У той час як в Австрії 80% усіх справ з медіа-
цією між правопорушником та потерпілим охо-
плюють дорослих правопорушників, ситуація у 
Фінляндії відрізняється – там кількість дорослих 
правопорушників становить лише 65%.

Найбільш вражаюча різниця між двома кра-
їнами полягає у тому, що у Фінляндії залуча-
ються волонтери, а в Австрії – професіонали. 
Незважаючи на цю відмінність, в обох країнах 
очевидним є високий пріоритет прийняття свід-
чень. Фінські колеги визнають, що різноманітний 
набір «методів» та підходів для розгляду різних 
типів справ і їх наслідків доводить його корис-
ність і використовується для роботи  медіаційних 
служб Фінляндії. Медіатори Фінляндії проявлять 
велику прихильність до підтримки сторін задля 
досягнення домовленості і вирішення проблем 
«власними силами», що могли б запозичити і 
австрійські колеги.

Доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції ...
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Я впевнена, що особливо високо свідомі зусил-
ля турботи про процес впровадження даної моделі 
у Фінляндії міг би стати в нагоді для запрова-
дження такої ж моделі і в Україні, так як вона 
включає впровадження і пропагування віднов-
ного правосуддя.
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Д
обрый день, уважаемые участники конферен-
ции! Я поделюсь с вами опытом, который мы 
приобрели, решая проблемы, возникавшие 

при реализации на практике восстановительного 
правосудия на стадии предварительного след-
ствия и дознания. Для того чтобы осветить этот 
вопрос, необходимо кратко взглянуть на историю 
и сравнить англосаксонскую законодательную базу 
восстановительного правосудия и нашу. Когда я 
говорю «нашу», то имею в виду российский УК и 
ПК.

Если кто читал книгу господина Ховарда Зера, 
то мы помним, что началось это движение в 1974 г. в 
Онтарио, Канада, когда один из судей устроил встре-
чу между пострадавшими и преступниками для 
разрешения вопроса о возмещении ущерба. После 
этого в Канаде зародилось движение «Примирение 
жертв и преступников», а в конце 70-х годов – в 
США. Это произошло и зародилось потому, что 
по англосаксонскому законодательству в уголов-
ном процессе жертвы преступления не имеют 
процессуального статуса, аналогичному статусу 
«потерпевшего» в российском уголовном судо-
производстве. Потерпевший (пострадавший) рас-
сматриваются по англосаксонскому уголовному 
закону как свидетель. Программы помощи жерт-
вам преступлений в США сосредотачиваются на 
облегчении ситуации жертвы непроцессуальными 
способами – это выплата компенсаций, бесплат-
ные консультации психиатров, психологов и т. д. 

В российском уголовном процессе потерпев-
шим признается лицо, которому преступлением 
причинен физический, моральный или имуще-

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ И ПРОКУРАТУРЫ ВО ВНЕДРЕНИИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ

Константин 
ШАПКИН,
заместитель проку-
рора г. Дзержинска 
(Россия) в отставке 
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ственный вред, и потерпевший, по российскому 
УПК, формально обладает большими правами 
(заявляет отводы, ходатайства, представляет 
доказательства, приносит жалобы, знакомится с 
материалами дела и т. д.).

Таким образом, по англосаксонскому законода-
тельству пострадавшие выведены из процесса, хотя 
нуждаются в компенсации причиненного вреда не 
только материального, но и морального. Как бы ни 
волновали материальные потери пострадавших, 
а по российскому законодательству – потерпев-
ших, у них есть и другие потребности, которые рас-
сматриваются ими как более насущные – это их 
переживания от совершенного преступления, их 
чувства, реакция на насилие, желание быть услы-
шанными, поделиться своими переживаниями. Все 
эти чувства пострадавших фактически не рассма-
триваются в нашем уголовном процессе и практи-
чески не имеют значения при расследовании дела, 
рассмотрении в суде и назначении наказания, а 
также не влияют на поведение преступника. 

Вот поэтому так важно на следствии, в суде 
восстановление не только нарушенных прав, но 
и восстановление справедливости. К опыту вос-
становления справедливости относится следую-
щее: какие принимались шаги по исправлению 
совершенного зла, предотвращению возможных 
рецидивов и т. д. И вот здесь особо важно постра-
давшему знать, какова реакция преступника на 
совершенное им деяние, как оценивает он стра-
дания жертвы, раскаивается ли. Вот поэтому 
так важны встречи преступника и жертвы вне 
правового поля, не под контролем следователя. 
Очень важно проводить такие встречи в период 
проведения следствия до вынесения приговора. 
В свою очередь, преступники при применении 
восстановительной процедуры при встречах с 
пострадавшими получают возможность увидеть 
в своих жертвах реальных людей. Они узнают о 
последствиях преступления из первых рук. Они 
имеют возможность подвести итоги всему слу-
чившемуся и постараться восстановить справед-
ливость конкретными делами. Такие ситуации на 
следствии провести практически невозможно, и 
поэтому возникает необходимость в привлечении 
посредников, т. е. медиаторов. 

Мне известно, что следователи имеют в произ-
водстве большое количество дел, у них не всегда 
есть время до чувств преступников и пострадав-
ших. Поэтому, когда в 2000 г. ко мне обратилась 
руководитель Нижегородского областного отде-
ления Центра «судебно-правовая реформа» г-жа 
Т. Н. Лайша о сотрудничестве по восстановитель-
ному правосудию по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних на следствии, я дал 

согласие, предварительно изучив правовую базу, 
имеющуюся практику и инициировал этот вопрос 
перед руководством УВД города, следствием и 
дознанием. Практические работники, следова-
тели, дознаватели отнеслись к этому с большим 
скептицизмом, считая, что в соответствии со 
ст. 25 УПК и ст. 76 УК РФ, которые предусма-
тривают прекращение уголовных дел за прими-
рением сторон по преступлениям небольшой и 
средней тяжести, и так имеются возможности 
для примирения потерпевшего и преступника, 
и нет необходимости для этой цели привлекать 
общественные организации и их представителей. 
Действительно, ст. 25 УПК и ст. 76 УК РФ дают 
право на следствии прекращать уголовные дела 
за примирением сторон по преступлениям до 
5 лет. 

Для убедительности продвижения примири-
тельных процедур мною проводились неодно-
кратные координационные совещания, семина-
ры с участием всех заинтересованных лиц. Также 
возник вопрос, на каком основании допускать к 
процедуре примирения участников – медиаторов 
(посредников), т. е. лиц, представляющих обще-
ственные организации. В соответствии со ст. 161 
УПК РФ, недопустимо разглашение данных о 
частной жизни участников уголовного судопро-
изводства без их согласия. В данном случае от 
следователя требовалось получить согласие от 
потерпевшего и обвиняемого на примирительную 
процедуру и предоставить медиатору их персоно-
графические данные с их согласия, т. е. наруше-
ний требований ст. 161 УПК не имелось. 

Кроме того, в соответствии со ст. 73 УПК РФ, 
по делам о преступлениях несовершеннолетних 
требуется устанавливать возраст правонаруши-
теля, условия его жизни, воспитания, иные осо-
бенности его личности, устанавливать влияние 
старших по возрасту. Выявлять отставание в 
психическом развитии, условия, способствовав-
шие совершению преступления. Все эти сведе-
ния должны быть в деле. Нейтральное лицо, как 
медиатор (примиритель) при личном контакте с 
обвиняемым, родителями и др. может выяснить 
все эти вопросы, фактически помогая следствию 
в собирании этих сведений. На следствии все это 
заменяется формальным допросом родителей, 
справками, характеристиками, данными из инспек-
ции по делам несовершеннолетних. Эти данные в 
значительной степени влияют на меру наказания 
подростку. Всем этим должен заниматься следо-
ватель. Поэтому сотрудничество следователей с 
медиаторами и социальными работниками явля-
ется дополнительным источником достоверной 
информации для следствия и суда, а также обеспе-
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чивает позитивный эффект некарательного реаги-
рования государства на преступления подростка 
путем проведения программ реабилитации.

Практика показала, что при этой процедуре 
нежелательно участие адвоката обвиняемого и 
адвоката потерпевшего, т. к. адвокаты защища-
ют интересы правовыми способами. Так, в одном 
из случаев примирение по простому делу при 
участии адвоката провалилось. Он, не понимая 
задачи примирения, на процедуре стал воздей-
ствовать на потерпевшую с целью изменения 
позиции по уменьшению материального ущерба, 
чтобы добиться переквалификации преступле-
ния. Также воздействовал, поэтому же вопросу на 
мать обвиняемого, что привело к неразрешимому 
конфликту сторон, и потерпевшая отказалась от 
примирения. Уж если допускать защитника, то 
он должен точно понимать смысл процедуры и 
возможности примирения. Мы на своих совеща-
ниях при проведении программ примирения по 
конкретным случаям не привлекали юридические 
консультации адвокатов, и это, возможно, не 
верно, т. к. участие адвоката по делам о несовер-
шеннолетних обязательно и в некоторых случаях 
обвиняемые могут не согласиться на проведение 
примирительных процедур без их участия. 

Я не буду рассказывать о самих примири-
тельных процедурах, их было достаточно за те 
три года, когда мне пришлось принимать участие 
в них. Стоит, наверное, лишь отметить, что 
такой продолжительный опыт проведения про-
грамм восстановительного правосудия на этапе 
дознания и предварительного расследования в 
России имеется только в нашем Нижегородском 
регионе. Примирительные процедуры, я считаю, 
возможны также по делам по обвинению и взрос-
лых лиц. Кроме того, катастрофически быстро 
растет контингент лиц, совершающих проступки, 
предусмотренные УК, но не достигших возраста 
уголовной ответственности. С ними что делать? 
Они не так жестко зарегламентированы в УПК. 
Вот здесь может быть большое поле для деятель-
ности восстановительного правосудия.

Мы прорабатывали этот вопрос. Такие мате-
риалы об отказе в возбуждении уголовных дел 
по недостижению возраста уголовной ответствен-
ности изучались прокуратурой, но мы не смогли 
провести примирительные процедуры по таким 
материалам вследствие недостатка времени и 
нехватки сотрудников общественных организа-
ций (медиаторов). Также большое поле деятель-
ности связано с конфликтами и правонаруше-
ниями в школах, других учебных заведениях. До 
этого не дошли руки. 

Ситуация в России сейчас, как и тогда, отража-
ет как поддержку, так и определенное сопротивле-
ние программе восстановительного правосудия. 

Так, 02.09.2003 г. руководство Генеральной про-
куратуры РФ объявило фактически вне закона 
этот проект, разослав письма, в которых говори-
лось, что законом не предусмотрено примирение 
сторон с участием каких-либо посредников, пред-
ставителей общественных и других организаций, 
а предоставление следователями информации 
по делам, в которых в частности разглашаются 
данные потерпевших и обвиняемых, противоре-
чат ст. 161 УПК РФ. Поэтому взаимодействие с 
общественными организациями не соответствует 
в данном случае закону. Также Судебный департа-
мент Верховного Суда РФ, рассмотрев вопрос о 
законности заключения по ресоциализации несо-
вершеннолетних обвиняемых в одном из судов 
Москвы, предложил прекратить участие в этих 
процедурах. Как видно из этих писем, вышестоя-
щие органы посчитали, что действия посредников, 
использование социально-правовых технологий 
ресоциализации несовершеннолетних, обвиняе-
мых действующим законодательством, не пре-
дусмотрено, и потребовали прекратить эти про-
екты. Одним из аргументов также явилось то, что, 
в соответствии со ст. 118 Конституции РФ, право-
судие в России осуществляется только судами. 

При этом игнорировалось положение ч. 4 ст. 15 
Конституции России о том, что нормы междуна-
родного права являются частью правовой системы 
России (Конвенция о правах ребенка). Не прини-
малось во внимание, что общественные организа-
ции и их представители (медиаторы и др.) не вме-
шиваются в работу милиции, прокуратуры, суда, 
не влияют на доказательную базу, не определяют 
меру наказания при этих процедурах, а также, 
если это не предусмотрено законом и не проти-
воречит ему, то, что не запрещено, то разрешено. 
По мнению некоторых специалистов, работники 
правоохранительных органов, выступающие про-
тив общественности, которая пытается работать 
с несовершеннолетними правонарушителями, 
якобы озабочены тем, что деятельность носит 
незаконный характер. Но тогда встает вопрос – а 
устраивает ли существующая законная деятель-
ность правоохранительных органов и судов обще-
ственность, граждан. Очевидно, нет, поскольку по 
статистике доверие населения к правоохранитель-
ным органам, судам очень низкое, поэтому имеет-
ся два варианта решений: 1 – усилить репрессив-
ную практику в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, или 2 – поддержать работу по 
некарательному реагированию на преступления 
несовершеннолетних с привлечением к этой рабо-
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те общественности. Многие понимают, что толь-
ко одними репрессивными методами невозможно 
бороться с правонарушениями несовершеннолет-
них, но большая часть практических работников 
не верит в эффективность работы общественности. 
Фактически мы имеет традицию, которая идет из 
прошлого, исключение части общества от инициа-
тивы в поддержке работы правоохранительных 
органов, и эта работа должна носить закрытый 
характер. При втором варианте, который поддер-
живается меньшинством юристов, партнерство 
общества и государства направлено на соблюдение 
прав и интересов несовершеннолетних, содействие 
их воспитанию, развитию и интеграции в обще-
ство, позволяет к тому же иметь деятельность пра-
воохранительных органов и судов более открытой 
для инициативы общественности в направлении 
усиления заботы о нашем поколении. Позиция 
же Генеральной прокуратуры и Верховного Суда 
была подвергнута критике со стороны Комиссии 
по правам человека. 

О новых возможностях внедрения 
восстановительного правосудия в 

России.
Правительство Российской 

Федерации
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 августа 2006 г. № 1082-р
1. Утвердить прилагаемую Концепцию феде-

ральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России» на 2007–2011 годы.

Для достижения целей и решения задач, пред-
усмотренных Программой, необходимо совер-
шенствовать судоустройство путем подготовки 
предложений по оптимизации компетенции судов 
общей юрисдикции и мировых судей с учетом 
роста загруженности последних, упразднению 
и укрупнению ряда районных судов в связи с 
небольшим количеством дел, рассматриваемых 
федеральными судьями, а также путем внедрения 
внесудебных и досудебных способов урегулиро-
вания споров, в том числе вытекающих из адми-
нистративных правоотношений, внедрения при-
мирительных процедур, что будет способствовать 
снижению нагрузки судов и, как следствие, эко-
номии бюджетных ресурсов. При этом предпо-
лагается широкое введение процедур медиации 
в качестве механизма реализации положений 
законов Российской Федерации, предусматри-
вающих возможность примирения сторон.

В этой связи необходима разработка нормативных 
правовых актов, определяющих механизм реализа-

ции указанных положений, а также статус соответ-
ствующих организаций, осуществляющих функции 
медиации, и регламент (процедуру) их работы.

В настоящее время мы продолжаем развивать 
сотрудничество между органами внутренних дел, 
прокуратурой, судами и Нижегородским област-
ным отделением общественной организации 
«Судебно-правовая реформа». Эта работа носит 
сейчас скорее методический характер, поскольку 
проведение конкретных программ восстанови-
тельного правосудия требует постоянного финан-
сирования, которого у данной общественной орга-
низации в настоящее время нет. Но как говорится: 
нет худа без добра, поскольку такое вынужденное 
«простаивание» позволило переосмыслить ситуа-
цию и увидеть новые возможности для восстано-
вительного правосудия в России. 

Дело в том, что проведенные с октября 2000 г. 
по май 2007 г. программы восстановительного 
правосудия показали многим специалистам их 
эффективность как по снижению повторных пре-
ступлений тех подростков, которые прошли эти 
программы, так и в социально-психологическом 
аспекте. Что касается рецидивов, то, по дан-
ным анализа, проведенного председателем 
Дзержинского городского суда Н. П. Копкиной, 
из 45 подростков, прошедших программы ВП, 
10 совершили повторное преступление. Эти 
данные были обнародованы председателем 
Нижегородского областного суда Б. С. Каневским 
29 мая 2007 г. на региональной конференции 
«Ювенальная юстиция: правовые и организа-
ционные аспекты». Господин Б. С. Каневский 
отметил, что этот показатель ниже среднего по 
Нижегородской области. 

При этом уважаемые господа, давайте не будем 
забывать, что оценка эффективности программ 
восстановительного правосудия только по пока-
зателям рецидивов не является объективной (в 
чем я полностью согласен с нашими британски-
ми коллегами), потому что совершение престу-
пления подростком обусловлено большим коли-
чеством социальных факторов, учесть которые 
очень трудно. 

Именно профилактикой и снижением таких 
негативных социальных факторов, как социаль-
ное сиротство и психологическая депривация 
детей и подростков, с помощью восстановитель-
ных технологий в настоящее время занимается 
общественная организация, руководителем кото-
рой является Т. Н. Лайша. Так, например, в 2008 г. 
Отделение ОЦ «Судебно-правовая реформа» 
приняло участие в российско-польском проекте 
«Соблюдение прав ребенка – будущее стра-
ны», реализованном в трех регионах России: 
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Республика Марий Эл, Республика Чувашия и 
Нижегородская область, при финансовой под-
держке Европейской Комиссии. 

Целевые группы данного проекта – это: дети, 
ставшие жертвами преступлений и насилия, 
дети, вступившие в конфликт с законом, дети, 
находящиеся в детских закрытых учреждениях 
на полном государственном обеспечении в трех 
субъектах РФ, родители. 

Благополучатели: 
а)  Сотрудники МВД, прокуратуры, судов, мини-

стерства образования, министерства социаль-
ной защиты;

б)  Представители общественных организаций;
в)  Представители органов законодательной 

власти: городские собрания, государственные 
собрания Республик, области. 
Проект направлен на изменение отношения 

государственных структур трех субъектов РФ к 
проблеме детей – жертв преступлений и детей, 
вступивших в конфликт с законом; на улучшение 
положения детей путем приведения в соответ-
ствие с соблюдением прав ребенка и требования-
ми конвенции о правах ребенка. 

Также в рамках проекта решались проблемы 
обращения с детьми – жертвами насилия в МВД 
и нарушения прав детей, вступивших в конфликт 
с законом. 

В рамках данного проекта была организована 
встреча начальника отдела по помилованию и пра-
вам человека Государственно-правового департа-
мента Нижегородской области А. В. Гаврилова и 
Т. Н. Лайши с руководителями Польского Центра 
медиации. Обсуждался вопрос о внедрении вос-
становительного правосудия в местах прину-
дительного содержания несовершеннолетних с 
целью социально-психологической подготовки их 
к освобождению и реинтеграции в обществе.

В настоящее время во многих субъектах РФ 
(и в Нижегородской области) сформированы 
Общественные Наблюдательные Комиссии по 
осуществлению общественного контроля за обе-
спечением прав человека в местах принудительно-
го содержания и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания. В данный 
момент мы с Татьяной Лайшей (она как член этой 
Комиссии и специалист по медиации, а я как 
юрист и специалист по вопросам взаимодействия 
с органами прокуратуры и следствия) готовим 
проект на эту тему совместно с Государственно-
правовым департаментом, ФСИН и прокурату-
рой Нижегородской области.

Мы готовы к сотрудничеству. Спасибо за 
внимание!

В
ідмінності між людьми – у рисах характеру, 
темпераменті, почуттях, світогляді, переко-
наннях, життєвому досвіді – накладають свій 

відбиток на їхні оцінки і думки, іноді породжу-
ючи протистояння, яке часто супроводжується 

емоційним збудженням і набуває рис конфлікту. 
Конфлікти є частиною нашого життя, хоча й не 
найкращою. У конфліктні ситуації час від часу 
потрапляємо всі ми, незалежно від віку, статі, 
положення в суспільстві. Конфлікти виника-
ють удома, в школі, на роботі, спалахують між 
родичами і незнайомими людьми. І кожного разу, 
незалежно від того, хто винен у розгортанні кон-
флікту, його учасники страждають від стресів, 
приниження, іноді навіть фізичного насильства. 

Конфлікти охоплюють всі види і рівні відно-
син людей, вони вічні і завжди актуальні. І ніж 
ламати голову над тим, як уникнути конфліктів, 
краще замислитися, а чи існує якась можливість 
конструктивної та успішної поведінки у разі 
виникнення конфліктних ситуацій. Проблема 

УСПІШНИЙ ДОСВІД СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРОКУРАТУРИ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ 
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ М. ПИРЯТИН У ВПРОВАДЖЕННІ 
МЕДІАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Олексій 
РЯБОКОНЬ,
голова Пирятинської 
районної ради



№4’2008, березень 2009 33 

конфліктності в громаді, зростання рівня злочин-
ності та питання пошуку ефективних шляхів її 
розв’язання постала перед нами як одна з першо-
чергових. Стрімке зростання кількості правопо-
рушень, особливо серед підлітків та молоді, пока-
зує безглуздість боротьби зі злочинністю шляхом 
застосування лише жорстоких покарань. 

На одному з семінарів, який проводив 
Український фонд соціальних інвестицій, я позна-
йомився з представником Українського Центру 
Порозуміння (УЦП) Альоною Горовою, від якої 
дізнався про програму медіації, що є відновним 
підходом до розв’язання конфліктів, та досвід 
Центру зі впровадження відновних практик у 
навчальних закладах України.

Спільно з ініціативною групою, представни-
ками Пирятинського району, які мали бажання 
запроваджувати нові підходи до профілактики 
підліткової злочинності, вирішення конфлік-
тів у молодіжному середовищі, ми відвідали 
Всеукраїнську конференцію «Відновний підхід 
у профілактиці підліткової злочинності як запо-
рука формування безпечної громади». Це стало 
поштовхом до створення в районі громадської 
організації «Жіночі ініціативи», метою діяль-
ності якої стало формування безпечного середо-
вища та активізація громади для активної учас-
ті у розв’язанні конфліктних ситуацій, надання 
соціально-психологічних та інших послуг людям, 
які перебувають у складних життєвих обставинах. 
Для успішної реалізації своїх завдань організація 
«Жіночі ініціативи» налагодила тісну співпрацю 
з Пирятинською районною радою. 

Започатковуючи в районі новітній підхід до 
вирішення конфліктів, ми вирішили, що на пер-
шому етапі варто зосередитися на впроваджен-
ні відновних підходів у шкільному середовищі. 
З метою налагодження контактів з людьми та 
організаціями, які активно працюють в даному 
напрямі, ми відвідали конференцію «Досвід упро-
вадження та функціонування відновних методик в 
системі навчальних закладів», яка проходила 7–8 
травня 2008 р. у м. Жмеринка Вінницької області. 
На конференції обговорювалися проблеми попе-
редження конфліктів між учасниками навчально-
виховного процесу, навчання дітей налагодженню 
позитивних взаємин та навичкам самостійного 
розв’язання конфліктів. Проаналізувавши досвід 
колег зі Жмеринки, ми в черговий раз упевнили-
ся, що позитивні зрушення можливі і починати 
роботу потрібно саме в навчальних закладах, адже 
підлітки більшість часу проводять у школі. 

У травні 2008 р. за ініціативи Пирятинської 
районної ради відбувся семінар-тренінг «Програма 
розв’язання конфліктів у школах» за участю чле-
нів ГО «Жіночі ініціативи», шкільних психологів 
та соціальних педагогів району, який проводили 

спеціалісти Українського Центру Порозуміння. 
Метою семінару було ознайомлення учасників із 
програмою відновного правосуддя та підготовка 
майбутніх координаторів – шкільних психоло-
гів та соціальних педагогів, які в подальшому 
візьмуть на себе роль організаторів роботи шкіль-
них служб розв’язання конфліктів та проведуть 
відбір учнів-медіаторів. Першим результативним 
кроком у реалізації даної ідеї стала участь школя-
рів району в конкурсі творчих робіт «Конфлікт і 
я». Отримані призові місця вкотре підтвердили, 
що ми рухаємося в правильному напрямку.

Продовжуючи тісно співпрацювати з ГО 
«Ініціатива» з м. Жмеринка та Українським 
Центром Порозуміння, у липні 2008 р. провели 
4-денний тренінг, в якому взяли участь учні з 
9-ти шкіл району. Під час тренінгу діти навчалися 
виступати в ролі посередника у розв’язанні супе-
речок між однолітками, працювати над формуван-
ням безпечної атмосфери в своєму навчальному 
закладі. Інформація, отримана під час навчання, 
дала змогу зрозуміти, що ефективне спілкування 
в конфліктній ситуації є тією «чарівною палич-
кою», тим методом, завдяки якому спірна, нега-
тивно забарвлена проблема перетворюється на 
можливість особистісного зростання, прогресу. 
Потрібно тільки оволодівати прийомами спілку-
вання в діалозі, вміти слухати. Разом із дітьми 
вчилися психологи та соціальні педагоги, вчителі 
шкіл, які допомагатимуть дітям в координуванні 
їхньої роботи медіаторами. 

У результаті докладених зусиль з вересня 
2008 р. у школах району та міста запрацюва-
ли шкільні служби розв’язання конфліктів. 
Створення цих служб стало потужним кроком 
у справі поліпшення міжособистісних стосунків 
в учнівському середовищі, підготовці дітей до 
дорослого життя з усіма його складними про-
явами. Діти-медіатори допомагають своїм одно-
літкам виходити зі складних ситуацій, керуючись 
принципами доброти, справедливості, терпимості 
та прощення. Нині ми вже досягли певних пози-
тивних результатів – наші шкільні служби про-
вели 70 кіл та 25 медіацій. Це свідчить про те, що 
ми стали на одну щаблину ближче до досягнення 
нашої мети. 

Розуміючи, що необхідно проводити роботу 
одночасно в декількох напрямах, залучаючи до 
співпраці відділ освіти, центр соціальних служб 
для дітей, сім’ї та молоді, міліцію, ми розробили 
та підписали відповідні угоди про впроваджен-
ня в Пирятинському районі програм відновного 
правосуддя. А в червні 2008 р.  ми стали учас-
никами пілотного проекту «Підтримка реформи 
системи кримінальної юстиції України: впрова-
дження прийомів медіації в діяльність органів 
прокуратури». Незважаючи на те, що органи 
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прокуратури є найбільш консервативним орга-
ном, а тому залучення їх до співпраці потребувало 
певних зусиль, ми змогли це успішно зробити – 
26 листопада 2008 р. було підписано Угоду про 
спів працю між ГО «Жіночі ініціативи» та  проку-
ратурою Пирятинського району щодо організації 
та впровадження програм відновного правосуддя 
«Застосування медіації у кримінальних справах 
у діяльності органів прокуратури».

Реалізація проекту зі впровадження медіації 
дає можливість людям мирним шляхом вирішу-
вати конфлікти, допомагає тим, хто оступився 
вперше і вчинив злочин невеликої тяжкості, пере-
осмислити скоєне та, відшкодувавши матеріальні 
та моральні збитки, повернутися до нормального 
життя. Особливо важливо для неповнолітніх та 
молоді, які тільки починають жити, – допомог-
ти їм стати на шлях виправлення. Це і є одним з 
основних завдань, які ставлять перед собою меді-
атори ГО «Жіночі ініціативи». За час роботи про-
екту ними було надано близько 11 інформаційно-
консультаційних послуг, під час яких учасники (не 
тільки жителі м. Пирятин та Пирятинського райо-
ну, а й м. Лубни) мали можливість ознайомитися 
з програмою та взяти участь у процедурі прими-
рення. Проведено три медіації (дві з яких за ст. 125 
КК України, одна – за ст. 185 ч. 1 КК України). У 
результаті учасниками проведених медіацій було 
підписано мирові угоди, які в подальшому були 
долучені до матеріалів кримінальних справ та 
використані під час розгляду справи в суді.

З метою підвищення ефективності роботи зі впро-
вадження відновного правосуддя, в Пирятинському 

районі створено Координаційну раду при голові 
районної ради, до складу якої увійшли представ-
ники освіти, правоохоронних органів, прокуратури. 
Серед завдань, які ми поставили, є:

координація діяльності щодо реформування 
системи кримінальної юстиції шляхом засто-
сування процедур відновного та примирного 
правосуддя в громаді, активна участь у цій 
роботі органів місцевого самоврядування;
співробітництво у сфері розробки, апробації та 
впровадження у школах району програм від-
новного правосуддя, створення та ефективне 
функціонування шкільних служб розв’язання 
конфліктів;
дослідження проблеми підліткової злочин-
ності шляхом проведення моніторингу стану 
злочинності серед неповнолітніх, визначення 
шляхів поліпшення ситуації;
сприяння забезпеченню громади послугами 
безоплатної первинної правової допомоги;
сприяння соціальній рекламі, інформаційній 
діяльності, спрямованим на реалізацію заходів 
зі впровадження відновного правосуддя і про-
філактики підліткової злочинності в громаді. 
У планах на майбутнє – розширення діяльнос-

ті у сфері розв’язання конфліктів через надання 
послуг з вирішення сімейних та сусідських спорів, 
що є актуальним для сільської громади, органі-
зація та участь у тренінгах і семінарах з метою 
отримання нових знань, досвіду, навичок з вико-
ристання відновних практик, сприяння розвитку 
мережі соціальних послуг та забезпечення до ступу 
представників громади до їх отримання. 

К
ожна людина, незалежно від віку, статі, поло-
ження в суспільстві хоче жити в гармонії з 
оточуючим світом. Та, на жаль, сьогодні, коли 

більшість вважає «хто сильніший – той і правий», 
у спілкуванні між людьми бракує розуміння, спів-
чуття, взаємоповаги, що у свою чергу спричиняє 
зростання конфліктів. Як показує досвід, уник-
нути конфліктів вкрай важко, а от знайти шлях 
ефективного вирішення ситуації, що склалася, з  
користю для всіх учасників суперечки – цілком 
можливо.

Саме цим і займається громадська організація 
«Жіночі ініціативи» з м. Пирятин Полтавської 
області. Ідея створення в місті організації, яка б 
займалася впровадженням медіації та інших про-
грам відновного правосуддя, належить голові 
Пирятинської районної ради Олексію Рябоконю. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПИРЯТИНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ЖІНОЧІ ІНІЦІАТИВИ» ЗІ ВПРО-
ВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Ірина ТАРАН,
заступник голови 
Пирятинської район-
ної громадської 
організації «Жіночі 
ініціативи»
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Цю ідею підтримала ініціативна група, яка склада-
лася переважно з працівників освіти, – і у березні 
2008 р. була створена наша організація.

Мета діяльності ГО «Жіночі ініціативи» – фор-
мування безпечного середовища та активізація 
громади з метою активної участі у розв’язанні 
конфліктних ситуацій, надання соціально-
психологічних та інших послуг людям, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах.

Для того, щоб наша діяльність принесла пози-
тивні результати, потрібно було якомога більше 
дізнатися про відновне правосуддя. З цією метою 
ми почали активно шукати однодумців, людей, 
які вже працюють у цьому напрямі. Саме тому 
варто відзначити наше знайомство з роботою 
Українського Центру Порозуміння, участь у 
конференції «Відновний підхід у профілактиці 
підліткової злочинності як запорука формуван-
ня безпечної громади» (м. Київ, квітень, 2008 р.), 
конференції «Досвід впровадження та функціо-
нування відновних методик в системі навчальних 
закладів» (м. Жмеринка, травень 2008 р.), тренін-
гах «Програма розв’язання конфліктів у школах 
(м. Пирятин, травень 2008 р.) та «Базові навички 
веденням медіації потерпілих та правопорушни-
ків» (м. Київ, травень, 2008 р.), а також участь у 
Першій міжнародній конференції з питань роз-
витку шкільної медіації «Моя безпечна школа» 
(м. Жмеринка, грудень 2008 р.).

Таким чином, ми брали участь у всіх заходах, 
які давали нам можливість ближче познайомитись 
із застосуванням відновних практик. Отримавши 
теоретичні знання, і ще раз переконавшись, що 
впровадження відновних методик з розв’язання 
конфліктів та використання відновних підходів 
у профілактиці підліткової злочинності дають 
позитивний результат, ми перейшли до реалізації 
здобутих знань на практиці.

Оскільки ближчим для нас було шкільне 
середовище (ми всі переважно працюємо у школі 
та пов’язанні з вихованням підростаючого поко-
ління), ми розпочали впровадження відновних 
практик у школах. У липні 2008 р. ми спільно 
з районною радою провели 4-денний навчаль-
ний тренінг «Базові навички медіатора шкільної 
служби розв’язання конфліктів» для школярів 
та педагогів міста. У підготовці та проведенні 
тренінгу нам активно допомагав Український 
Центр Порозуміння. Особлива подяка – Роману 
Ковалю та Альоні Горовій, які своєю діяльністю 
надихали всіх нас на подальшу роботу і стали при-
кладом для багатьох дітей. Також щиро дякуємо 
Святославу Ніколайчуку та його помічникам-
тренерам, які вчили дітей і дорослих по-іншому 

мислити, сприймати світ, спілкуватися один з 
одним. 

Після чотирьох днів перебування у навчально-
му таборі діти змінилися. І це побачили не тільки 
ми, а й батьки, які телефонували, приходили на 
зустрічі і дякували за проведену роботу. Це знову 
зміцнило нашу впевненість, що ми на правильно-
му шляху і нам потрібно рухатися далі. 

Серед наших досягнень з розвитку в місті 
шкільних служб розв’язання конфліктів, хотіло-
ся б відзначити такі: 

з 1 вересня 2008 р. у Пирятині та Пирятинському 
районі запрацювали 9 шкільних служб 
розв’язання конфліктів, які за час своєї роботи 
провели близько 70 кіл та 25 медіацій;
медіатори Пирятина взяли участь у конкурсі 
творчих робіт «Конфлікт і я», на якому посіли 
призові місця;
шкільні служби розв’язання конфліктів 
«Примирення» та «Шанс РК» з м. Пирятина 
взяли участь у міжнародній конференції 
з питань шкільної медіації «Моя безпечна 
школа» та здобули три призові нагороди (1-ше 
місце у конкурсі творчих робіт, 2-е місце у КВР 
та 3-е місце у номінації «Презентація служб 
розв’язання конфліктів».
Розуміючи, що впровадження відновних прак-

тик буде результативнішим, якщо ми налагодимо 
співпрацю з представниками інших організацій та 
органів влади, ми підписали Угоди щодо впрова-
дження відновного правосуддя в Пирятинському 
районі з Українським Центром Порозуміння, 
районною радою, відділом освіти та центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а 
також з прокуратурою Пирятинського району. 
Започаткували співпрацю з міліцією. Невдовзі 
ми отримали від старшого уповноваженого у 
справах неповнолітніх матеріали кримінальної 
справи по якій була успішно проведена медіація. 
Паралельно ми з представниками районної ради 
проводили спільні інформаційні зустрічі з праців-
никами міліції. Зрештою, готується до підписання 
Угода про співпрацю з міліцією.

Нині в організації «Жіночі ініціативи» працює 
3 медіатори. За час нашої діяльності ми надали 
11 інформаційно-консультаційних послуг для 
мешканців м. Пирятина, Пирятинського району, 
також м. Лубни щодо можливості участі у про-
цедурі примирення; провели 3 медіації (2 – за ст. 
125 КК України, 1 – за ст. 185 ч. 1 КК України). 
Серед правопорушників, які взяли участь у медіа-
ції, 3 дорослих і 1 неповнолітній, серед потерпілих 
– 1 неповнолітній та 3 дорослих. Наслідком про-
ведення медіацій стало підписання учасниками 

Доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції ...
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мирових угод, які в подальшому були долучені 
до матеріалів кримінальних справ і використані 
в суді.

У наших планах на майбутнє:
продовження діяльності щодо впровадження 
програм відновного правосуддя;
проведення тренінгу для учнів шкіл району 
з метою створення нових шкіл розв’язання 
конфліктів та продовження роботи вже діючих 
ШСРК;
інформування громади про діяльність ГО 
«Жіночі ініціативи» щодо впровадження про-
грам відновного правосуддя та можливості 
взяти участь у процедурі примирення через 
ЗМІ, телебачення та Інтернет;
проведення тренінгів та семінарів, залучення 
до цієї діяльності фахівців;

участь у семінарах, конференціях, тренінгах 
з метою розширення знань, умінь та навичок 
щодо впровадження програм відновного пра-
восуддя в громаді;
постійна участь у діяльності координацій-
ної ради, створеної районною радою з метою 
впровадження відновного правосуддя в 
Пирятинському районі;
підписання угод про співпрацю з установами 
та організаціями, які мають на меті впроваджу-
вати в свою діяльність програми відновного 
правосуддя;
співпраця з Українським Центром Порозуміння, 
громадськими організаціями та установами, 
які впроваджують відновне правосуддя;
надання соціально-психологічних та інших 
послуг людям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах.

П
редставлений до вивчення Робочою групою 
текст проекту Державної концепції впрова-
дження відновного правосуддя в систему 

кримінальної юстиції України (далі – проект 
Концепції) спрямований на реалізацію стратегії 
впровадження в Україні відновного правосуддя, 
відповідно до вимог Декларації основних прин-
ципів правосуддя для жертв злочинів і зловжи-
вань владою, прийнятою Генеральною Асамблеєю 
ООН 29 листопада 1985 р. та ідей Десятого 
конгресу ООН щодо запобігання злочинності і 
поводженню з правопорушниками (Відень, 10–17 
квітня 2000 р.) у рамках Концепції реформуван-
ня кримінальної юстиції України, затвердженою 
Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. 
№ 311/2008.

Текст проекту Концепції загалом відображає 
зміст, характер і заплановані механізми запрова-
дження в Україні механізмів інституту відновного 
правосуддя шляхом проведення медіації, а також 
зроблена спроба відобразити сутність інституту 
медіації, а точніше – медіаційних заходів, спрямо-
ваних на врегулювання моральної та матеріальної 
складових у конфлікті між особою, що вчинила 
злочин, та особою, яка зазнала від злочину у поза-
слідчому або позасудовому порядку.

У той же час, текст проекту Концепції не 
повною мірою опрацьований з точки зору тео-
ретичних та практичних аспектів формуван-
ня подібного роду документів, а також містить 
низку недоліків, які істотно впливають на зміст, 
структуру, обсяг, підстави здійснення медіаційних 
заходів, не відображає напрями формування зміс-
ту компетенції медіатора, а також певним чином 
нівелює інститут відновного правосуддя у сталому 
його розумінні через надто авторитарний підхід 
до формулювань компетенції щодо організації та 
оцінки медіації, зокрема, органами прокуратури і 
суду. Проект Концепції містить низку протиріч, 
які унеможливлюють взаємне застосування. 

Однією з головніших вад тексту проекту 
Концепції, є те, що, на відміну від принципів 

КОМЕНТАРІ ДО ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
В СИСТЕМУ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наталія 
РОЗЕНФЕЛЬД,
кандидат юридичних 
наук, головний консуль-
тант Відділу моніторингу 
ефективності законо-
давства Інституту зако-
нодавства Верховної 
Ради України; науковий 
керівник Навчально-
методичного центру 
«Юридична клініка» 
Київської міської муні-
ципальної колегії адво-
катів
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побудов текстів, діючих в Україні концепцій, 
досліджуваний проект Концепції змістовно пере-
вантажений положеннями, які спрямовані на вдо-
сконалення інститутів матеріальних та процесу-
альних норм кримінального судочинства, у той 
час, як його основною ідеєю є, як це задекларова-
но у п. 1 «Загальні положення», саме механізми 
впровадження новітнього для України інституту 
у систему кримінального судочинства у контексті 
державної реформи кримінальної юстиції. 

Стосовно вказаних, а також низки інших недо-
ліків, що були виявлені в процесі детального 
вивчення проекту Концепції, нижче наводять-
ся такі міркування, які, на нашу думку, було б 
доцільно врахувати під час подальшої роботи над 
текстом проекту Концепції з метою ефективної 
реалізації самої Концепції у подальшому. 

Насамперед, слід підкреслити, що зміст 
«Загальних положень» проекту Концепції не 
можуть формуватися як заходи «розробки 
Концепції», яка вже створена, адже, внаслідок 
подібних формувань виникає «замкнене коло»: 
«концепція про розробку концепції», у той час, 
як її дійсний проект уже подається. 

Також у «Загальних положеннях» має бути 
визначений предмет та об’єкт, на які спрямована 
Концепція. У даному випадку предметом є інсти-
тут відновного правосуддя, а об’єктом виступає 
коло суспільних відносин, якими забезпечува-
тиметься впровадження відновного правосуд-
дя у вітчизняну систему кримінальної юстиції. 
Вказані визначення, на жаль, взагалі відсутні у 
тексті, що лишає розділ «Загальні положення» 
Концепції змістовного ядра. Останнє надто «роз-
мите», і через це його необхідно усвідомлювати 
не безпосередньо зі змісту, а через певні описи 
оточуючих чи прямо витікаючи з нього елементів: 
через описання завдань, повноважень щодо при-
значення або функції медіатора, які розпорошені 
по всьому тексту документа.

У «Загальних положеннях» бажано також 
зазначити, що головною ідеєю відновного право-
суддя є відновлення (тому і «відновне» правосуд-
дя) порушеного status quo потерпілого: відшко-
дування, або оформлення прийняття обов’язку 
щодо заподіяння матеріальних та моральних 
збитків потерпілому/потерпілим та зняття кон-
флікту шляхом надання та прийняття вибачень 
за вчинене суспільно небезпечне діяння та його 
наслідки. 

Тут же має зазначатись, що відповідно до 
міжнародного досвіду застосування відновно-
го правосуддя шляхом проведення медіаційних 
процедур здійснюються виключно фахівцями у 

галузі медіації, які мають відповідну кваліфікацію 
і досвід, наголосивши, при цьому, що подібного 
інституту спеціальної освіти в Україні нема. 

Медіація взагалі не може ототожнюватися з 
медіаційними процедурами, або заходами (остан-
ній термін більш прийнятний для вітчизняного 
законодавства, на відміну від терміна «процедури», 
який ментально відноситься до медичної терміно-
логії). У той же час у проекті Концепції поняття 
«відновне правосуддя», «медіаційні процедури» 
та «медіація» постійно ототожнюються.

Слід розуміти, що всі ці терміни мають спорід-
нене за метою виконання, але категорично різні 
змістовні, логічні і філологічні навантаження. 
Так, відновне правосуддя є нічим іншим як інсти-
тутом правосуддя, який спрямований на віднов-
лення порушених прав потерпілого і обумовле-
ного врегулюванням емоційного і матеріального 
конфлікту між суб’єктами об’єктивної потреби 
у застосуванні карної санкції закону про кримі-
нальну відповідальність, або зменшення такої. 
Медіаційні заходи – це захід кримінального про-
цесу (процесуальний захід), покликаний здійсню-
вати безпосередню реалізацію завдань відновного 
судочинства у вигляді сприяння добровільному 
врегулюванню цивільного позову у рамках кри-
мінального процесу. Сама ж медіація – це спосіб 
здійснення медіаційних заходів і є проведенням 
переговорів між сторонами у цивільному позову 
в рамках кримінальної справи при посередництві 
фахівця-медіатора. 

На відміну від судового регулювання цивіль-
них правовідносин, які виникли внаслідок вчи-
нення суспільно небезпечного діяння, у меді-
аційних заходах особа, що вчинила злочин, і 
потерпілий повинні мати рівний процесуальний 
статус: обидва вони у медіації виступають сторо-
нами саме відповідно до цивільних правовідно-
син. Медіатор же виступає «посередником» (від 
«medium» – середина) у переговорах, і аж ніяк не 
головною дійовою особою у медіаційному заході. 
Він управляє ходом заходу, спрямовує перегово-
ри, протоколює тощо, але у жодний спосіб не здій-
снює будь-який вплив на сторони, за винятком 
виникнення гострого конфлікту.

Все це у проекті Концепції не відображене, як 
не відображене і те, що медіатор має бути саме 
фахівцем у галузі психології, бажано – конфлік-
тології, який має необхідні знання про сутність 
правовідносин між сторонами медіації, особли-
вості кримінального судочинства.

Вражає той факт, що, відповідно до проекту 
Концепції, компетенція медіатора і його профе-
сійні і особистісні характеристики, як процесуаль-

Доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції ...
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ної особи, визначаються не як окремої, новітньої, 
зокрема для КПК України, процесуальної особи, 
а як інколи – потенційного свідка (абз. 6 с. 11); 
інколи – фактично слідчого (абз. 1 с. 8), який 
повною мірою підлеглий прокуратурі і суду. 

Слід зауважити, що інститут відновного право-
суддя в Україні раніше ніколи не застосовувався, 
і тому безапеляційні зауваження щодо того, що 
його застосування сприятиме «зниженню рівня 
злочинності» просто недоречні. Він може, оче-
видно, знизити статистику карності, зменшити 
кількість в’язнів та незадоволених потерпілих, 
позитивно вплинути на ефективність відновлення 
прав потерпілого. Але прямого зв’язку застосуван-
ня відновного правосуддя і, зокрема, медіаційних 
заходів на зниження рівня злочинності, не спо-
стерігається, і відслідкувати такий прямий зв’язок 
у жодний спосіб не представляється можливим. 
Докази такого явища також відсутні, якнайменше, 
на території України не запроваджувалися пілотні 
проекти подібного роду, які б можна було екстра-
полювати на всі регіони. Отже, на концептуально-
му рівні подібні формулювання виглядають надто 
категорично і безапеляційно щодо необхідності 
застосування такої новели саме з огляду на рівень 
зниження злочинності під призмою потенційного 
застосування медіації.

Мета і завдання Концепції
Зміст загальних положень мав би міститися у 

«Загальних положеннях» Концепції, і мати чітке 
формулювання мети, досягненню якої присвячені 
всі напрями і механізми, зазначені у цьому акті 
держави.

Однак мета винесена разом з завданнями 
Концепції в окремий її розділ «Мета і завдан-
ня Концепції» (с. 3), де вона сформульована як 
«визначення критеріїв та механізмів відновного 
правосуддя, а також шляхів і способів їх запро-
вадження у кримінальне судочинство України».

Очевидно, що метою Концепції, поряд з окрес-
ленням ключових проблем сучасного стану сис-
теми кримінального судочинства в Україні, є 
запровадження інституту ВП у вітчизняну сис-
тему кримінальної юстиції.

Основним завданням Концепції у цьому 
контексті вбачається розробка і запровадження 
основних напрямів розвитку ВП, а також розроб-
ка і запровадження механізмів ВП у вітчизняне 
законодавство та забезпечення реалізації таких 
новел.

У розділі 3 проекту Концепції «Ключові про-
блеми законодавчого регулювання та практики 
застосування відновних процедур», який, власне, 

містить основні положення Концепції, міститься 
низка недоліків, які, у разі не усунення їх можуть 
повною мірою нівелювати як зміст, так і розумін-
ня інституту відновного правосуддя в цілому. 

Так, дещо незрозумілі причини повної відсут-
ності у тексті проекту Концепції необхідності 
надання потерпілим, їх представникам та адвока-
там, у т. ч. адвокатам підсудного, обвинуваченого 
та звинуваченого можливості ініціювати медіа-
ційні процедури. З цього вбачається, що функція 
медіаційної процедури фактично замикається на 
представниках держави, а інститути громадян-
ського суспільства, власне, від нього усуваються, 
у той час, як мають пряму причетність до них і 
прямо у них зацікавлені.

Викликає обурення формулювання «справи 
незначної тяжкості», що застосовується автора-
ми та інші схожі терміни, які зазначені у проек-
ті Концепції без будь-яких посилань на їх дже-
рела. Дивує позиція авторів стосовно акценту 
на необхідності зосереджувати увагу судів на 
саме «серйозних справах», очевидно, що у таких 
конструкціях інші справи здаються авторам – 
несерйозними. І це – у кримінальному судочин-
стві! Зрозуміло, що це просто неприпустимо, як 
неприпустимо переміщення функцій суду на 
плечі медіаторів, які не компетентні здійснюва-
ти судочинство – вони мають здійснювати лише 
медіаційні заходи і належним чином фіксувати 
їх, та їх наслідки.

Але зі змісту, наповнення, мети і, навіть, назви 
проекту Концепції випливають завдання, які 
мають бути спрямовані на саме впровадження 
відновного правосуддя в систему кримінальної 
юстиції України. Таким чином, завдання мають 
бути сформульовані, вірогідно, відповідно до 
зазначених у пункті 4 проекту Концепції «Шляхи 
розв’язання проблеми» (сторінка 10 проекту 
Концепції), насамперед стосовно законодавчого 
регулювання таких питань:

1. Розробки та запровадження у закон про 
кримінальну відповідальність, кримінально-
процесуальне та кримінально-виконавче зако-
нодавство інституту відновного правосуддя тих 
відповідних його складових, а також включення 
у цивільне законодавство положень, які прямо 
витікають з необхідності нормативного регулю-
вання новітніх положень вказаного інституту, що 
пов’язані з сутністю медіаційних процедур, у т. ч. 
угод – результатів таких. 

2. Забезпечення ефективності реалізації норм, 
що регламентують порядок здійснення інституцій 
відновного правосуддя на всіх стадіях криміналь-
ного процесу та виконання покарань.
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Концепція, як, насамперед, політичний акт, 
який у даному випадку належить до політики у 
сфері боротьби з злочинністю1 має передбача-
ти низку кримінально-правових, кримінально-
процесуальних та кримінально-виконавчих 
направляючих. До них мають належати страте-
гічні і тактичні заходи, спрямовані на реаліза-
цію цілей і завдань, які постановляються даною 
Концепцією. Очевидно, під такими у проекті 
Концепції розуміються положення, закріплені у 
пункті 4 проекту Концепції (ст. 10) основні етапи 
поступового розвитку відновного правосуддя в 
Україні. У проекті Концепції вони визначені 
таким чином:

«1. Наукове забезпечення впровадження 
відновного правосуддя у кримінальний про-
цес України, що має включати до себе, зокрема, 
вивчення, оцінку чинного вітчизняного законо-
давства, проектів законодавчих актів, що розро-
бляються, наявного вітчизняного і закордонного 
досвіду, з точки зору їх відповідності принципам 
відновного правосуддя, нормам міжнародного 
права, рекомендаціям Ради Європи.

2. Законодавче забезпечення впроваджен-
ня відновного правосуддя, що має складатися 
з підготовки і широкого обговорення внесення 
необхідних змін у кримінальне, кримінально-
процесуальне, кримінально-виконавче законо-
давство, проектів нових законів і підзаконних 
нормативних актів (відомчих і органів місцево-
го самоврядування), що мають регламентувати 
умови створення і функціонування інституту 
медіації у кримінальних справах.

3. Здійснення відповідних організаційних 
заходів по впровадженню відновного правосуд-
дя у кримінальну юстицію, що мають включати 
створення міжвідомчої координаційної ради з цих 
питань, створення і запровадження відповідних 
програм з підготовки фахівців-медіаторів, поши-
рення обізнаності працівників органів дізнання, 
досудового слідства, прокуратури, судів через 
мережу навчальних закладів, що готують відпо-
відних фахівців, навчальні курси, семінари, ста-
жування тощо.

4. Активізація широкої інформаційно-освітньої 
роботи щодо інформування населення з питань 
впровадження відновних процедур у криміналь-
не судочинство засобами телебачення, радіо, 
друкованих органів масової інформації, мережі 
Інтернету, публікації монографій, наукових і 
популярних статей.

1 Див.: Фріс  П. Л. Кримінально-правова політика Української 
держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. – К.: Атіка, 
2005. – С. 13.

5. Широке залучення зацікавлених вітчизня-
них громадських і міжнародних організацій до 
участі у вирішенні проблем впровадження віднов-
них процедур у кримінальну юстицію України».

Уникаючи деталізації, звернемо увагу на той 
факт, що зазначені пункти відображають не етапи, 
як певні блоки, чи то складові програми реалізації, 
а напрями реалізації Концепції. Терміни «активі-
зація», «широке залучення», «обізнаність праців-
ників», які використовуються у змісті формулю-
вань вказаних напрямів не дають повної уяви про 
саму сутність механізмів та способів їх реалізації. 
Фактично вказані пункти мали б нести основну 
ідею концептуального державницького підходу до 
формування ефективного підходу до інституціо-
налізації відновного правосуддя в Україні. 

Очевидно, що зазначені як етапи, а групи про-
грами реалізації запровадження ВП в Україні, 
доцільніше звернути увагу на поетапний зару-
біжний досвід подібних започаткувань, а також 
звернутися до наукової спільноти (правовиків, 
економістів, управлінців) з пропозицією розробки 
таких етапів з урахуванням наявних та потенцій-
них національних потреб щодо розробки стратегії 
запровадження. Очевидно, наприклад, що залу-
чення громадських організацій буде корисним на 
кожному етапі, і тому не може формулюватися як 
самостійний етап, як не може бути самостійним 
етапом інформування населення про інститут. 
Жодна з вказаних у якості етапів складових не 
виокремлена за часом, а запропонована систе-
ма не здійснюється послідовно, що свідчить про 
необхідність або зміни підходу до вказаних груп 
заходів як до складових запровадження ВП, або 
до перегляду їх і переформулювань їх положень 
з урахуванням часової послідовності і наступнос-
ті у реалізації, у разі розуміння їх як етапів. Так, 
наприклад, вони можуть бути визначені як етапи 
підготовки, розробки, обговорення, узгодження та 
гармонізації, внесення на розгляд законодавця, 
прийняття2.

Важливим є комплексне сприйняття Концепції, 
як стратегічного політичного акту, яким держава 
спрямовує гуманізаційні процеси у кримінально-
му праві, процесі та кримінально-виконавчому 
праві. Запровадження на національному рівні ВП 
дає змогу усунути низку суспільних проблем, які 
гальмують євроінтеграційні процеси в Україні, 

2 Всі вказані етапи стосуються не лише профільного законо-
проекту, або проекту закону про внесення відповідних змін та 
доповнень до КК, КПК та КВК України, а також враховувати 
необхідність підготовки всіх перехідних положень, починаючи 
від внесення відповідних змін до норм ЦК України та відпо-
відних законів України, у т. ч. переліку професій, враховуючи 
запровадження вказаною модернізацією нової професії – «меді-
атор», або «судовий медіатор».

Доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції ...
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оскільки не відповідають дійсним принципам 
справедливості, відновлення порушеного права, 
а також безальтернативного переважно карного 
спрямування у системі кримінальної юстиції. 
Відновне правосуддя, як один з механізмів дер-
жавної політики у сфері боротьби зі злочинністю, 
має активізувати інститути відновлення пору-
шеного права, запровадити реальні та ефективні 
інститути примирення у кримінально-правових 
відносинах, а також має змінити ставлення держа-
ви до оцінки суспільної небезпечності особи, яка 
вчинила злочин, що відповідно, відобразиться на 
адекватності призначення покарання і гуманізації 
системи кримінальної юстиції в цілому. Останнє 
має бути відображене у Концепції, оскільки несе її 
основний зміст на достатньому для усвідомлення 
суспільством рівні абстракції.

Загалом проект Концепції, прийнятий за 
основу для вдосконалення науковою спільно-

тою, практиками та представниками громади, у 
разі його належного доопрацювання ключовим 
чином має вплинути на всю систему кримінальної 
юстиції в Україні. Його основні ідеї, реалізація 
яких має відбуватися з урахуванням зарубіжного 
досвіду і у чіткій відповідності з європейськими 
вимогами, дадуть змогу підвести вітчизняне кри-
мінальне судочинство до рівня стандартів розви-
нених європейських країн, якнайменше у части-
ні належного відновлення порушених злочином 
прав людини та гуманізації підходів до призна-
чення покарань з урахуванням адекватності та 
необхідності у кожному конкретному випадку, 
зменшить кількість «шаблонних» рішень і забез-
печить судам можливість дійсної індивідуальної 
оцінки особистості особи, яка вчинила злочин, і 
індивідуального підходу при призначення кримі-
нальних покарань.

З
а два последних года в Белой Церкви было 
проведено 36 медиаций, из них в 2008 г. – 15 
медиаций во время досудебного следствия. 

Для сравнения: за месяц следственным отделом 
Белоцерковского ГО в суд направляется 60–65 уго-
ловных дел, из них в среднем 2–3 дела – по престу-
плениям, совершенным несовершеннолетними. То 
есть, по каждому 3-му уголовному делу с участием 
несовершеннолетних проводится медиация.

За все время проведения медиаций у нас не 
было ни одного случая, чтобы несовершеннолет-
ний, обвиняемый по уголовному делу, взявший 
участие в медиации, повторно совершил престу-
пление или вообще попал в поле зрения право-
охранительных органов. Это весомый результат 
внедрения программы примирения сторон. Ведь 
у нас есть много несовершеннолетних, которые 
совершили преступления в 11-ти летнем возрасте, 
сейчас им уже 18 лет. На протяжении этих семи 
лет они несколько раз были осуждены судом 
– сначала с применением условного срока или 

отсрочкой приговора, потом было лишение сво-
боды, освобождались условно-досрочно с мест 
лишения свободы и, уже находясь на свободе, 
снова совершали преступления. По таким катего-
риям мы, как правило, не проводим медиацию, так 
как хорошо знаем личность преступника, поэтому 
ни о каком покаянии речи не может быть.

В Белой Церкви налажено тесное сотрудниче-
ство следственного отдела милиции с председа-
телем регионального отделения всеукраинской 
организации «Защита прав детей» и медиатором 
– Инной Луценко. Как это происходит на практи-
ке? У следователя есть уголовное дело, он знает 
личность правонарушителя, видит, искреннее 
ли он раскаивается. Потом во время проведения 
следственных действий мы вводим в курс потер-
певшего и преступника, что существует проце-
дура медиации, какие последствия медиации, и 
обязательно акцентируем внимание на том, что 
процесс медиации не освобождает от уголовной 
ответственности.

В наше практике был случай, когда несовер-
шеннолетний сильно толкнул потерпевшую жен-
щину, так, что она упала, а потом вырвал у нее 
сумку. Когда я предложила потерпевшей пройти 
программу примирения и возмущения ущерба, она 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ К ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ

Ирина ОХРИМЕНКО,
начальник отделения следствен-
ного отдела Белоцерковского 
районного отдела ГУ МВД 
Украины в Киевской области
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наотрез отказалась идти на примирение, сказав: 
«Что, он хочет мне дать денег? Нет, пусть сядет 
в тюрьму». Материальный ущерб ее не волновал, 
она была оскорблена физическим насилием. Я все-
таки смогла убедить ее пройти процесс медиации. 
Когда она встретилась с правонарушителем и его 
матерью, оказалось, что они когда-то были хороши-
ми подругами. Конечно же, они примирились…

Нет необходимости еще раз объяснять, какое 
это хорошее дело – процедура примирения. Если 
мы хотя бы в одном случае достучимся до сердца, 
до сознания несовершеннолетнего правонаруши-
теля, то у нас появляется возможность сохранить 
полноценного гражданина. Ведь всем известно, 
что из тюрьмы не выходят лучше, чем были рань-
ше, – тюрьма не перевоспитывает. Завтра эти дети 
вернутся из тюрьмы, будут общаться с нашим 
детьми и внуками, а мы ведь хотим, чтобы наши 
дети жили лучше, чем мы.

Хотелось бы отметить, что инициатива прове-
дения медиаций в Белой Церкви исходила от суда, 
а именно от представителя суда В. М. Санина, он 
лично собирал руководителей СО и следователей. 
Если по каким либо причинам во время досудеб-
ного следствия не была проведена медиация, суд 
подключал медиаторов, и уже во время следствия 
проводилась медиация. 

На встречах и семинарах я часто слышу о 
том, что не удается наладить контакт с работни-
ками милиции для внедрения медиации. У меня 
вопрос: есть ли в зале работники следственных 
отделов милиции? Вот и ответ на вопрос, что 
нужно делать для налаживания сотрудничества, 
– не обязательно организовывать объемные меро-
приятия, можно проводить встречи на местах. 
Поэтому хотелось бы пожелать коллегам во всех 
регионах наладить тесное сотрудничество между 
милицией, судом и медиаторами.

Х
арьковский общественный центр «Молодежь 
за демократию» – неправительственная обще-
ственная организация, деятельность, которой 

сосредоточенна на продвижении и отстаивании 
интересов молодежи, защите ее прав. Проекты 
последних 6 лет были нацелены на реформирова-
ние ювенальной юстиции Украины, и одного из его 
направлений – реформирование уголовной юсти-
ции Украины, создание в Украине системы проба-
ции, прежде всего системы ювенальной пробации. 

В рамках сотрудничества Харьковского обще-
ственного центра «Молодежь за демократию» с 
Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине 
в прошлом году рабочей группой экспертов были 
разработаны два законопроекта  – «Про проба-
цию», «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо гуманізації кримінального 
законодавства та організаційно-правових пере-

думов впровадження пробації)», которые заре-
гистрированы Верховной Радой Украины от 
26.12.2008 г. (Регистрационные номера №№ 3412, 
3413. Пакет проектов Законов подан народным 
депутатом В. Д. Швецем). 

По мнению авторов законопроектов, пробация 
– альтернативный наказанию способ реагирова-
ния государства и общества на нетяжкие престу-
пления граждан, которая  является частью вос-
становительного правосудия. Одной из функций 
специалиста пробации является содействие неза-
висимым медиаторам в организации программ 
восстановительного правосудия (медиаций), а 
также поощрение участия лиц, к которым при-
меняется пробация, во встречах по заглаживанию 
вреда с потерпевшим.

Занимаясь внедрением элементов пробации 
в системе исполнения наказаний в сотрудниче-
стве с уголовно-исполнительными инспекциями 
Украины такая работа была, в целом, апроби-
рована. Инспекторы уголовно-исполнительных 
инспекций Харьковской области активно помо-
гали нам в организации встреч по заглажива-

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕДИАТОРОВ И 
АДВОКАТОВ В ХАРЬКОВЕ С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УГОЛОВНОЙ 
ЮСТИЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ МЕДИАЦИИ 
В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

Галина ОВЧАРОВА,
медиатор, Харьковский 
общественный центр  
«Молодежь за демократию»
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нию вреда между их клиентами – несовершенно-
летними правонарушителями и потерпевшими, 
как на досудебной стадии, так и после суда, что 
непосредственно влияло на результативность 
их работы по снижению показателей повтор-
ной преступности. В рамках проекта прошлого 
года акцент в работе был сделан на досудебные 
медиации при прокурорской поддержке этих 
начинаний. С участием инспекторов уголовно-
исполнительных инспекций в Харьковской 
области было организовано 8 встреч по загла-
живанию вреда между правонарушителями и 
потерпевшими. 

Еще одной перспективной новацией нашей орга-
низации стало сотрудничество с адвокатами БО 
«Бесплатная правовая помощь», деятельность кото-
рой охватывает многие районы Харькова, поддер-
живается и прокурорами, и судьями Харькова. 

Этой организацией нам было передано 9 дел 
по статьям УК 185 (ч. 1, ч. 2, ч. 3), 186 (ч. 1, ч. 2), 
289 (ч. 2), 296 (ч. 1) с участием 13 молодых пра-
вонарушителей. По этим делам было проведе-
но 10 успешных медиаций: примирение между 
потерпевшими и правонарушителями состоялось, 
материальный и моральный ущерб, причиненный 
потерпевшей стороне, устранен.

З
гідно з Концепцією реформування системи 
безоплатної правової допомоги в Україні, 
схваленої Указом Президента України від 

09.06.2006 р. № 509/2006, за фінансової під-
тримки Міжнародного Фонду «Відродження» в 
м. Харкові з 1 серпня 2006 р. функціонує Пілотний 
проект з надання безоплатної правової допомоги 
у кримінальних справах.

Цей Пілотний проект є експериментом з апро-
бації організаційних форм надання безоплатної 
правової допомоги малозабезпеченим та іншим 
особам, які її потребують, шляхом залучення до 
надання такої допомоги адвокатів. Реалізація 
зазначеного проекту здійснюється Харківським 
офісом громадського захисту при «БО «Пілотний 
проект «Правова допомога». Діяльність 
Харківського офісу громадського захисту регла-
ментується діючим законодавством, а також 
спільними угодами, що були укладені між БО 
«Пілотний проект «Правова допомога», ГУМВС 
України в Харківській області і райвідділами мілі-
ції ХМУ ГУМВСУ в Харківській області.

Відповідно до Угод про проведення експери-
менту з апробації організаційних форм надання 
безоплатної правової допомоги, укладеної БО 
«Пілотний проект «Правова допомога» з ГУМВС 
України у Харківський області, Харківський офіс 
громадського захисту (ОГЗ) прийняв на себе 

зобов’язання з надавати безоплатну правову 
допомогу таким особам:

які підпадають під ознаки статей 43-1, 45 КПК 
України (затримані за підозрою у скоєнні 
злочинів; неповнолітні; особи з фізичними 
або психічними вадами; не володіють мовою 
судочинства; коли санкція статті передбачає 
довічне ув’язнення);
які доставлені і затримані на строк понад 3 
години;
за вчинення адміністративного правопору-
шення, за яке передбачено стягнення у вигляді 
адміністративного арешту. 
ГУВМС України в Харківській області та 
РВ ГУМВС України в Харківській області 
зобов’язалися:
негайно, але не пізніше ніж через дві години 
після затримання або арешту особи, повідо-
мляти про це ОГЗ, навіть якщо особа відмо-
вилася від захисника:
забезпечувати конфіденційне побачення особи 
із захисником:
не допитувати осіб до конфіденційного поба-
чення з захисником.
При організації діяльності ОГЗ в м. Харкові 

приймалося до уваги, що це місто є мегаполісом 
зі складною інфраструктурою і складною кри-
міногенною обстановкою. Станом на 1 лютого 
2009 р. діяльність офісу розповсюджена на 7 
адміністративно-територіальних районів з насе-
ленням майже 1, 0 млн осіб. 

За час своєї діяльності Офіс громадського 
захисту в м. Харків накопичив значний досвід з 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОЕКТУ З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ В М. ХАРКОВІ

Олег ТІМОХОВ,
керівник Харківського офісу громад-
ського захисту  (БО «Безоплатна право-
ва допомога»), адвокат
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організації надання безоплатної правової допо-
моги особам, які були затримані за підозрою в 
скоєнні злочинів, адміністративних правопору-
шень, а також осіб, котрі потребують обов’язкової 
участі захисника у кримінальній справі згідно з 
ст. 45 КПК України (неповнолітніх, з фізичними 
або психічними вадами і т. д.). Адвокатами Офісу 
була надана безоплатна правова допомога більш 
ніж 1 000 особам, які підозрювалися у скоєнні 
злочинів і не мали коштів залучити приватних 
захисників.

З огляду на те, що затримання осіб за підозрою 
у вчиненні кримінальних злочинів здійснюється 
як удень, так і вночі, адвокатами харківського 
офісу безоплатної правової допомоги налагодже-
на система цілодобових чергувань згідно з гра-
фіком (у тому числі у вихідні та святкові дні). 
Протягом чергування адвокати, одержуючи від 
чергових РВ м. Харкова інформацію про затри-
мання осіб за підозрою у вчиненні злочину чи за 
адміністративне правопорушення на термін біль-
ше 3-х годин, негайно виїжджають у будь-який 
час доби до райвідділів міліції, де їм надаються 
конфіденційні побачення з затриманими. 

Пріоритетом діяльності адвокатів Офісу є 
якомога швидкий вступ до участі у якості захис-
ника особи в кримінальній справі на ранніх ста-
діях кримінального процесу. Зважаючи на те, що 
саме на цих стадіях органами дізнання, досудо-
вого слідства вирішуються питання про обрання 
запобіжного заходу, адвокати Офісу, спираючись 
на обставини кримінальної справи, докладають 
максимум зусиль щодо прийняття рішення про 
застосування відносно підзахисних запобіжних 
заходів, не пов’язаних з взяттям під варту. 

Завдяки діяльності адвокатів Офісу, які зумі-
ли при розгляді подань про обрання запобіжного 
заходу у виді взяття під варту довести судам недо-
цільність обрання такого суворого запобіжного 
заходу, відносно 28% підзахисних судами було 
відмовлено в обранні запобіжного заходу у вигля-
ді взяття під варту. 

Адвокати Офісу, використовуючи у своїй 
практичній діяльності засади активного захис-
ту, оскаржують у судах та прокуратурах різних 
рівнів кожен випадок незаконного порушення 
кримінальних справ відносно підзахисних осіб, 
незаконного затримання, проведення незаконних 
обшуків житла від виглядом огляду місця події, 
застосування психічного або фізичного тиску при 
проведенні дізнання та досудового слідства. 

Завдяки цьому органами досудового слідства 
та судами було закрито 56 кримінальних справ, 
звільнено від кримінальної відповідальності 
79 осіб, судами не задоволено 28% подань про 

обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту відносно підзахисних.

З аналізу кримінальних справ, які ведуть або 
вели адвокати Офісу, вбачається, що найбільша 
кількість їх пов’язана зі злочинами проти влас-
ності – 43,1%, в сфері обігу наркотичних засобів 
– 16,2%, злочини проти життя та здоров’я – 15,7%, 
проти громадського порядку – 11%, безпеки руху 
– 3,9% та ін.

Сумлінно виконуючи свої професійні обов’язки 
щодо підзахисних, адвокати Офісу переймають-
ся проблемами розширення сфери застосування 
процедур відновного і примирного правосуддя. 
Це викликано тими обставинами, що наслідком 
застосування відновних процедур може бути 
позитивне для підзахисних рішення суду при 
розгляді справи по суті, – як звільнення від кри-
мінальної відповідальності, так і пом’якшення 
покарання.

З метою набуття знань і навичок медіації адво-
кати Офісу неодноразово приймали участь у семі-
нарах з підвищення адвокатської майстерності, на 
яких фахівці Українського Центру Порозуміння 
дуже цікаво і професійно викладали предмет і 
довели переваги медіації як засобу позасудового 
врегулювання конфліктів.

У січні 2008 р. між БО «Пілотний проект 
«Правова допомога» і Громадською організацію 
«Молодь за демократію», яка реалізує проект з 
відновного правосуддя в м. Харкові, була укла-
дена угодо щодо взаємодії у напрямку втілення 
медіації, примирення, як засобу виправлення 
порушених суспільних відносин під час прова-
дження кримінальних справ. У цьому договорі 
було зроблено особливий наголос на необхідності 
початку таких процедур ще на досудовій стадії 
провадження.

Згідно з угодою, адвокати Офісу інформують 
фахівців зазначеної громадської організації про 
можливість проведення посередництва у конкрет-
них кримінальних справах і надають необхідну 
інформацію з дотриманням адвокатської таєм-
ниці. При цьому обвинуваченим і потерпілим 
роз’яснюється право на примирення за допомо-
гою медіаторів і можливі наслідки в разі досяг-
нення примирення та відшкодування завданих 
злочинами збитків. 

Протягом 2008 р. медіаторами ГО «Молодь 
за демократію» у взаємодії з адвокатами 
Харківського ОГЗ було проведено більше 20 меді-
ацій у справах про нетяжкі і середньої тяжкості 
злочини (шахрайство, хуліганство, крадіжка, гра-
біж). Наслідком процедур медіації стали укладе-
ні між обвинуваченими і потерпілими письмові 
угоди, які потягнули за собою позитивні юридич-
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ні наслідки у вигляді припинення справ судами 
на підставі статей 45, 46 КК України (6 випадків), 
а також пом’якшення покарання з урахуванням 
усунення заподіяної шкоди (14 випадків). 

Безперечно, що така плідна взаємодія йде на 
користь громаді, бо відбувається відновлення 
порушених суспільних відносин, потерпілі мають 
змогу не тільки отримати відшкодування мате-
ріальних збитків, а й найти певне порозуміння з 
правопорушниками і щиро їх пробачити.

Утім, на жаль, у м. Харкові фактично лише 
ГО «Молодь за демократію» (керівник – 
Г. Б. Овчарова) опікується справами відновного 
правосуддя, однак фахівців зазначеної організації 
катастрофічно не вистачає для того, щоб повніс-
тю задовольнити потреби громади у позасудових 
формах врегулювання конфліктів під час прова-
дження у кримінальних справах, що свідчить про 
нагальну необхідність створення у місті потуж-
ного центру відновного правосуддя.

Конференція відбулася у рамках проекту «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції 
України: впровадження прийомів медіації», що реалізується спільно з Генеральною прокуратурою 
України, Національною академією прокуратури України, Школою соціальної роботи Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», за участю Міністерства юстиції України та за фінан-
сової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. 

Конференція була присвячена обміну досвідом упровадження відновного правосуддя (ВП), зокре-
ма, медіації в кримінальних справах, у діяльність органів правової системи України, а також форму-
ванню перспективних завдань для закріплення успіху на національному рівні.

Учасники конференції
Усього у конференції взяли участь 108 осіб, у т. ч.:
48 представників державних структур, системи правосуддя, прокуратури, суду та місцевих органів 
влади,
10 представників міжнародних організацій,
20 представників навчальних та наукових закладів,
11 представників партнерських організацій проекту у  пілотних регіонах, 
14 представників громадських організацій,
5 міжнародних експертів.
Робота конференції передбачала проведення пленарних засідань та секцій. Учасники конференції 

розглянули наявний досвід впровадження ВП в Україні за декількома напрямками та виробили такі 
РЕКОМЕНДАЦІЇ:

З метою забезпечення практичної реалізації засад комплексної державної політики реформу-1. 
вання системи кримінальної юстиції України, доопрацювати проект Національної програми 
впровадження відновного правосуддя та забезпечити його прийняття на державному рівні.
З метою забезпечення ефективності навчання представників правової системи України необхідно 2. 
обов’язково зберігати тісний зв’язок між теорією та практикою застосування програм ВП.
Рекомендувати механізм співпраці органів прокуратури, представників місцевої влади та гро-3. 
мадських організацій у впровадженні програм відновного правосуддя, запропонований проектом 
«Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України: впровадження прийомів медіації», 
до поширення в інші регіони України з урахуванням досвіду та надбань пілотних регіонів.
Комплексна кампанія з інформування громад і фахівців правової системи про відновне правосуддя, 4. 
його відмінності і переваги, про успішний досвід впровадження, є ключовим елементом форму-
вання громадської думки щодо програм ВП, запорукою визнання цих програм та перспективи їх 
поширення в Україні на рівні громад, а також формування відповідної державної політики.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«УПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
В УКРАЇНІ: СЕКРЕТИ УСПІХУ»

м. Київ, 18–19 лютого 2009 р.
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Під час роботи у секціях учасниками були напра-
цьовані відповідні практичні рекомендації.

Секція «ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ВПРО-
ВАД ЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ: 
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ В СИСТЕМУ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ» 
(ведучі – Лобач В. П., Коваль Р. Г.)

Висновки й рекомендації секції:
За результатами роботи секції учасники вва-

жають за необхідне продовжити роботу над про-
ектом Національної програми впровадження 
відновного правосуддя як загального плану дій 
з реалізації положень, закріплених у:

Концепції реформування кримінальної юсти-
ції України (затверджено Указом Президента 
України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008);
Законі про Загальнодержавну програму 
«Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» (прийня-
то 05.03.2009);
проекті Закону України «Про медіацію».

Для цього пропонується доповнити існуючий 
проект Національної програми розділом впро-
вадження медіації в кримінальних справах за 
участю неповнолітніх та відповідними заходами 
в напрямку діяльності програми в сфері засто-
сування медіації в цивільних та господарських 
справах. В цьому контексті Українському Центру 
Порозуміння пропонується організувати роботу 
з доопрацювання відповідних розділів Програми, 
а також звернутися до Проекту Міжнародної 
фінансової корпорації «Впровадження медіації 
у сферу корпоративного управління в Україні» 
з пропозицією співпраці в доопрацюванні части-
ни Програми, що стосується медіації у господар-
ських справах.

Остаточний варіант Національної програми 
впровадження відновного правосуддя пропону-
ється передати до Міністерства юстиції України з 
метою супроводження процесу прийняття Закону 
«Про медіацію» у Верховній Раді України та від-
повідного інформування депутатського корпусу 
після реєстрації проекту і  подальшого подан-
ня проекту Програми до Кабінету Міністрів як 
пропонованого плану заходів для виконання 
Закону.

Одночасно учасники вважають за доцільне 
продовжити дискусію стосовно концептуальних 
засад впровадження відновного правосуддя з 
метою побудови комплексної національної полі-

тики щодо впровадження відновних підходів у 
систему кримінальної юстиції України. 

Секція «ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО 
ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ: 
СЕКРЕТИ МАЙСТЕРНОСТІ. ОБГОВОРЕННЯ 
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ 
РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
З ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ» 
(ведуча Анне Сальберг)

Учасники секції зазначили, що досвід підви-
щення обізнаності прокурорів щодо питань від-
новного правосуддя, переважно, є позитивним. 
Під час роботи секції було визначено такі труд-
нощі, які виникають під час навчання представ-
ників правової системи (у тому числі прокурорів) 
щодо програм відновного правосуддя та медіації 
у кримінальних справах: 

Традиційний каральний характер правової сис-
теми, який може стояти на заваді сприйняттю 
та застосуванню відновних практик. 
Недостатньо розвинута законодавча база (як 
закони, так і підзаконні акти та внутрішні 
інструкції), що перешкоджає застосуванню 
набутих знань на практиці та, відповідно, 
розвитку навичок залучення медіаторів у 
кримінальних справах під час  кримінального 
провадження. 
Наявність таких показників ефективності 
роботи прокурора та слідчого, які не сприяють 
закриттю кримінальних справ за примиренням 
сторін та розвитку співпраці з медіаторами у 
кримінальних справах. 

Відповідно, головна увага учасників секції 
була зосереджена на визначенні найбільш ефек-
тивних заходів, форм та методів роботи під час 
підвищення обізнаності фахівців правової систе-
ми, щоб теоретичні знання втілювалася на прак-
тиці. Зокрема, учасники секції прийняли такі 
рекомендації:

Важливою є така організація процесу навчання 
відновному правосуддю, коли медіатори і про-
курори (або інші представники правової систе-
ми) навчаються спільно, тому що практичний 
механізм застосування медіації в криміналь-
них справах передбачає активну взаємодію 
між ними.
Забезпечувати спілкування між фахівцями різ-
них галузей правової системи з метою поши-
рення досвіду, застосовуючи, таким чином, 
«міждисциплінарний підхід». Наприклад, 
позитивним досвідом є процес навчання, коли 
про медіацію більше розповідають не тільки 
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представники правової системи, а й самі меді-
атори. У той самий час у навчанні добрим є 
підхід «рівний – рівному», коли особи з поді-
бними посадами/позиціями/функціями доно-
сять важливу інформацію своїм колегам.
Активно використовувати Інтернет-ресурси (у 
тому числі спеціалізовані) для підвищення обі-
знаності органів правової системи щодо впро-
вадження медіації у кримінальних справах.
Застосовувати  приклади міжнародного досві-
ду під час заходів із підвищення обізнаності.
Застосовувати активну модель навчання дорос-
лих (яка, зокрема, базується на використанні 
наявного досвіду учасників) під час здійснення 
заходів із підвищення обізнаності.
Приділяти особливу увагу впровадженню 
заходів щодо підвищення обізнаності про меді-
ацію у кримінальних справах під час курсів з 
підвищення кваліфікації фахівців.
Підвищувати обізнаність не тільки щодо тео-
ретичних аспектів, але й щодо практичних  
можливостей залучення медіаторів під час 
досудового слідства (інформування щодо 
інструкцій, механізмів, критеріїв відбору справ 
та відпрацювання навичок їх застосування на 
практиці). 
Зазначаючи характерні риси відновного під-
ходу, під час навчання корисно звертати увагу 
слухачів на те, що, коли рішення приймається 
третьою стороною, тобто незалежним арбітром, 
це підштовхує учасників процесу до змагання. 
Водночас у випадку медіації сторони можуть 
домовитись і знайти консенсус. Відповідним 
чином відбувається розподіл і прийняття від-
повідальності за розв’язання конфлікту між 
усіма його сторонами.
Одним із найбільш ефективних методів 
навчання відновному правосуддю є надання 
практичних прикладів щодо успішно прове-
дених медіацій.

Секція «ОБГОВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ 
ПРАКТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ 
ПРОКУРАТУРИ, ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВОЇ 
ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 
ВПРОВАДЖЕННІ ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ»
(ведучі: Рябоконь О. П., Богомол І. О.):

Учасники секції розглянули досвід викорис-
тання механізму співпраці органів прокуратури, 
представників місцевої влади та громадських орга-
нізацій у впровадженні програм відновного пра-
восуддя, запропонований проектом «Підтримка 
реформи системи кримінальної юстиції України: 

впровадження прийомів медіації», та дійшли 
згоди, що механізм у цілому відповідає чинній 
нормативно-правовій базі, завданням впрова-
дження програм ВП у кримінальному судочинстві 
та потребам громад у пілотних регіонах України. 
Водночас учасники секції визначили шляхи 
подальшого вдосконалення роботи над реаліза-
цією механізму у таких рекомендаціях:

Необхідно здійснювати навчання представни-
ків правової системи, як ефективно надавати 
інформацію про відновне правосуддя.
Потрібна консолідація зусиль різних громад-
ських організацій (можливо, релігійних орга-
нізацій) для реалізації програм відновного 
правосуддя.
Необхідно розробляти й упроваджувати спіль-
ні програми громадських організацій та вико-
навчих органів влади на місцях із залученням 
фінансування з місцевих бюджетів.
Доцільним є проведення програм відновно-
го правосуддя у випадку «відмовних» справ 
(потенційно кримінальних).
Необхідно спрямувати зусилля усіх заці-
кавлених сторін над розвитком місцевої 
нормативно-правової бази для розвитку від-
новного правосуддя.
Доцільним і найбільш ефективним для доне-
сення/поширення інформації про відновне 
правосуддя є підхід за принципом «рівний – 
рівному» (наприклад, якщо голова однієї 
районної ради поділиться досвідом з головою 
іншої районної ради або прокурор одного райо-
ну (міста) поділиться з прокурором іншого 
району (міста) тощо).
Важливим є планування програм поширення 
досвіду між суб’єктами профілактики злочин-
ності (зокрема, серед неповнолітніх) на місце-
вому рівні (наприклад, прокуратура, міліція, 
суди).
Потрібно належним чином забезпечувати гро-
мадськість актуальною і релевантною інформа-
цією: необхідна відповідна публічність, інфор-
мування широкого кола громадян (зокрема, на 
прикладі успішних історій).
Нагальним є вивчення досвіду впровадження 
програм відновного правосуддя в конкретній 
громаді з тим, щоб демонструвати відповідні 
переваги для громад.
Важливим є розширення спектру послуг, щоб 
мати можливість говорити не лише про впро-
вадження відновного правосуддя в системі 
кримінального судочинства, а  й про впрова-
дження відновних практик для вирішення кон-
фліктів поза рамками кримінальної системи.
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Секція «ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ 
З ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО 
НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ 
ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО 
НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ» 
(ведучі – Каневська В., Семчишин Л.). 

На секції було визнано потребу у комплексній 
інформаційній кампанії щодо впровадження від-
новного правосуддя для формування позитивно-
го сприйняття у населення України програм ВП 
та для покращення обізнаності з ними фахівців 
з правової системи та представників місцевого 
самоврядування. 

Щоб знання про нову ініціативу чи продукт 
поширилися у суспільстві – достатньо, щоб про 
нього дізналося близько 30% населення країни. 
Оскільки основним завданням інформаційної 
кампанії щодо необхідності впровадження від-
новного правосуддя є формування громадської 
думки – потрібно охопити просвітницькими захо-
дами принаймні 30% населення України. Саме це 
дасть змогу сформувати:

«Упізнаваність бренду»: обізнаність громадян 
щодо програм ВП (розуміння їхньої суті та 
особливостей застосування);
Потребу суспільства у подібних програмах (як 
у окремих громадах, так і у професійних сфе-
рах): щоб громадяни не «мали», а «хотіли» їх 
використовувати;
Зміну сприйняття спірних чи конфліктних 
ситуацій та реакція на них: це може стати під-
ґрунтям для визначення нових цінностей укра-
їнського суспільства, розвитку відповідально-
го ставлення до власної долі, долі громади і 
держави;
Позитивний образ «медіатора» як провідника 
ідей відновного правосуддя.

1) Пріоритетом кампанії має стати напрямок 
її розвитку «від громади – до влади»: 

Ініціатива впровадження програм відновного 
правосуддя має розвиватися «знизу», як місцеві 
ініціативи, й охоплювати чим більшу кількість 
громад, привертаючи увагу законодавців та пред-
ставників виконавчої влади.

2) Для ефективної інформаційної кампанії 
слід чітко визначити цільові аудиторії та методи 
роботи з ними:

Перелік різних груп населення та представ-
ників професійних кіл, до яких слід донести 
інформацію про відновне правосуддя, дасть змогу 

більш чітко спланувати різноманітні заходи, 
форми роботи з аудиторіями та кроки з їхнього 
здійснення.

3) Забезпечення простими, зрозумілими та 
якісними інформаційними матеріалами про від-
новне правосуддя:

Кожна цільова група має отримати інформа-
ційні матеріали, які б відповідали її інтересам і 
були написані «її мовою». Важливо долучити до 
створення таких матеріалів представників самих 
«цільових аудиторій» (судді, слідчі, міліція, гро-
мадські організації тощо), а також професійні 
PR-агенції та видавництва.

4) При розробці інформаційної кампанії важ-
ливо оцінити виклики і ризики, з якими дове-
деться мати справу:

У нашому суспільстві існує безліч забобонів 
(від «Крадій має сидіти у тюрмі!» до «Сам вину-
ватий, що попався, наступного разу будеш розум-
ніший…») і вкрай важливим є запропонувати сус-
пільству не тільки нові погляди на взаємозв’язок 
«злочин – кара», а й показати відповідні пози-
тивні приклади. Будь-що нове зазвичай лякає і 
викликає спротив, адже автоматично означає, що 
треба буде докласти певних зусиль для досягнен-
ня змін. Мотивація до змін має бути чіткою і 
зрозумілою для кожного, хто в силу життєвих 
обставин зіштовхнеться із програмами відновного 
правосуддя.

5) Робота із ЗМІ:
Громади мають шукати можливості використо-

вувати будь-які місцеві медіа (радіо, газети, ТБ) 
для поширення інформації про програми віднов-
ного правосуддя, зокрема про місцевий досвід. 
Вихід на загальнонаціональні канали залишаєть-
ся важливим напрямком роботи і потребує кон-
солідації зусиль усіх, хто впроваджує відновне 
правосуддя в Україні. Також необхідно навчати 
журналістів висвітлювати інформацію про від-
новне правосуддя – більшість матеріалів щодо 
кримінальних злочинів готуються із уперед-
женням щодо злочинців, без намагання подати 
матеріал об’єктивно, що відповідало б вимогам 
професійної журналістської етики.

6) Важливі особистий вклад і приклад 
кожного!

Над впровадженням відновного правосуддя 
в Україні працюють вже близько тисячі осіб: від 
шкільних медіаторів до представників право-
охоронних органів керівної ланки. Щоденний 

Висновки та рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції...
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крок кожного з них у напрямку просування ідеї 
відновного правосуддя – це 1000 кроків щодня! 
Кожен крок – це лист, телефонний дзвінок, осо-
биста розмова, згадка у доповіді чи лекції, абзац 
у статтю, фото чи відео, вдала фраза для інфор-
маційної листівки чи дискусія із друзями, ідея 
проекту, розповідь про реальну програму ВП та 
ще безліч корисних справ! Формування думки 
«відновне правосуддя – це добра справа, бо нею 
займаються добрі люди» – залежить від кож-
ного, хто дотичний до справи впровадження 
відновного правосуддя.

КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Інформування громади є ключовим елемен-
том формування громадської думки щодо від-
новного правосуддя, тому треба починати зі 
співпраці з місцевими ЗМІ (радіо, ТБ, газети), 
а також забезпечувати регулярні виїзди у сіль-
ські райони.
Критичним є формат подання матеріалів про 
досвід впровадження відновного правосуддя 
– це мають бути успішні історії, що демонстру-
вали б позитивний досвід, викликали зацікав-
леність, формували авторитет медіаторів та 
тих, хто підтримує впровадження відновного 
правосуддя у регіоні.
Робота зі ЗМІ має бути послідовною і виваже-
ною, слід приділити увагу вивченню зарубіж-
ного досвіду подання матеріалів про відновне 
правосуддя, підготувати навчальні заходи для 

українських журналістів щодо висвітлення 
досвіду впровадження ВП в Україні.
Медіатори мають докладати більше зусиль для 
поширення інформації про відновне правосуд-
дя, про медіацію та про підходи до вирішення 
конфліктів; використання сучасних технологій 
(Інтернет, блоги тощо), відкритість до обмі-
ну досвідом з колегами, регулярна підготовка 
публікацій допоможуть у просуванні ідей і 
пришвидшать поступ медіації в Україні;
Сучасні технології вимагають сучасних під-
ходів: активніше використання можливостей 
Інтернету, соціальних мереж, блогів тощо, 
регулярне розміщення інформації на веб-
сторінках, обмін банерами тощо сприятиме не 
лише поширенню інформації, а й залучатиме 
до руху за відновне правосуддя прогресивну 
молодь.
Використання адміністративного ресурсу може 
принести гарні результати у сфері відновного 
правосуддя: тісна співпраця громадських орга-
нізацій із правоохоронними органами, місцеви-
ми адміністраціями та радами має відбуватися 
на офіційному рівні і з використанням відпо-
відних можливостей – наради, спільні семіна-
ри, обмін досвідом між регіонами тощо.
Якісні презентаційні матеріали про віднов-
не правосуддя, шкільні служби порозумін-
ня, медіацію та медіаторів тощо допоможуть 
краще контактувати з цільовими аудиторіями 
та формувати нові (відновні) підходи до вирі-
шення спорів та конфліктів.
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Від редакції:
Шановні читачі! У висновках 

Міжнародної конференції «Упровадження 
відновного правосуддя в Україні: секрети 
успіху» наголошується на важливості 
роботи з поліпшення обізнаності гро-
мадськості щодо медіації та її переваг. 
Пропонуємо Вашій увазі поради екс-
перта Ради Європи з питань впрова-
дження медіації Алеша Залара щодо 
проведення відповідної інформаційної 
кампанії в Україні. Пан Залар був актив-
ним учасником Спільної програми Ради 
Європи і Європейської комісії для України 
«Процедура відбору і призначення суддів, 
навчання, дисциплінарна відповідальність, 
діловодство і методи альтернативного 
врегулювання спорів», що впроваджува-
лася у 2006–2007 рр. Ці й інші матеріали 
та експертизи щодо медіації, підготовле-
ні у рамках зазначеної програми, люб’язно 
надані експертом-резидентом Корнелією 
Вьолк і радником Ради Європи з правових 
питань п. Іриною Зарецькою. Редакція 
бюлетеня сподівається на продовження 
співпраці у сфері впровадження медіації 
в Україні з новою Спільною програмою 
Ради Європи та Європейської Комісії 
«Прозорість та ефективність судової 
системи України», щоб і далі знайомити 
Вас із новими доробками експертів.

Виклад стратегії

1. Вступ
Мета цієї роботи – це викладення 

комплексних рекомендацій стосовно 
того, що можна здійснити в Україні, аби 
підвищити рівень громадської обізна-
ності про медіацію. Детальніше сучас-
не ставлення до медіації з боку як вну-
трішніх, так і зовнішніх зацікавлених 
осіб розглянуте в попередньому звіті за 
результатами аналітичного візиту, що 
його підготував автор цієї роботи.

У даній праці запропоновані певні 
рекомендації щодо комунікаційних 
заходів, які виходять з потреб різних 
суб’єктів. Останнім доводиться діяти в 
непростих обставинах, в середовищі, в 
якому вони сповідують різні цінності і 
зважають на різні інтереси.

Кожна особа, а чи група свою мету 
вважає за найголовнішу, найвищу цін-
ність, за те, що справді має найбільше 
значення. З огляду на ці різні обстави-
ни визначальне значення для розвитку 
медіації має саме сфера комунікації.

1.1. Державні органи
Українські державні інститути (і 

судова влада) виявляють зацікавленість 
до медіації з огляду на переваги, які 
вона може принести. Серед підстав під-
тримувати медіацію, що їх було названо, 
було й сподівання, що в сфері цивільних 
спорів медіація може стати в пригоді як 
спосіб уникнути їх розгляду в судовому 
порядку, а отже, скоротити строки про-
вадження, від яких потерпають сторони 
процесу. 

КАМПАНІЯ З ІНФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО МЕДІАЦІЮ 
В УКРАЇНІ 
Рекомендації, розроблені в листопаді 2007 р.

Алеш ЗАЛАР,
експерт-радник Ради Європи, Голова 
окружного суду м. Любляна, Словенія, 
заступник голови Словенської асоціації 
суддів (нині – Міністр юстиції Республіки 
Словенія)
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Підтримало ініціативу щодо реалізації пілот-
них програм «навколосудової»1 медіації в окре-
мих судах і Міністерство юстиції.

Хоча початок розвитку медіації в державному 
секторі було зініційовано «згори», та ті, хто визна-
чає політику в судовій галузі (уряд, Рада суддів, 
ВСУ), поки що не опублікували спільної заяви, 
в якій би задекларували свою підтримку новим 
ініціативам і порекомендували зважати на мож-
ливості медіації. Зважаючи на досвід відповідних 
європейських країн (напр., Словенії, Нідерландів, 
Великої Британії), стає зрозумілим значення такої 
публічної заяви про судову політику в сфері медіа-
ції, адже різноманітні зацікавлені особи (суди і такі 
вагомі суб’єкти, як страхові компанії, банки, торгові 
палати) могли б завжди на неї покластися, розро-
бляючи нові програми, плануючи на них фінансові 
видатки та визначаючи вимоги щодо медіаторів. 
Така публічна заява була б не зайва, адже могла б:

підкреслити рівноправність медіації і прова-
дження в суді;
пропагувати медіацію широкому загалові;
характеризувати медіацію як частину стро-
ку провадження в суді, зокрема в разі потре-
би скористатися підтримкою практикуючих 
адвокатів;
рекламувати множинність альтернатив для сто-
рін у спорі, які мають змогу вибирати медіацію, 
третейську процедуру чи цивільний позов;
пропагувати можливість заощадити час і гроші, 
а надто тоді, коли медіацію здійснюють без-
оплатно або ж вона коштує менше, ніж судо-
чинство, і коли сторони зголошуються на неї 
на самому початку судового процесу;
торкатися теми скорочення операційних 
видатків судів, що забезпечує, таким чином, 
фінансування таких програм із державного 
бюджету;
пропагувати якість медіації у програмах «навко-
лосудової» медіації, що їх схвалив суд, які спи-
раються на визначені стандарти якості послуг 
і які підлягають моніторингу та оцінці;
З метою поглиблення обізнаності громад-

ськості щодо медіації, планування й реалізації 
комплексної державної політики в сфері медіа-
ції, відповідні органи влади мали б поміркувати 
над доцільністю заснування підрозділу з політи-
ки медіації чи принаймні призначення радника з 
питань політики в сфері медіації. Саме такий під-
хід виявився дуже дієвим у країнах, у яких було 
розпочато загальнодержавні програми «навколо-
судової» медіації (Велика Британія, Нідерланди). 

1 Мається на увазі проведення процедури медіації не на території 
суду, а пере направлення до відповідних організацій, що нада-
ють послуги з медіації; також ще вживають термін «присудова» 
медіація – Прим. редакції.

Такий орган або посадовець міг би координувати 
різні ініціативи в державному і приватному сек-
торах (тренінги, конференції, зустрічі, контакти 
зі ЗМІ, доповіді, відео, література тощо).

1.2. Суди і судді
Важливу роль могли б зіграти суди, забезпечу-

ючи інформацією про наявність процедури меді-
ації і заохочуючи до неї у відповідних справах, 
що дало б змогу уникнути потреби розпочинати 
або продовжувати провадження в суді. Утім, при 
цьому важливо, щоб підтримку медіації вислов-
лювали не тільки тому, що вона сприяла б змен-
шенню списку справ, призначених до слухання, 
чи ще не розглянутих. Помилковим було б, щоб 
суди давали зрозуміти сторонам процесу, що 
вони марнують час суддів і державні кошти, а 
тому нехай краще погоджуються на медіацію. 
Медіацію не слід змальовувати – або сприймати – 
як альтернативу судовому процесу. Ось чому така 
важлива і просвітницька роль судів: пропонуючи 
скористатися медіацією, суди дають певні сигна-
ли суспільству, формують очікування, скеровують 
розвиток культури розв’язання спорів.

Як свідчить досвід багатьох країн Європи, саме 
суди контролюють доступ до медіації і можуть 
«спокушати» сторони скористатися нею, допо-
магаючи їм оцінити ризикованість їхньої позиції. 
Утім, тут існує проблема, а саме те, що судді в 
Україні мало знають про медіацію і розуміються 
на ній. Відвідали тренінги з медіації дуже мало 
суддів, а Академія суддів тільки збирається ввес-
ти медіацію в свої навчальні плани.

Принципова роль суддів полягає тут у тому, 
щоб запропонувати вибір – судовий спір, врегу-
лювання в судовому порядку чи медіація. Якщо 
сторони погоджуються на медіацію, то саме суддя 
забезпечує наявність їхньої поінформованої згоди 
на участь у медіації. Тому-то важливо включити 
суддів у систему направлення спорів на медіацію 
та підготувати їх, навчивши того, які ознаки має 
придатний до медіації спір і як саме його треба 
направляти на медіацію, бо це сприятиме зростан-
ню попиту на медіацію. Це так само важливо, бо 
сторони не зобов’язані користуватися процедурою 
медіації ні за законом, ні згідно з розпорядженням 
судді, адже медіація – процедура добровільна.

Здається, що судді загалом підтримують ідею 
про пов’язану з судом і позасудову медіацію, однак 
кількість суддів, які є активними прихильниками 
медіації, обмежене. Через те, що з суттю медіа-
ції познайомилися лише деякі з них, то дехто, 
ймовірно, думатиме, – як і в інших країнах, – що 
стандарти медіації виявляться нижчими, ніж у 
разі судового розгляду або винесення судового 
рішення. Реакція суддів на запрошення відвідати 
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інформаційні зустрічі, присвячені медіації, мала б 
бути доволі жвавою. Однією з причин, з якої судді 
не виявляють зацікавленості до медіації, може 
бути те, що її представляють буцім кращою аль-
тернативою за типове судочинство. Як виявилося, 
комунікування результатів медіації й прикладів її 
успішного використання є дієвим методом переко-
нання суддів у перевагах навколосудової медіації. 
Словенський досвід також показує, що взаємна 
довіра й взаємоповага між представниками судо-
вої влади й посередниками-медіаторами можуть 
зміцнювати як формальні (принаймні раз у рік), 
так і неофіційні їхні спільні зустрічі (прийоми, що 
влаштовуються з якогось приводу).

Природний інтерес кожного судді полягає в 
тому, щоб його особистий тягар справ, особливо 
в перевантаженій судовій системі, зменшився. 
Одним зі стимулів, що довів свою ефективність 
у кількох країнах, виявився підхід, відповідно 
до якого навантаження на суддів визначають, 
ураховуючи як винесене в справі судове рішен-
ня і кожен спір, переданий на розгляд у порядку 
медіації (за умови її успішного завершення). Так, 
наприклад, судді у Нідерландах одержують вина-
городу за передачу спорів на медіацію. Подібне 
заохочення могла б запропонувати суддям і укра-
їнська судова влада.

1.3. Адвокати
Щодо приватної медіації, то будь-яких точних 

даних щодо того, чи використовується медіація 
в повсякденній практиці адвокатів, які представ-
ляють своїх клієнтів, і, якщо так, то як широко, 
бракує. На наш погляд, медіація в Україні почнеть-
ся з ініціативи судів. Адвокати мали б позитивно 
поставитися до медіації. Їм було б доцільно про-
понувати медіацію своїм клієнтам ще до того, які 
ті звертаються до суду (досудова медіація). Річ, 
однак, у тім, що судді й адвокати традиційно пра-
цюють нарізно. Тому одним з найважливіших і 
найскладніших завдань у рамках присвяченої 
медіації інформаційно-просвітньої кампанії є залу-
чення адвокатів у пов’язані з медіацією ініціативи. 
У минулому адвокати не отримували докладної 
інформації ні про медіацію, ні про те, як у процесі 
медіації представляти клієнта. Після вступу адво-
катів у провадження спір зазвичай загострюєть-
ся через такі два основні їхні недоліки: адвокати 
люблять перебільшувати й замало комунікують, 
тим часом як при медіації треба багато спілкува-
тися, треба спонукати сторони до діалогу.

Крім недостатніх знань про медіацію, багато 
адвокатів ще й досі думають, що вони, як допомо-
жуть кому врегулювати суперечку, то позбавлять 
себе бізнесу, і прийматимуть запрошення взяти 
участь у медіації у тому випадку, якщо медіація 

не загрожуватиме їхнім доходам. Важливу роль 
у просуванні медіації в Словенії зіграв фінансо-
вий стимул, а саме збільшення на 50% плати за 
послуги адвоката при врегулюванні суперечки 
шляхом медіації.

Асоціації юристів поки що не ставили питання 
про медіацію на порядок денний своїх загальних 
зборів. Приводом до цього могло б стати запро-
шення виступити на таких зборах представника 
адвокатського об’єднання держави-члена ЄС з 
великим досвідом у медіації. Адвокати мусять 
усвідомити, що підтримувати медіацію варто 
хоча б тому, що вона дає змогу задовольнити 
очікування клієнтів. Адвокати матимуть зиск із 
кращого рішення, яким є поширення позитив-
ного «розголосу» про те, як вони професійно її 
проводять.

Справді, в Україні, здається, є адвокати, які 
привселюдно досить активно виступають проти 
медіації. З іншого боку, є впливові адвокати, які 
медіацію підтримують, однак, публічно роблять 
це неохоче. Думка про необхідність пропонувати 
своїм клієнтам краще з можливих рішень, а саме, 
вибору з таких варіантів, як судове рішення, уре-
гулювання у судовому порядку або врегулювання 
в порядку медіації, в адвокатському співтовари-
стві вкоренилася не глибоко. Важливо також від-
значити, що в Україні, через відсутність великої 
кількості великих юридичних фірм, для охоплен-
ня всіх адвокатів буде треба здійснити чимало 
заходів у сфері зв’язків із громадськістю.

1.4. Медіатори
Очікується, що в наступному місяці2 завер-

шать програму початкової підготовки, що її 
фінансово підтримала Рада Європи, перша група 
з п’ятнадцятьох медіаторів. Бажано, щоб якомо-
га швидше такий же курс був запропонований 
ще одній групі з 15 медіаторів. Для подальшого 
розвитку медіації в Україні необхідно розробити 
й увести в практику національну програму під-
готовки майбутніх медіаторів, а також програму 
підготовки тренерів.

У листопаді 2007 р. група в складі шістнадця-
ти суддів і помічників суддів адміністративного 
суду пройшли навчання як медіатори. В її основу 
було покладено німецьку концепцію «навколо-
судової» медіації, яка передбачає, що ці адміні-
стративні судді передаватимуть адміністратив-
ні спори «внутрішнім» медіаторам – суддям і 
помічникам суддів. Ця програма погоджена і з 
Міністерством юстиції, і з Вищим адміністратив-
ним судом. Є надія, що в рамках проекту Ради 
Європи/ Європейського Союзу в 2008 р. можна 

2 Автор має на увазі грудень 2007 р. – Прим. редакції.

Кампанія з інформування громадськості про медіацію в Україні
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буде зробити нові кроки для подальшого розви-
тку цієї першої (спільної) ініціативи.

Хоча медіатори є важливою групою зацікавле-
них осіб у межах даного проекту, їм як цільовій 
групі було призначено не таку велику кількість 
заходів комунікаційного характеру. Українським 
медіаторам варто було б організувати між собою 
регулярні зустрічі для обміну досвідом. Важливу 
роль у сфері внутрішньої комунікації між меді-
аторами могли б зіграти т. зв. сеанси інтервізії. 
Інтервізійні зустрічі можна було б організувати 
навіть на міжнародному рівні – наприклад, спіль-
ні сеанси словенських і українських медіаторів.

Медіація як професія в процесі становлення 
має потребу в тому, щоб дотримання медіаторами 
правових норм, принципів і етичних стандартів 
було предметом постійного моніторингу й конт-
ролю. Посприяти якості обслуговування могла б 
асоціація медіаторів. Така безприбуткова органі-
зація, видаючи щомісячний або щоквартальний 
інформаційний бюлетень, могла б поширювати 
цікаву інформацію і серед широкого загалу, і серед 
професійної спільноти.

1.5. Сторони
Сторони не зобов’язані звертатися до медіації 

– ні за законом, ні за рішенням судді. Сторони в 
справі можна інформувати про існування процесу 
медіації листом із суду з укладеною до нього спеці-
альною брошурою, у якому сторонам пропонують 
варіант медіації. Власне, в цьому листі сторонам 
пропонують вибрати між швидким розв’язанням 
їхньої проблеми за допомогою медіації і очікуван-
ням протягом кількох місяців або навіть років, 
доки їхню справу не розгляне суддя. Очевидно, 
що, будучи поставленими перед вибором із цих 
двох варіантів, вони, а надто позивачі, часто від-
даватимуть перевагу медіації, однак у цьому разі 
їхнє рішення виходитиме з негативної відправної 
точки, а не з усвідомлення того, що медіація – 
найкращий шлях розв’язання їхньої проблеми. 

У Нідерландах для формування максималь-
но позитивного сприйняття медіації термін «аль-
тернативне вирішення конфліктної ситуації» у 
всіх засобах комунікації про медіацію міняють 
на «ефективний індивідуальний засіб урегу-
лювання конфлікту» – аби не вживати слова 
«альтернатива». 

Окрім друкованих матеріалів, одним із най-
ефективніших засобів переконання, завдяки 
якому ті, хто неохоче розглядає саму можливість 
медіації, врешті перетворюються на добровіль-
них її учасників, є бесіда судді, у рамках якої 
він обговорює переваги медіації зі сторонами і 
їхніми адвокатами. Українські суди цей метод 
наразі не практикують. Пропозиція про розроб-

ку Директиви Європейського Парламенту й Ради 
«Про певні аспекти медіації в цивільних і комер-
ційних справах»3 передбачає вповноважити суди 
спонукати сторони до відвідання інформаційно-
го засідання, присвяченого медіації. Очікується, 
що відповідні національні цивільні процесуальні 
кодекси або судові регламенти фактично перед-
бачать досудову (попередню, планову) нараду 
й інформаційне засідання такого роду. Істотний 
вплив на зростання попиту на медіацію можуть 
справити інформаційні заходи суду про медіа-
цію, що передували б судовим засіданням. Судді 
– фахівці, яким не позичати повноважень і авто-
ритету, тож очікується, що адвокати і їхні клієн-
ти не нехтуватимуть порадою судді. Однак, щоб 
процедурне право судді запропонувати сторонам 
відвідати інформаційне засідання з медіації мало 
наслідки, ймовірно, знадобляться механізми вибір-
кового тиску, а чи й гнучкі санкції. Український 
законодавець або уряд могли б отож розглянути 
можливість введення на той випадок, коли сто-
рони відмовляються прибути на інформаційне 
засідання щодо медіації, таких санкцій, як покла-
дання на них судових видатків, виплати гонорару 
адвокатів, а в найгірших випадках – навіть відмо-
ву від узяття позову до розгляду. Вибір відповід-
ної санкції треба залишити на розсуд судді. При 
розгляді питання про санкції слід пам’ятати, що 
медіація – процес добровільний, тож ефективніше 
«спокусити» сторони на медіацією, ніж змусити їх 
пристати на таку пропозицію. Коли сторони почу-
вають себе вимушеними погодитися на медіацію, 
то майже завжди вона закінчується безуспішно.

1.6. Інші ймовірні суб’єкти медіації
Заходів комунікативного характеру (семінари, 

брошури), призначених представникам «багатора-
зових учасників суперечок», в Україні було прове-
дено небагато. Виходячи зі словенського досвіду, 
пов’язаного з цим питанням, можна стверджува-
ти, що при переході до реалізації нової фази про-
грами медіації відповідні зацікавлені групи слід 
про це повідомляти не тільки листом. Годі думати, 
що можна досягти успіху, привернувши достат-
ню увагу відповідних представників або органів, 
покладаючись лише на письмову комунікацію. 

Величезне значення мають інформаційні 
зустрічі з представниками страхових компаній, 
банків, організацій захисту прав споживачів, з 
уповноваженими з розгляду скарг, представни-
ками торговельних палат та інших імовірних 
суб’єктів медіації. Було б завбачливо в кожній 

3 Директива Європейського Парламенту та Ради Європи 
2008/52/ЄС «Про деякі аспекти медіації у цивільних та госпо-
дарських правовідносинах» була прийнята 21 травня 2008 р.; 
див. рубрику «Законодавчі засади медіації та програм віднов-
ного правосуддя».
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такій організації або установі визначити «послан-
ців медіації», які б «із середини» допомагали під-
вищувати поінформованість про неї.

При Міністерстві юстиції можна було б засну-
вати Консультативний комітет з питань політики в 
сферіі медіації. Такі суб’єкти мають бути обов’язково 
представлені в складі такого консультативного 
органу, щоб він міг сприяти Мін’юсту в кращому 
розумінні суті інтересів відповідних груп.

1.7. ЗМІ
Єдиним способом пропаганди медіації в 

Україні дотепер було спорадичне використання 
безкоштовної реклами, хоча, сказати б, можли-
вості такої безкоштовної реклами теж не були 
використані в максимальній мірі. Надалі для 
ознайомлення з результатами медіаційних про-
цедур у відповідних судах можна було з успіхом 
користуватися щорічними прес-конференціями 
голів судів. Сприяти рекламі й популярності меді-
ації також могли б періодичні прес-релізи.

Річ, однак, у тім, що в судах немає працівників 
із зв’язків із громадськістю, тож тільки від кон-
кретного голови суду і його навичок публічних 
виступів залежить і те, чи вдається за допомо-
гою цього виду комунікації повідомляти доречну 
інформацію, і те, в наскільки слушній формі це 
робиться. У Словенії, наприклад, від керівниці 
Бюро медіації при Окружному суді Любляни зажа-
дали також виконувати функції прес-аташе цього 
суду. І вона успішно впоралася з цим завданням, 
зумівши зацікавити журналістів у висвітленні 
медіації. Треба, певно, поміркувати про організа-
цію при суді й під контролем голови суду відді-
лу приймання відвідувачів і інформації, який би 
допомагав ЗМІ глибше пізнати специфіку роботи 
системи правосуддя, надсилаючи їм прес-релізи 
або резюме рішень, зв’язуючись зі ЗМІ з приво-
ду справ, що викликають особливий суспільний 
інтерес, і постачаючи фактологічні роз’яснення 
в зв’язку з проблемами, висвітлюваними в ЗМІ. 
Суди могли б теж постачати ЗМІ інформацією та 
сюжетами, присвячених медіації.

Міністерство юстиції могло б запросити пред-
ставників усіх ЗМІ на неофіційний брифінг, на 
якому б підкреслило, що журналісти – основні 
партнери держави в пропаганді переваг медіації 
серед громадян і широкої публіки.

Хоча пропаганда медіації в Україні таким 
засобом, як платна реклама поки що не 
здійснюється.

1.8. Широкий загал
Широкий загал в Україні не має достатньої 

інформації про різні способи розв’язання кон-
фліктів, включно з медіацією. Внаслідок цього 

громадяни й далі звертаються в суди із приводу 
виниклих суперечок, у той час як їхні проблеми 
можна було б простіше врегулювати шляхом 
медіації.

Досі єдиним способом одержання інформа-
ції для широкої публіки є газети й телебачення. 
Перевагами інших, таких, як розміщення інфор-
мації в Інтернет або рекламні оголошення в пресі, 
ще тільки думають скористатися. Аби стимулюва-
ти інтерес широкого загалу, дуже важливо доне-
сти до неї інформацію про процес медіації й про 
його вигоди. У цьому випадку з’явиться непога-
ний шанс, що користувачі надалі активніше вда-
ватимуться до медіації («ефект утягування»).

Такі методи й засоби комунікації, як «заходи 
з особливого приводу» (дні відкритих дверей у 
судах, тижні медіації, навчальні медіаційні про-
цеси), майже не використовуються. У судах 
немає інформаційно-довідкових відділів або 
бюро з питань медіації, відповідальних за надан-
ня інформації широкій публіці. Потенціал для 
подальшого розвитку медіації існує й у сфері пра-
вової допомоги, що в Україні доки не сформова-
на. Наприклад, у багатьох європейських країнах 
особи, що звертаються за правовою допомогою, 
отримують не тільки інформацію про медіацію. 
Вони мають право на допомогу адвоката, який 
за державний кошт представляє цю сторону на 
засіданнях медіації. 

Окрім брошур про медіацію, випущених 
деякими неурядовими організаціями, інших 
інформаційно-рекламних матеріалів (плакатів, 
рекламних листків, різних звітів, інформаційних 
бюлетенів, відео) не існує.

2. Нідерландський та словенський 
досвід

У голландських і словенських програмах меді-
ації важливість комунікації відзначали від самого 
початку. У Нідерландах комплексний план кому-
нікації було створено вже на початку проекту в 
2000 р., а відтак до нього щорічно вносили корек-
тиви. За минулі п’ять років у рамках голландської 
програми медіації були розроблені кілька нових, з 
успіхом використовуваних продуктів супроводу. 
Основна причина успіху голландського проекту, 
напевно, пов’язана з твердим переконання його 
керівника в тому, що комунікацію слід розглядати 
як життєво важливий елемент проекту й загальне 
завдання для всіх членів колективу (а не тіль-
ки працівників зі зв’язків з громадськістю). Для 
оцінки заходів комунікації й обговорення потреби 
в нових формах комунікації регулярно проводять 
спеціальні наради. 

Кампанія з інформування громадськості про медіацію в Україні
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Організація, що взялася за здійснення проекту 
в Нідерландах, була заснована як «організація, що 
навчається». Те саме можна сказати й стосовно 
її діяльності в сфері комунікації. Основне спря-
мування комунікативних заходів постійно кори-
гувалося, зважаючи на перебіг проекту: одним 
зацікавленим спільнотам надавали більший прі-
оритет порівняно з іншими й відповідно адапту-
вали зміст комунікації.

У Словенії медіація була відносно новим яви-
щем. Окружному суду в Любляні, у якому 2001 р. 
саме й почалося здійснення пілотного проекту 
навколосудової медіації, довелося вирішувати 
складні завдання. Ініціатива в розвитку медіації 
в Словенії йшла «знизу». Незважаючи на нестачу 
фінансових і трудових ресурсів, а часом і політич-
ної підтримки, Окружний суд Любляни вже набув 
у цьому напрямку значного, й навіть максимально 
можливого досвіду. Чимало роботи в сфері про-
паганди медіації та комунікації про неї здійснив 
відділ альтернативного вирішення конфліктів 
цього суду. Через відсутність фондів відділ АРК 
якнайширше користувався безкоштовною рекла-
мою. Окрім кількох прес-релізів і організації прес-
конференцій про медіацію, голова Окружного суду 
використовував кожну нагоду, щоб згадати про 
проект медіації в публічних виступах. У зв’язку з 
тим, що керівник відділу АРК стала керувати від-
ділом зв’язків із громадськістю Окружного суду 
Любляни, суду вдалося сформувати в журналіс-
тів інтерес до висвітлення теми медіації, однак, з 
іншого боку, нині привернути увагу журналістів 
до нових фактів або подій стає щоразу складніше. 
Різниця між голландським і словенським підхода-
ми полягає в тому, що, хоча стратегія в сфері кому-
нікації в обох проектах медіації розглядалася як 
ключ до успіху, та в Нідерландах стратегія кому-
нікації була сформульована одночасно з початком 
здійснення проекту, тим часом як у Словенії стра-
тегія комунікації була розроблена лише на п’ятий 
рік реалізації програми медіації.

Ґрунтуючись на досвіді застосування вищезга-
даних підходів, Україна при підготовці стратегії 
комунікації могла б із користю для себе звернути 
увагу на такі загальні основні принципи:

Необхідно усвідомлювати мету, структуру, 
методи реалізації й тривалість проекту медіа-
ції. Досвід інших країн указує, що мета проек-
ту не завжди досить ясна, зокрема внутрішнім 
зацікавленим групам. У проекті має існувати 
конкретне дослідницьке завдання – наприклад, 
з’ясувати таке: «Чи має медіація якусь додану 
вартість порівняно з судовим процесом і вре-
гулюванням (у судовому порядку)?» Можна 
також порекомендувати, щоб українські суди 

чітко визначили мету й види діяльності відділу 
медіації, конкретні завдання для його працівни-
ків і послуги, які вони можуть пропонувати.
Надважливо, щоб комунікація була постійно 
на порядку денному. Кожна причетна до про-
грами організація або установа має приступити 
до розробки комплексного плану комунікації, а 
потому й до складання щорічних планів робо-
ти, включно з кошторисом видатків. 
Причетними до спорів є багато різних фізич-
них осіб, установ або інших юридичних осіб 
з різною клієнтурою як у приватному, так і в 
державному секторі. Вони існують у такому 
середовищі, в якому їхні інтереси й цінності не 
завжди тотожні. Щоб максимізувати позитивне 
ставлення до процесу медіації, бажано адапту-
вати комунікацію до кожної ключової групи. 
Треба також сегментувати зацікавлені групи. 
Також варто брати до уваги дуже важливу роль 
суддів і адвокатів. Як виявилося, адвокати є 
основним джерелом для сторін, які хотіли б 
до судового розгляду одержати щонайбільше 
інформації про медіацію. У Нідерландах, як 
видно, вирішальним для остаточного вибо-
ру сторін на користь або проти медіації було 
ставлення до медіації адвокатів. З іншого 
боку, вирішальним у Словенії було те, як сер-
йозно поставилися до медіації самі судді: в 
Окружному суді м. Любляни вони тепер пере-
дають на медіацію майже 4000 справ на рік.
Один із ефективних методів пропаганди 
медіації спирається на використання фігури 
представників («посланців медіації») різних 
зацікавлених груп, які її привселюдно підтри-
мують. Дієвою й досить істотною є підтримка 
з боку інших осіб – сторонніх, незацікавлених 
спостерігачів. Судді, медіатори й адвокати, які 
можуть спостерігати за ходом проекту збоку, 
можуть вплинути на своїх власних колег у 
тому, що стосується переваг медіації. Тож у 
проект, спрямований на підвищення рівня 
поінформованості суспільства, бажано актив-
но залучати й ці групи.
Інформація, яку повідомляють сторонам, має 
бути адаптована до їхніх очікувань. Сторони в 
справі, які вступають у процес медіації, вважа-
ють, що її процедура буде такою ж, як і в судо-
вому процесі. Тому-то важливо їм розповісти 
про істотні розбіжності між ними. Особливу 
увагу треба приділити стилю медіатора, спосо-
бу його підготовки своїх сесій і активній ролі, 
що в медіації відіграють самі сторони.
Якщо хочете привернути увагу зацікавлених 
груп, то важливо з ними постійно спілкувати-
ся. Ефективним щодо цього, як з’ясувалося, є 
визначення й планування контрольних точок 



№4’2008, березень 2009 55 

– «подій». У голландській ситуації викорис-
товували, наприклад, особливі події, такі, як 
500-е передання спору на розгляд у порядку 
медіації, публікація річного звіту з медіації або 
початок використання медіації в податкових 
спорах. У Словенії за такі «контрольні точки» 
слугував початок навколосудової медіації в 
комерційних справах, потім – у сімейних, день 
введення в ужиток прискореної судової про-
цедури в цивільних справах, пілотний проект 
з медіації тощо.
Рекомендується використовувати широкий 
діапазон каналів комунікації. Для привер-
нення уваги зацікавлених груп слід засто-
совувати цілий ряд методів комунікації. 
Загальновизнано, що однієї друкованої інфор-
мації, такої, як листи й брошури, у цьому 
випадку замало. Посприяти ефективній про-
грамі комунікації можуть особисті комуніка-
ції, аудіовізуальні ЗМІ й нові ЗМІ, такі, як 
Інтернет. У Нідерландах є спеціальний веб-
сайт для навколосудової медіації зі спеціалі-
зованою інформацією для сторін, адвокатів і 
медіаторів.
Повідомляти про результати медіації слід 
постійно. Результати, коли справи на медіа-
цію передає суд, швидше за все, будуть пози-
тивними. Регулярне інформування про них 
може посприяти глибшому розумінню медіації 
й формуванню більш схвального ставлення до 
тих переваг, які властиві процесу медіації.
У Нідерландах одним із дієвих методів про-
пагування процесу комунікації виявилася 
публікація резюме характерних запитань і від-
повідей (добірка «З. і В.»). Список запитань і 
відповідей можна скласти на основі запитань, з 
яким звертаються до відділу медіації, а потому 
регулярно оновлювати.
Так само важливо адекватно охарактеризу-
вати як успішні, так і невдалі випадки меді-
ації. Медіацію не слід намагатися представ-
ляти у «рожевому» кольорі. Запобігти появі 
неправильного уявлення про медіацію можна 
шляхом публікації т. зв. «збірки історій про 
медіацію» з описом кількох випадків медіації 
з різними наслідками. Такі «збірки історій» 
виявилися досить ефективним засобом для 
комунікації.

3. Загальні висновки й рекомендації
Хоча для інформування про медіацію всіх заці-

кавлених сторін в Україні й було вже докладено 
деяких зусиль, комунікація, присвячена медіації 
в приватному й державному секторах як ефектив-

ному шляху врегулювання спорів, ще не досягла 
своєї мети. 

Заходи комунікативного характеру були обме-
жені через те, що й сам закон про медіацію поки 
не прийнято, і що серед «ключових гравців» 
немає повного розуміння, і що коштів не виста-
чає. Попри ці складнощі, Міністерство юстиції 
[України – ред.] з успіхом розпочало реалізацію 
кількох видів таких заходів, хоча їм і бракувало 
системності. Тож органи державної влади мали б 
затвердити спільний довгостроковий план [впро-
вадження – ред.] медіації й відповідних комуні-
кативних заходів.

Більшість заходів комунікаційного характеру 
дотепер були націлені на зовнішні зацікавлені 
групи, такі, як широкий загал, преса й юрис-
консульти відповідних організацій або установ. 
Внутрішні ж зацікавлені групи, такі, як судді, 
працівники суду й інші, з одного боку, та адво-
кати як зовнішні зацікавлені сторони, з другого, 
– інформаційними заходами були обділені. Тому 
рекомендується, звертаючись до цього питання, 
більше уваги приділити структурі як внутрішньої, 
так і зовнішньої комунікації.

Ініціаторами більшості таких заходів були гро-
мадські організації й суди, у яких здійснювалися 
пілотні програми з медіації. Спроби поширити 
розголос через посередників не мали великого 
успіху. Для будь-якої ефективної програми кому-
нікації важливо мати партнерів, які б могли бути 
об’єктивними й конструктивними посланцями 
від імені проекту.

Медіацію в Україні іноді представляють як 
кращу альтернативу за звичайне судочинство. 
Погодитися з такою ідеєю важко як суддям, так 
і іншим професійним юристам, таким, як адвока-
ти. Щоб зменшити опір медіації, важливо її про-
пагувати лиш як один із можливих ефективних 
способів вирішення конфліктів, а щоб зацікавити 
суддів переданням справ на медіацію, інформацію 
треба представляти об’єктивно й вірогідно, опи-
суючи всі «за» й «проти», та допомагати людям 
сформувати про неї свою власну думку.

Органи влади в Україні, інформуючи різні 
зацікавлені групи про медіацію, поки не корис-
тувалися всіма можливими каналами й метода-
ми комунікації, такими, наприклад, як Інтернет, 
інформаційні бюлетені, плакати, відео, особливі 
події, тому було б бажано задіяти широкий діа-
пазон каналів комунікації.

Потрібно на державному рівні – найімовірні-
ше, у рамках Міністерства юстиції – визначити 
організаційну структуру для постійно здійсню-
ваних заходів комунікаційного характеру, при-
свячених медіації. Тут знадобляться не додаткові 
трудові ресурси, а, швидше за все, перегляд функ-

Кампанія з інформування громадськості про медіацію в Україні
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ціональних обов’язків особи, що нині відповідає 
в міністерстві за зв’язки з громадськістю. 

Варто організувати комунікаційні заходи у 
тих судах, де здійснюється програма навколо-
судової медіації. З огляду на нестачу трудових 
і фінансових ресурсів, можна поєднати досить 
відповідальні функції керівника відділу медіації 
й відділу зв’язків із громадськістю (словенська 
модель). Інша можливість полягає в тому, щоб 
комунікаційною політикою суду опікувався голо-
ва суду або уповноважений на це й відповідним 
чином підготовлений суддя. З огляду подальшого 
розвитку медіації важливо, щоб якомога більше 
людей відчували себе відповідальними за таку 
комунікацію й усвідомлювали значення спрямо-
ваних на це зусиль. Усі ці зусилля здатні перетво-
ритися на досить плідний процес розробки нових 
ідей і заходів спільно з усіма іншими залученими 
до цього особами (судді, медіатори, працівники 
відділів медіації тощо).

Такі заходи, як організація зустрічей, складан-
ня тексту брошур, прес-релізів і розробка зміс-
товного наповнення веб-сайту, може здійснювати 
або відділ медіації відповідного суду, або поза-
штатний фахівець зі зв’язків з громадськістю на 
підряді. Кожна політика в сфері комунікації має 
передбачати наявність певного механізму моні-
торингу, оцінки й вимірювання результатів про-
грами комунікації, що дозволяє краще зрозуміти 
їхню ефективність. Беручи до уваги наявні кошти, 
широкомасштабне дослідження, у якому б відсте-
жувалася ефективність комунікації – це, мабуть, 
не найреалістичніший варіант. Замість нього 
було б провести менше за масштабами досліджен-
ня цільової аудиторії. От кілька прикладів:

Дослідження інформаційних потреб основних 
зацікавлених груп. Щоб краще уявляти, чого 
прагнуть і що мають знати ці зацікавлені групи 
про медіацію, можна провести серію особис-
тих опитувань – інтерв’ю. Це, як виявилося, є 
непоганим методом вивчення позиції кількох 
зацікавлених груп.
Ще одна можливість – провести попереднє 
тестування таких заходів комунікаційного 
характеру, як, наприклад, брошури, листи й 
презентації, що дає змогу швидко перевірити, 
чи «повідомлення» буде донесено до зацікав-
лених груп. 
Можна як варіант організувати зустрічі із пред-
ставниками зацікавлених груп з метою оцінити 
проведені заходи комунікаційного характеру й 
сформулювати пропозиції щодо нових. Окрім 
дослідження до початку кампанії, так само важ-
ливо виміряти її вплив під час та після її здійснен-
ня. Аналіз думок й анкетні опитування сторін і 
адвокатів допомагають не тільки інформувати 

про існування системи контролю, а й формува-
ти широке розуміння й прихильне сприйняття 
медіації серед різних груп населення. Доповнити 
ці заходи можна, якщо відстежувати висвітлення 
цього процесу в ЗМІ, включаючи дані про обсяг 
і характер такого висвітлення, а також шляхом 
моніторингу відвідувань веб-сайту.

4. План комунікації
З метою структурування комунікативних 

заходів нижче я на підставі досвіду здійснення 
подібних проектів у Нідерландах і Словенії наво-
джу основні характеристики плану комунікації. 
Незважаючи на те, що ситуація в Україні в пев-
них аспектах відрізняється від тієї, яка існує в 
Нідерландах і Словенії, гадаю, що основні пункти 
цього плану можуть стати у нагоді й в Україні.

4.1. Заходи внутрішньої комунікації в про-
грамах навколосудової медіації

4.1.1. Цілі
Загальна мета програми внутрішньої кому-

нікації полягає в тому, щоб створити позитивне 
ставлення до медіації у всіх працівників судів, у 
яких діє така програма навколосудової медіації. 
Підвищити рівень поінформованості, розуміння 
й прийняття того факту, що медіація в більшості 
випадків дійсно може стати ефективним способом 
урегулювання спорів, вдається шляхом постійно-
го інформування суддів, адміністраторів суду й 
інших осіб про події, що відбуваються в рамках 
проекту, і про результати медіації.

4.1.2. Короткий огляд різних внутрішніх заці-
кавлених груп

судді й працівники колегій і палат із цивіль-
них, комерційних і сімейних справ;
працівники інших відділень суду;
працівники адміністративного профілю, такі, 
як працівники канцелярії і телефоністи/
телефоністки.

4.1.3. Заходи в сфері внутрішньої кому нікації

Випадки передачі на медіацію як критерій 
навантаження

Ставлення суддів до медіації спричиняє сер-
йозне занепокоєння. Судді на загал не дуже 
прихильні до медіації. Переважно через велике 
робоче навантаження, покладене на них, і нестачу 
часу для того, щоб знайомитися з новими ініціа-
тивами й починами. Щоб забезпечити успіх про-
грамі навколосудової медіації, важливо створити 
в суддів позитивне ставлення до медіації, заціка-
вивши їх передавати справи на медіацію. Цього 
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можна було б досягти, якби, наприклад, орган або 
посадова особа (голова суду), що відповідає за 
затвердження критеріїв, із допомогою яких визна-
чають навантаження на суддів, надавав би таку ж 
саму вагу або чинність кожній передачі спору на 
медіацію, як і винесеному в справі рішенню.

Курс навчання показникам на користь переда-
чі на медіацію

Судді мають уміти розпізнавати певні харак-
терні ознаки як самої справи, так і сторін у спорі, 
які допомагають з’ясувати, чи слід передавати 
такий спір на розгляд у порядку медіації, чи ні. 
Тому ж бо суддів треба для цього готувати, а зара-
зом і постачати їм загальнішу інформацію про 
медіацію. Таке навчання, як виявилося, має ще й 
істотний «побічний ефект», а саме, що судді, які 
пройшли відповідний курс, набагато ефективніше 
досягають урегулювання в судовому порядку.

Представники з питань медіації 
З метою постійного привернення уваги суддів 

до ходу програми навколосудової медіації й до її 
результатів треба в такому суді або відповідному 
його відділенні мати свого «посланця» – представ-
ника з питань медіації. Такий суддя міг би обгово-
рювати вигоди медіації зі своїми колегами.

Пленарні засідання
Ми пропонували б, щоб суди, в яких іде про-

грама навколосудової медіації, регулярно органі-
зували пленарні засідання, на яких голова суду 
або один із суддів-учасників програми («представ-
ник з питань медіації») міг доповідати про останні 
події в рамках проекту. Медіацію слід регулярно 
виносити на порядок денний таких засідань. Усна 
комунікація такого роду має одну важливу пере-
вагу: завдяки їй учасники засідання можуть вира-
жати свої погляди й ставити доречні питання. Як 
виявилося, для таких засідань корисно підготува-
ти в програмі на кшталт PowerPoint презентацію 
– стислий огляд проекту. Подібна стандартна пре-
зентація може стати у нагоді всім учасникам про-
екту, коли їм, наприклад, доводиться виступати в 
суді або де інде на тему навколосудової медіації.

Зустрічі між суддями й медіаторами
Між суддями (які направляють справи на 

медіацію) і медіаторами має бути добре вза-
єморозуміння. Організуючи зустрічі суддів із 
медіаторами, можна допомогти і одним, і другим 
обмінятися досвідом, перевірити, чи на медіацію 
направляються таки підходящі справи, і, наре-
шті, визначити напрямки, в яких можна було б 
щось поліпшити. Такі зустрічі мали б також і ту 
вигоду, що давали б представникам обох зацікав-
лених груп змогу краще познайомитися один із 
одним, підвищити ефективність передачі справ 

на медіацію й визначити проблеми при виконан-
ні досягнутих угод, підготовлених медіаторами й 
затверджених суддями.

Зустрічі для адміністративних працівників
З огляду на характер їхніх функцій, працівникам 

канцелярії, реєстраторам і телефоністам доводить-
ся постійно отримувати запитання про медіацію. 
Щоб допомогти їм належним способом відповідати 
на ці запитання й використовувати кожну нагоду 
для пропаганди медіації, варто подумати про такий 
ефективний прийом, як організація зустрічей із 
цими працівниками, на яких їх інформувати про 
проект. Ці ж працівники здатні стати в нагоді при 
складанні переліку типових питань.

Тиждень медіації
Для ширшої пропаганди програм навколосудо-

вої медіації в кожному з відповідних судів можна 
було раз у рік влаштувати тиждень медіації. Для 
цього в суді було б варто відібрати в основному 
цивільні справи, що перебувають у провадженні 
вже довший час, і запропонувати сторонам зро-
бити спробу їх урегулювати в порядку медіації, 
а потім на один тиждень зупинити всі судові 
засідання в палаті із цивільних справ. Протягом 
цього тижня всі служби суду і його приміщення 
можуть використовуватися для медіації пере-
даних справ. Кожному медіатору можна б було 
призначити одну або дві справи на день, тобто 
п’ять-десять справ на тиждень. П’ятнадцять меді-
аторів зуміли б отож протягом такого тижня меді-
ації допомогти врегулювати принаймні 75 старих 
цивільних суперечок. При цьому судді могли б 
допомагати медіаторам із підготовкою проек-
тів постанов про врегулювання й скористатися 
цією нагодою для написання проектів рішень у 
справах, що перебувають у їхньому проваджен-
ні. Майбутні медіатори (стажери) могли б у цей 
час спостерігати за проведенням сесій медіації 
або навіть діяти як cпівмедіатори. У такий спосіб 
Україна могла б одержати у своє розпоряджен-
ня нове покоління медіаторів і в той самий час 
надати широкій публіці доказ того, що медіація 
діє на практиці.

Спеціальні заходи
Можна організувати спеціальні заходи з осо-

бливого приводу – наприклад, з приводу початку 
першої фази проекту або передачі 50-ї справи на 
медіацію («контрольна точка»). Відзначаючи таку 
подію, суд надає процесу додаткового імпульсу.

Розробка презентації в форматі PowerPoint
Непогано створити презентацію в форматі на 

кшталт PowerPoint про цілі і результати здійснен-
ня програми. Про них бо ж важливо нагадувати 
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регулярно з огляду на велику плинність суддів-
ських кадрів.

Внутрішній інформаційний бюлетень 
Досить ефективним кроком є публікація ста-

тей в інформаційному бюлетені або журналі для 
працівників суду на такі теми, як, наприклад, 
«враження суддів, що мають досвід роботи з меді-
ацією», інтерв’ю з працівниками відділу медіації 
про їхню роботу й результати недавно проведених 
медіацій.

Відділ медіації
Кожний суд, у якому здійснюється програма 

навколосудової медіації, має потребу у відділі або 
принаймні особі, відповідальних за керування й 
адміністрування програми. Такому відділу чи 
особі можна було б доручити займатися комуні-
кативними заходами, пов’язаними з програмою 
медіації.

Щомісячний і щорічний звіти про медіацію
Відділ медіації або особа, відповідальна за 

адміністрування програми медіації, мають готува-
ти щомісячні й щорічні звіти про передачу спорів 
на розгляд у порядку медіації, кількість успішних 
спроб, та про інші стосовні до справи статистич-
ні та якісні дані. Тому-то треба розробити різні 
формуляри, які б дозволили відділу медіації від-
слідковувати, складати, зберігати й поширювати 
відповідні звіти. Це забезпечило б нагромадження 
необхідних даних для того, щоб можна було дати 
відповідь, скажімо, на таке дослідницьке питання: 
«Чи має медіація хоча б якусь додану вартість 
порівняно з судовим процесом чи врегулюванням 
(у судовому порядку)?».

4.2. Заходи в сфері зовнішньої комунікації

4.2.1. Цілі
Зацікавлені групи мають знати про те, що суд 

може звернутися до сторін в тому чи іншому 
спорі з пропозицією спочатку зробити спробу 
розв’язати їхню проблему за допомогою медіатора 
або зробити вибір на користь медіації до подачі 
позову.

Окрім того, важливо, щоб зацікавлені групи, 
такі, як сторони в справі й адвокати, знали, що 
таке процес медіації і яку роль вони мали б у 
ньому відігравати.

Для завоювання їхньої підтримки зовнішню 
комунікацію слід націлювати, з одного боку, на 
такі зацікавлені групи, як спеціалізовані інститу-
ти (Рада суддів, Міністерство юстиції, Верховний 
Суд) і громадські організації, а, з другого, на біз-
несові організації, професіоналів у сфері правової 

допомоги, представників наукових і університет-
ських установ і, звичайно, пресу.

4.2.2. Короткий перелік різних зовнішніх заці-
кавлених груп

Верховний Суд;
Міністерство юстиції;
Державна судова адміністрація;
Рада суддів;
об’єднання адвокатів;
юридичні факультети;
навчальний центр (Академія суддів);
«повторні гравці»;
сторони в справі,
медіатори;
широка публіка;
ЗМІ.

4.2.3. Заходи в сфері зовнішньої комунікації

Презентації й зустрічі
Істотною умовою успіху проектів є підтримка з 

боку уряду й відповідних урядових органів, таких, як 
Міністерство юстиції і Державна судова адміністра-
ція, а також їхня співпраця з іншими органами судо-
вої системи, такими, як Рада суддів або Верховний 
Суд. Для того, щоб заручитися їхньою підтримкою 
й зберегти її, керівництво проекту має постійно 
контактувати з цими зацікавленими сторонами, 
для чого, наприклад, можна влаштовувати зустрічі 
й презентації для всіх цих ключових гравців.

Структурний підрозділ або радник з питань 
медіації

На етапі становлення медіації доводиться 
вирішувати різноманітні завдання в відповідних 
сферах. Сімейна медіація стикатиметься з про-
блемами, не схожими на ті, з розв’язанням яких 
має справу медіація в господарських спорах. Як 
зазначено вище, адміністративні суди взяли на 
озброєння німецьку систему «внутрішніх» меді-
аторів і, таким чином, стикаються з труднощами 
іншого маштабу. Коло реалізації своїх заходів, 
націлених на підтримку, пропаганду, навчання, 
здійснення медіації тощо, вже демонстрували 
різні зацікавлені групи й сторони чи організації, 
такі, як Рада Європи, АМР США або відповід-
ні суди. Потрібно також регулярно аналізувати 
стан нормативно-правової бази медіації. Все це 
вимагає певної координації заходів на централь-
ному рівні. Через нестачу фінансових і трудових 
ресурсів, а також експертного досвіду, пропонуємо 
призначити спеціального радника з питань полі-
тики в сфері медіації при Міністерстві юстиції, і 
навіть створити в цьому міністерстві відповідну 
структурну одиницю, яка б виконувала цю важ-
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ливу функцію. На такий орган або особу можна 
було б покласти відповідальність за проведення 
необхідних комунікативних заходів, присвячених 
медіації, на національному рівні.

Асоціація медіаторів
Слід подумати про створення громадської орга-

нізації – Асоціації медіаторів. Одним із важливих 
завдань такої асоціації було б подальше зміцнення 
основ медіації шляхом прийняття кодексу про-
фесійної етики медіаторів, організації конферен-
цій й узяття на себе ролі провідної професійної 
неурядової організації в країні. 

Інтервізія
З метою проведення сеансів інтервізії можна 

організувати спеціальні зустрічі медіаторів, 
причому як усередині країни, так і міжнародні. 
Корисним міг би бути, наприклад, обмін досвідом 
з медіаторами зі Словенії.

Навчальні курси
Ефективну роль у подальшому заохочен-

ні медіації може зіграти відкритий, публічний 
набір майбутніх медіаторів. Рекламні оголошення 
про курси професійної підготовки й підвищен-
ня кваліфікації медіаторів можна розмістити в 
юридичних і інших журналах. Необхідна умова 
– співпраця з Академією суддів, яка могла б стати 
відповідальною за організацію такого навчання.

Інформаційний бюлетень
Для інформування всіх зацікавлених сторін 

про хід програми медіації рекомендується органі-
зувати публікацію щоквартального електронного 
інформаційного бюлетеня, призначеного як для 
внутрішніх, так і зовнішніх зацікавлених груп. 
З метою забезпечення цілісності й спадкоємнос-
ті важливо створити міждисциплінарний редак-
торський колектив, у якому б могли працювати 
й судді, і медіатори. 

Річний звіт
Пропонується публікувати річний звіт з най-

важливішим фактажем і статистикою (кількість 
передач на розгляд, кількість медіацій, тривалість 
процедури медіації, природа конфліктів у меді-
ації, тощо). Цей звіт, що його головним чином 
готуватимуть суди (хоча не виключено, що за 
нього можуть узятися й деякі приватні комерцій-
ні або некомерційні організації), треба розсилати 
всім причетним до справи зацікавленим групам, 
інформуючи їх про поступ відповідної програми 
медіації.

Брошура із загальною інформацією про 
медіацію

Рекомендується видати загальну брошуру, у 
якій навести опис заходів відповідного суду або 

іншої організації у сфері медіації. Вона може бути 
зручним засобом комунікації, зокрема з професій-
ними юристами, урядом, кандидатами в медіатори 
й іншими судами в Україні, який би пояснював їм 
і мету, і загальну структуру програми.

Спеціальна брошура про медіацію 
Пропонується використати перекладений 

текст інформаційних брошур про медіацію, поши-
рених в інших країнах, але максимально адапто-
ваний до потреб, очікувань і проблем пересічного 
громадянина, у якого немає ніякої попередньої 
вступної інформації про медіацію.

Інформаційна сесія з питань медіації
Кожен постачальник послуг медіації міг би 

регулярно пропонувати кінцевим користувачам 
відвідувати інформаційну зустріч щодо медіації. 
Суди, наприклад, могли б із цією метою вико-
ристовувати попередні засідання. Пропонуємо 
звернути увагу на Проект Директиви ЄС «Про 
окремі аспекти медіації в цивільних і комерційних 
справах», що надає державам можливість застосо-
вувати «слушні» санкції до сторони, що відмов-
ляється прийти на таке інформаційне засідання 
з питання медіації. 

Інформаційні курси медіації для адвокатів
Доречно було б організувати кілька інфор-

маційних курсів медіації для адвокатів. Ці 
курси мають організувати Академія суддів і/або 
об’єднання адвокатів, причому, щоб заохотити 
відвідуваність, здійснити це слід безкоштовно. До 
виступів можна було б залучити і представників 
асоціацій адвокатів держав-членів Європейського 
Союзу.

Загальні збори українських асоціацій 
адвокатів

Тема медіації має бути на порядку денному 
засідань українських асоціацій юристів. Роль 
поборників медіації в судах могли б узяти на себе 
практикуючі адвокати, які вже одержали при суді 
акредитацію як медіатори. 

Прес-релізи
Щоразу, коли з’являється гідна поширення 

новина, про неї треба якнайшвидше поінфор-
мувати ЗМІ за допомогою прес-релізу та/або 
інших форм комунікації із пресою. Журналісти, 
а надто радіо- і телерепортери, завжди шукають 
сюжетів, що містять елемент емоцій, і цікавити-
муться зокрема можливістю взяти в сторін, які 
перебувають у процесі медіації або тільки-но його 
завершили, інтерв’ю перед камерою. Хоча знайти 
сторону, яка б захотіла розповідати про це перед 
камерою, досить важко, але за умови дотримання 
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вимог конфіденційності, такий засіб міг би справ-
ляти істотний вплив і користуватися широким 
інтересом.

Інформаційні служби
Кожен постачальник послуг медіації міг би 

організувати службу інформації й роботи з від-
відувачами, яка б відповідала за надання загаль-
ної й базової інформації про відповідні послуги. 
Працівникам такої служби можна було б не тіль-
ки доручити усно роз’яснювати кінцевим корис-
тувачам і представникам інших зацікавлених 
груп, які переваги властиві медіації, а й зробити 
відповідальними за розповсюдження друкова-
них матеріалів, таких, як брошури, інформаційні 
листи тощо.

Статті на правову тематику
Судді й адвокати, які вірять у медіацію, могли б 

публікувати статті в щомісячному юридичному 
журналі для адвокатів або суддів, що є дієвим 
способом пропаганди медіації серед членів юри-
дичного співтовариства.

Прес-конференції
Тема медіації має регулярно висвітлюватися на 

щорічних прес-конференціях, що їх організують 
центри медіації та суди. Голова суду або особа, 
відповідальна за зв’язки з громадськістю, має 
скористатися з кожної нагоди, аби інформувати 
про новини й результати відповідної програми 
медіації.

Значно посприяти формуванню суспільної 
довіри й упевненості в медіації може Міністерство 
юстиції, яке підтримує регулярні контакти з усіма 
видами ЗМІ. А що медіація – тема політично ней-
тральна, то цілком імовірно, що в справі пропаган-
ди медіації журналісти могли б діяти як партнери 
уряду.

Інформація на веб-сайті
Усю необхідну інформацію про медіацію широ-

кій публіці міг би надавати кожен постачальник 
послуг медіації. Як показали дослідження, люди 
активно шукають інформацію тільки тоді, коли 
вона їм конче необхідна. Сторонам, що їх суд 
запросив узяти участь у медіації, було б справді 
зручно, якби вони, шукаючи додаткову інфор-
мацію, яка б могла їм придатися при ухваленні 
рішення з цього приводу, відвідати спеціальний 
веб-сайт. Можна також створити спеціальне 
посилання-URL, яке б просто спрямовувало від-
відувача на відповідні сторінки веб-сайту.

Збірник історій про медіацію 
Для багатьох людей ідея медіації й далі надто 

абстрактна. Зокрема для тих сторін у справі, які 
подумки готувалися були до цивільного судочин-

ства й раптом змушені перемкнутися на медіацію. 
Цілком імовірно, що вони приступатимуться до 
процесу медіації з завеликими очікуваннями. 
Тому-то дуже треба не лише описати їм і процес 
медіації, який має різні наслідки (не можна замов-
чувати й невдачі), а й роз’яснити їхню роль, роль 
медіатора і адвокатів.

Відео
Ефективним знаряддям у галузі комунікації 

про медіацію, як виявилося, є аудіовізуальні ЗМІ. 
У Нідерландах і Словенії, наприклад, було знято 
два фільми, які тепер використовуються і при 
навчанні суддів та медіаторів. Якщо українські 
органи влади спроможні знайти кошти, було б 
корисно зняти подібний фільм.

Дні відкритих дверей
Як привід для організації відвідування судів 

широким загалом можна використати окремі 
події, такі як, наприклад, Європейський день 
цивільного судочинства. У судах Словенії, 
Великобританії й багатьох інших європейських 
країн раз на рік організують т. зв. дні відкритих 
дверей. Відвідувачам не лише показують примі-
щення суду, а й улаштовують інші презентації. 
Такі заходи можуть, наприклад, включати демон-
страцію відеофільму про медіацію в якійсь спра-
ві про розлучення. Можна також організувати 
навчальну медіацію. 

Відвідування школярів
Суди, а надто в більших містах, часто прийма-

ють групи екскурсантів зі шкіл. Коли під час цих 
відвідин працівники суду розповідають молоді 
про судову процедуру, то можуть включити до 
цієї розповіді й пояснення процесу медіації, що 
було б дієвим способом просвіти громадськос-
ті щодо медіації. Ще один потужний метод на 
перспективу полягає в організації й заохоченні 
проведення медіації ровесників (за принципом 
рівний-рівному) в середній та вищій школах. 
Коли школярі й студенти вчаться вирішувати свої 
власні конфлікти за допомогою такого ж школяра 
або студента, як вони самі, це дає майбутньому 
поколінню повчальний урок.

Плакати
Постачальник послуг медіації може їх рекла-

мувати за допомогою плакатів, що наголошують 
на дружньому характері процесу медіації та її 
результатах.

Застереження про медіацію
Один із найважливіших інструментів заохо-

чення приватної медіації в господарських спорах 
полягає у внесенні застереження про медіацію 
в комерційні договори, відповідно до якого оби-
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дві сторони за контрактом погоджуються, що в 
разі спору, що виникає з такого контракту або 
у зв’язку з ним, вони зобов’язуються спочатку 
звернутися до медіатора. Залежно від судової 
практики або нормативної бази в Україні, суди 
могли б надавати законної чинності такій угоді, 
що завадило б стороні приносити позов до суду, 
не вдавшись спершу до медіації. Постачальники 
послуг медіації, центри медіації, торговельні 
палати й господарські суди мали б тому підготу-
вати й поширити текст типового застереження 
про медіацію й забезпечити ним усі малі й середні 
підприємства.

Центри медіації
Виходячи з досвіду Нідерландів, можна було б 

заснувати Національний центр медіації, який би 
виконував функції інформаційного центра, гаран-
том і контролером якості, і головною організа-
цією постачальників медіації, несучи до того ж 
відповідальність за політику в сфері комунікації 
й інформування. Національний інститут медіації 
в Нідерландах (NMI) як перша організація такого 
роду в Європі має гарні відгуки й підтримку з боку 
різних зацікавлених осіб цієї країни. Заснувати 
такий центр у рамках проекту ЄС, фінансованого 
із коштів PHARE, вирішила також і Словенія. 
Представники державного й приватного секторів 
в Україні могли б розглянути можливість ство-
рення такої ж установи в Україні в співпраці з 
іншими організаціями-донорами – наприклад, 
Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

Публічна заява у формі письмової декларації 
Можна було б запропонувати, щоб директивні 

органи судової системи України виступили з 
публічною заявою у формі письмової декларації, 
у якій б виразили свою підтримку медіації й 
рекомендували зважати на неї. У такий спосіб 
медіація могла б опинитися в рівному становищі 
з судочинством, а це заохотило б застосовувати 
медіацію і в державному, і в приватному секторі, 
заощаджуючи час і гроші сторін, надавало б 
гарантії якості процедури медіації, і зміцнювало 
суспільну довіру до медіації.

І уряд разом із впливовими компаніями 
приватного сектора мав би зробити в рамках 
публічної політики заяву про те, що всі 
спори, в яких вони братимуть участь, вони 
намагатимуться спочатку врегулювати шляхом 
медіації. У такий спосіб цим компаніям вдалося б 
не тільки уникнути враження, буцім, пропонуючи 
звертатися до медіації, вони демонструють власну 
слабкість, а й закликати малі й середні компанії, 
з якими вони мають спільні справи, слідувати 
їх прикладу. Та й уряд, з другого боку, також би 

міг показати, що його слова не розходяться зі 
справами.

Заклик до розробки механізмів медіації 
в сфері захисту прав споживачів

Органи державної влади України можуть 
запросити організації захисту прав споживачів, 
з одного боку, і страхові компанії й банки, з 
другого – створити схеми медіації в сфері захисту 
прав споживачів. Для пошуку й затвердження 
відповідної моделі вони могли б запропонувати 
сформувати Консультативний комітет. До речі, 
це сприяло б і пропаганді таких орієнтованих 
на користувача цілей медіації, як зменшення 
видатків й напівофіційний процес урегулювання 
спорів. З метою вивчення досвіду функціонування 
програм медіації в сфері захисту прав споживача, 
організованих «повторними гравцями» у Словенії, 
можна було б організувати ознайомчий візит у цю 
країну.

Знаки визнання й поваги
Факти економії часу, меншої відчуженості 

сторін від процесу врегулювання спорів, 
поліпшення спілкування між учасниками 
суперечки могли б легше стати надбанням 
широкого загалу, якби якийсь інститут, що 
користується в суспільстві добрим ім’ям, 
нагородив би або якось іще відзначив роботу 
постачальника послуг медіації або окремого 
медіатора. Можливість нагородження людей, 
що особливо посприяли розвиткові медіації в 
Україні (у вигляді урочистої церемонії), могла б 
розглянути якась школа права, чи то б пак 
юридичний факультет, що є прибічником ідеї 
медіації.

Східноєвропейська Конференція з медіації
Закликати виступити в ролі співспонсорів 

спеціальної Східноєвропейської конференції з 
питань медіації можна було б міжнародних донорів 
(АМР США, МФК, МБРР, ПРООН, Інститут 
відкритого суспільства, Фонд порятунку дітей). 
Така конференція могла б стати місцем зустрічі 
суддів, адвокатів, медіаторів і інших зацікавлених 
сторін з усього регіону. Мета конференції 
полягала б в обговоренні останніх подій, що мали 
місце в сфері медіації як у державному, так і в 
приватному секторі. Для підвищення престижу 
такого заходу на нього можна було б запросити 
відомих чинників із Європи й Сполучених 
Штатів. Судді й адвокати з України мають бути 
звільнені від плати за участь у конференції. Такі 
конференції, як виявилося, є результативним 
методом поширення інформації про медіацію 
серед юридичного співтовариства.

Кампанія з інформування громадськості про медіацію в Україні
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ТА  РА Д А  Є В Р О П Е Й С Ь К О Г О 
СОЮЗУ, 

Беручи до уваги Договір про засну-
вання Європейського Співтовариства 
і, зокрема, його статтю 61(c) та другий 
абзац статті 67(5), 

Беручи до уваги пропозицію 
Комісії, 

Беручи до уваги висновок Економічно-
соціального комітету1, 

Діючи відповідно до процедури, 
викладеної в статті 251 Договору2, 

Оскільки: 
(1) Співтовариство поставило собі за 

мету підтримувати і розвивати територію 
свободи, безпеки і правосуддя, де забез-
печено право осіб на вільне переміщення. 
Відтак, Співтовариство, з-поміж іншого, 
має вжити заходи у сфері співпраці між 
судами у цивільних справах, необхідні 
для належного функціонування вну-
трішнього ринку. 

(2) Основоположним принципом є 
принцип доступу до правосуддя і, праг-
нучи покращити доступ до правосуддя, 
Європейська Рада на своєму засіданні в 
Тампере 15 і 16 жовтня 1999 р. закликала 
держави-члени до впровадження альтер-
нативних позасудових процедур. 

(3) У травні 2000 р. Рада прийня-
ла Висновки про альтернативні мето-
ди вирішення спорів, які регулюються 
цивільним і господарським законодав-
ством, зазначивши, що встановлення 
основних засад у цій сфері є необхід-
ним кроком у напрямку до забезпечення 

1 OВ C 286, 17.11.2005, с. 1. 
2 Висновок Європейського Парламенту від 29 

березня 2007 р. (OВ C 27 E, 31.1.2008, с. 129). 
Спільна позиція Ради від 28 лютого 2008 р. (ще 
не опублікована в Офіційному віснику) і Рішення 
Європейського Парламенту від 23 квітня 2008 р. 
(ще неопубліковане в Офіційному віснику). 

належного розвитку та функціонування 
позасудових процедур для вирішення 
спорів у цивільних та господарських 
правовідносинах, з метою спростити і 
покращити доступ до правосуддя. 

(4) У квітні 2002 р. Комісія представи-
ла Зелену книгу про альтернативне вирі-
шення спорів, які регулюються цивіль-
ним та господарським законодавством, 
беручи до уваги існуючу ситуацію щодо 
методів альтернативного вирішення спо-
рів у Європейському Союзі та ініціюю-
чи широкі консультації з державами-
членами та зацікавленими сторонами 
щодо можливих заходів зі стимулювання 
використання медіації. 

(5) Завдання із забезпечення кращого 
доступу до правосуддя, як складова полі-
тики Європейського Союзу із розбудови 
території свободи, безпеки та правосуд-
дя, має передбачати доступ як до судо-
вих, так і до позасудових методів врегу-
лювання спорів. Ця Директива повинна 
зробити внесок у належне функціону-
вання внутрішнього ринку, зокрема, 
щодо доступності послуг медіації. 

(6) Медіація може забезпечити еконо-
мічно ефективне та швидке позасудове 
вирішення спорів у цивільних і господар-
ських справах на основі процесів, що вра-
ховують потреби сторін. Існує більша імо-
вірність того, що домовленості, досягнуті 
в результаті медіації, будуть добровільно 
дотримуватися, а між сторонами збережуть-
ся дружні і стабільні стосунки. Ці переваги 
стають ще більш відчутними у ситуаціях, 
що містять транскордонні елементи. 

(7) Для того щоб надалі стимулювати 
використання медіації та забезпечити те, 
щоб сторони, які звертаються до медіа-
ції, могли покладатися на передбачувану 
нормативно- правову систему, необхід-
но впровадити рамочне законодавство, 

ДИРЕКТИВА 2008/52/ЄC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
ТА РАДИ ВІД 21 ТРАВНЯ 2008 р. 
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕДІАЦІЇ 
У ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ 
ПРАВОВІДНОСИНАХ 

Переклад неофіційний. Здійснено Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в 
рамках проекту «Впровадження медіації у сферу корпоративного управління в Україні» 
З питань співпраці звертатися до Владислави Каневської, тел. +38 044 490 64 00, 
vkanevska@ifc.org
Більш докладну інформацію про проект дивіться на сайті www.ukrmediation.com.ua
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зокрема, щодо ключових аспектів цивільного 
судочинства. 

(8) Положення цієї Директиви мають засто-
совуватися лише до медіації у транскордонних 
спорах, але ніщо не повинно заважати державам-
членам застосовувати ці положення також до вну-
трішніх процесів медіації. 

(9) Ця Директива жодним чином не повинна 
перешкоджати використанню сучасних технологій 
зв’язку у процесі медіації. 

(10) Ця Директива має застосуватися до про-
цесів, використовуючи які дві або більше сторін 
у транскордонному спорі намагаються самостій-
но, на добровільній основі, досягти мирової угоди 
щодо вирішення їх спору за допомогою медіатора. 
Вона має застосовуватися до цивільних та госпо-
дарських справ. Проте вона не має застосовуватися 
до прав та обов’язків щодо яких сторони не віль-
ні самостійно приймати рішення згідно з діючим 
законодавством у відповідній сфері. Такі права та 
обов’язки є особливо поширеними у сімейному та 
трудовому праві. 

(11) Ця Директива не має застосовуватися до 
передконтрактних переговорів або процесів судо-
вого характеру, наприклад, до певних схем судо-
вого примирення, схем розгляду споживчих скарг, 
арбітражних ухвал та експертних висновків, або до 
процесів, які адмініструються особами або органа-
ми, що видають офіційні рекомендації, незалеж-
но від того, чи мають вони обов’язкову юридичну 
силу щодо вирішення спору. 

(12) Ця Директива має застосовуватися до 
випадків, коли суд відсилає сторони до медіації 
або національне законодавство рекомендує медіа-
цію. Більше того, якщо за національним законодав-
ством суддя вправі діяти як медіатор, ця Директива 
також має застосовуватися до медіації, яка прово-
диться суддею, який незадіяний у судовій процеду-
рі щодо предмета або предметів цього спору. Проте 
ця Директива не має поширюватися на спроби, які 
роблять суд або суддя, що розглядають спір у кон-
тексті судового провадження, стосовно спору, що 
розглядається, або на справи, у яких суд або суддя, 
що їх розглядають, звертаються за допомогою або 
порадою до компетентної особи. 

(13) Медіація, яка передбачається цією 
Директивою, має бути добровільним процесом у 
тому сенсі, що сторони самостійно керують проце-
сом і можуть організувати його на власний розсуд 
та припинити у будь-який час. Проте національне 
законодавство має дозволяти судам встановлюва-
ти часові рамки для процесу медіації. Більше того, 
суди повинні мати змогу привертати увагу сторін 
до можливості медіації, коли це доречно. 

(14) Ніщо у цій Директиві не повинно обмежу-
вати національне законодавство, згідно з яким 

використання медіації є обов’язковим або підлягає 
стимулам чи санкціям, за умови що таке законо-
давство не заважає сторонам здійснювати їх право 
на доступ до судової системи. Так само, ніщо в цій 
Директиві не повинно обмежувати існуючі сис-
теми медіації, які регулюються самостійно, якщо 
вони стосуються аспектів, що не підпадають під 
сферу дії цієї Директиви. 

(15) Для того щоб забезпечити правову визна-
ченість, ця Директива має зазначати, який термін 
є доречним для з’ясування, чи є спір, який сторо-
ни намагаються вирішити за допомогою медіації, 
транскордонним спором. За відсутності письмового 
договору, вважається, що сторони погодилися вжи-
вати медіацію в той момент часу, коли вони вчини-
ли конкретну дію для початку процесу медіації. 

(16) З метою забезпечити необхідну взаєм-
ну довіру відносно конфіденційності, впливу на 
строк позовної давності та визнання і забезпечення 
виконання домовленостей, досягнутих в результаті 
медіації, держави-члени будь-якими доречними на 
їх думку засобами мають заохочувати професійну 
підготовку медіаторів та впровадження ефектив-
них механізмів контролю якості стосовно надання 
послуг медіації. 

(17) Держави-члени мають встановити озна-
чені механізми, з-поміж іншого, звертаючись до 
ринкових рішень, і при цьому від них не слід вима-
гати надання фінансування у цьому відношенні. 
Ці механізми мають бути націлені на збереження 
гнучкості процесу медіації та автономності сто-
рін, а також забезпеченні того, що медіація про-
водиться ефективно, неупереджено і компетент-
но. Медіатори мають бути обізнані про існування 
Європейського Кодексу поведінки медіаторів, 
який також має бути доступний для широкого 
загалу в Інтернеті. 

(18) У сфері захисту прав споживачів Комісія 
прийняла Рекомендацію3, що встановлює міні-
мальні критерії якості, які позасудові органи, 
залучені до консенсусного вирішення споживчих 
спорів, мають пропонувати своїм користувачам. 
Всіх медіаторів або організації, що підпадають 
під сферу дії цієї Рекомендації, слід заохочувати 
дотримуватися її принципів. Для того щоб спрос-
тити розповсюдження інформації стосовно таких 
органів, Комісія має створити базу даних позасу-
дових схем, які, на думку держав-членів, дотриму-
ються принципів цієї Рекомендації. 

(19) Медіація не повинна розглядатися як слаб-
ша альтернатива судовому розгляду у тому сенсі, 
що виконання домовленостей, досягнутих в резуль-

3 Рекомендація Комісії 2001/310/ЄC від 4 квітня 2001 р. про 
принципи функціонування позасудових органів, залучених 
до консенсуального вирішення споживчих спорів (ОВ L 109, 
19.4.2001, с. 56). 

Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах 
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таті медіації, залежить від доброї волі самих сто-
рін. Відтак держави-члени мають подбати про те, 
щоб сторони письмової домовленості, досягнутої 
в результаті медіації, мали змогу отримати забез-
печення виконання суті їх домовленості. Держава-
член може відмовити у забезпеченні виконання 
такої домовленості лише у тому разі, якщо її зміст 
суперечить законодавству, включаючи міжнародне 
приватне право або якщо законодавство держави-
члена не передбачає забезпечення виконання змісту 
конкретної угоди. Останнє може стосуватися випад-
ків, якщо зобов’язання, визначене в угоді, є по суті 
таким, забезпечити виконання якого неможливо. 

(20) Суть домовленості, досягнутої в резуль-
таті медіації, виконання якої було гарантовано 
в одній державі-члені, має визнаватися й оголо-
шуватися як така, якій гарантується виконання в 
інших державах-членах, у відповідності до діючо-
го у цій сфері законодавства Співтовариства або 
національного законодавства. Це, наприклад, може 
здійснюватися на підставі Регламенту Ради (ЄС) 
№ 44/2001 від 22 грудня 2000 р. про юрисдикцію та 
визнання і примусове виконання рішень у цивіль-
них і господарських справах4 або Регламенту Ради 
(ЄС) № 2201/2003 від 27 листопада 2003 р. сто-
совно юрисдикції та визнання і примусового вико-
нання рішень у шлюбних справах та справах щодо 
батьківських обов’язків5. 

(21) Регламент (ЄС) № 2201/2003 чітко вста-
новлює, що, для того щоб виконання домовле-
ностей між сторонами забезпечувалося в іншій 
державі-члені, їх виконання має бути гарантоване 
у державі-члені, де вони були зафіксовані. Відтак, 
якщо у конкретній державі-члені не може бути 
забезпечено виконання угоди, укладеної в резуль-
таті медіації у справі, що регулюється сімейним 
правом, про що подавався запит, ця Директива не 
має заохочувати сторони до того, щоб обійти закон 
цієї держави-члена через забезпечення примусово-
го виконання своєї угоди в іншій державі-члені. 

(22) Ця Директива не повинна впливати на 
правила держав-членів стосовно забезпечення 
виконання домовленостей, досягнутих в резуль-
таті медіації. 

(23) Конфіденційність у процесі медіації є 
важливим чинником, і тому ця Директива має 
забезпечувати мінімальний ступінь відповіднос-
ті цивільно-процесуальних норм її положенням 
про те, як захищати конфіденційність медіації у 
будь-яких наступних цивільних та господарських 
судових процедурах або арбітражі. 

4 ОВ L 12, 16.1.2001, с. 1. Регламент із останніми змінами, вне-
сеними Регламентом (ЄС) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006, 
с. 1).

5 ОВ L 338, 23.12.2003, с. 1. Регламент із змінами, внесеними 
Регламентом (ЄС) № 2116/2004 (ОВ L 367, 14.12.2004, с. 1). 

(24) Для того щоб заохотити сторони викорис-
товувати медіацію, держави-члени мають подба-
ти про те, щоб їх правила щодо строків позовної 
давності не перешкоджали сторонам звернутись 
до суду або арбітражу, якщо їх спроба медіації 
зазнає невдачі. Держави-члени мають забезпечи-
ти досягнення цього результату, навіть якщо ця 
Директива не гармонізує національні правила про 
строки позовної давності. Ця Директива не пови-
нна впливати на положення про строки позовної 
давності, обумовлені міжнародними договорами 
і впроваджені у державах-членах, наприклад, у 
сфері транспортного права. 

(25) Держави-члени мають заохочувати надан-
ня інформації широкому загалу про те, як можна 
звернутися до медіаторів та організацій, які нада-
ють послуги з медіації. Вони також мають заохо-
чувати практикуючих юристів інформувати своїх 
клієнтів про можливість медіації. 

(26) Згідно з пунктом 34 Міжвідомчої угоди про 
вдосконалення законотворчості6, держави-члени 
заохочуються розробляти для себе і в інтересах 
Співтовариства свої власні таблиці, які якомога 
докладніше мають ілюструвати кореляцію між 
цією Директивою та заходами транспозиції, та 
оприлюднювати їх. 

(27) Ця Директива має на меті підтримувати 
фундаментальні права людини, і бере до уваги 
принципи, визнані, зокрема, Хартією основних 
прав Європейського Союзу. 

(28) Оскільки мета цієї Директиви не може 
бути досягнута в достатньому обсязі на рівні 
держав-членів, а, відтак, з причин масштабу або 
впливу її дії, її повніше можна досягти на рівні 
Співтовариства. Співтовариство вправі затверджу-
вати заходи відповідно до принципу субсидіарнос-
ті, встановленого у статті 5 Договору. Відповідно до 
принципу пропорційності, встановленого в зазна-
ченій статті, ця Директива не виходить за межі 
того, що є необхідним для досягнення її мети. 

(29) Відповідно до статті 3 Протоколу про пози-
цію Сполученого Королівства та Ірландії, доданого 
до Договору про Європейський Союз та Договору 
про заснування Європейського Співтовариства, 
Сполучене Королівство та Ірландія повідомили 
про своє бажання взяти участь у прийнятті та 
застосуванні цієї Директиви. 

(30) Відповідно до статей 1 і 2 Протоколу 
про позицію Данії, доданого до Договору про 
Європейський Союз та Договору про засну-
вання Європейського Співтовариства, Данія 
не бере участі у прийнятті цієї Директиви і не 
зобов’язана її виконувати, а також не є суб’єктом 
її застосування. 

6 ОВ C 321, 31.12.2003, с. 1. 
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УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ: 

Стаття 1. Мета та сфера застосування 
1. Метою цієї директиви є спрощення доступу 

до способів альтернативного вирішення спорів та 
сприяти мирному врегулюванню спорів, заохо-
чуючи використання медіації та забезпечуючи 
збалансовані взаємовідносини між медіацією та 
судочинством. 

2. Ця Директива застосовується у транскордон-
них спорах до цивільних та господарських пра-
вовідносин, за винятком прав і обов’язків, якими 
сторони не вправі розпоряджатися відповідно до 
доречного законодавства у цій сфері. Зокрема, її 
дія не поширюється на податкові, митні або адміні-
стративні правовідносини, або на відповідальність 
держави за дії або бездіяльність при здійсненні 
владних повноважень (acta iure imperii). 

3. У цій Директиві термін «держава-член» відно-
ситься до усіх держав-членів, за винятком Данії. 

Стаття 2. Транскордонні спори 
1. Для цілей цієї Директиви транскордонним 

спором вважається спір, в якому принаймні одна 
зі сторін постійно або систематично проживає в 
іншій державі-члені, ніж та, де проживає будь-яка 
інша сторона, станом на дату, коли: 

(a) сторони домовляються використовувати 
медіацію після виникнення спору; 

(b) медіація призначена судом; 
(c) зобов’язання використовувати медіацію 

виникає відповідно до національного законодав-
ства; або 

(d) для цілей статті 5 сторони запрошуються 
до медіації. 

2. Незважаючи на параграф 1, для цілей статей 
7 та 8 транскордонним спором вважається також 
спір, за яким судове провадження або арбітраж 
після медіації між сторонами ініціюються в іншій 
державі-члені, ніж та, де сторони постійно або 
систематично проживають станом на дату, перед-
бачену пунктами (a), (b) і (c) параграфу 1. 

3. Для цілей параграфів 1 і 2, місце проживан-
ня встановлюється відповідно до статей 59 і 60 
Регламенту (ЄC) №44/2001. 

Стаття 3. Визначення 
Для цілей цієї Директиви застосовуються 

наступні визначення: 
(a) «Медіація» означає структурований процес, 

незалежно від його назви або посилання на нього, 
за допомогою якого дві або більше сторін спору 
намагаються самостійно, на добровільній основі, 
досягти згоди для вирішення спору за підтримки 
медіатора. Цей процес може бути ініційований 
самими сторонами або у результаті пропозиції чи 

розпорядження суду, або для виконання припису 
законодавства держави-члена. 

Це включає медіацію, яка проводиться суддею, 
що не відповідає за будь-яку судову процедуру 
щодо конкретного спору. Сюди не входять спроби, 
які роблять суд або суддя, що розглядають справу 
в контексті судового провадження стосовно цього 
спору. 

(b) «Медіатор» означає будь-яку третю особу, 
до якої звернулися з проханням провести медіацію 
ефективно, неупереджено та компетентно, неза-
лежно від віросповідання або професії цієї третьої 
особи у відповідній державі-члені, та способу, у 
який ця третя особа була призначена або отримала 
запит провести медіацію. 

Стаття 4. Забезпечення якості медіації 
1. Держави-члени будь-якими доречними на 

їх думку засобами мають заохочувати розробку 
і дотримання медіаторами та організаціями, що 
надають послуги з медіації, добровільних кодексів 
поведінки, а також інших ефективних механізмів 
контролю якості щодо надання послуг з медіації. 

2. Держави-члени мають заохочувати початкове 
професійне навчання медіаторів та підвищення їх 
кваліфікації з метою подбати про те, щоб медіація 
проводилася ефективно, неупереджено та компе-
тентно по відношенню до сторін. 

Стаття 5. Звернення до медіації 
1. Суд, у якому порушено судову справу, може, 

коли це доречно, і беручи до уваги усі обставини 
справи, запросити сторони до медіації з метою 
вирішення спору. Суд також може запросити сто-
рони відвідати інформаційну сесію з питань вико-
ристання медіації, якщо такі сесії проводяться і є 
легко доступними. 

2. Ця Директива не обмежує національне зако-
нодавство, яким передбачено обов’язкове вико-
ристання медіації, або заохочення до медіації чи 
дозвіл на неї, до або після того, як почалося судове 
провадження, за умови що таке законодавство не 
перешкоджає сторонам реалізувати їх право на 
доступ до судової системи. 

Стаття 6. Забезпечення виконання 
угод, укладених в результаті медіації 

1. Держави-члени мають подбати про можли-
вість для сторін або однієї сторони, що отрима-
ла недвозначну згоду від інших сторін, вимагати 
забезпечення виконання змісту письмової угоди, 
укладеної в результаті медіації. Виконання змісту 
такої угоди буде забезпечено, за винятком випадків, 
коли у конкретній ситуації зміст угоди суперечить 
законодавству держави-члена, на території якої 

Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах 
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подається запит, або законодавство цієї держави-
члена не передбачає забезпечення її виконання. 

2. Виконання змісту угоди може бути забез-
печене судом або іншим органом, компетентним 
у постанові або рішенні чи іншому достовірному 
інструменті, згідно з законодавством держави-
члена, де подається запит. 

3. Держави-члени інформують Комісію про 
суди або інші органи, уповноважені отримувати 
запити відповідно до параграфів 1 і 2. 

4. Жодне положення цієї статті не впливає на 
правила, які застосовуються до визнання та забез-
печення виконання в іншій державі-члені угоди, 
що підлягає виконанню згідно з параграфом 1. 

Стаття 7. Конфіденційність медіації 
1. Зважаючи на те, що медіація має проводитися 

з урахуванням вимог конфіденційності, держави-
члени зобов’язані подбати про те, щоб, за винятком 
випадків, коли сторони не домовляться інакше, ані 
медіатори, ані особи, залучені до адміністрування 
процесу медіації, не примушувалися давати свід-
чення у цивільному або господарському судових 
процесах чи арбітражі стосовно інформації щодо 
або у зв’язку з процесом медіації, окрім: 

(a) коли це необхідно для заперечення мірку-
вань державної політики держави-члена, якої це 
стосується, зокрема, коли йдеться про забезпечен-
ня захисту найкращих інтересів дітей або поперед-
ження шкоди фізичному чи психічному здоров’ю 
особи; або 

(b) коли розголошення змісту угоди, укладеної 
в результаті медіації, необхідне для реалізації або 
забезпечення виконання цієї угоди. 

2. Жодне положення параграфу 1 не заважає 
державам-членам впроваджувати більш суворі 
заходи для захисту конфіденційності медіації. 

Стаття 8. Вплив медіації на строки 
позовної давності 

1. Держави-члени дбатимуть про те, щоб сто-
рони, які обирають медіацію у спробі вирішити 
спір, у подальшому не позбавлялися можливості 
ініціювати судове провадження або арбітраж сто-
совно цього спору внаслідок спливу строку позо-
вної давності під час процесу медіації. 

2. Параграф 1 не обмежує дію положень про 
строки позовної давності в міжнародних догово-
рах, стороною яких є держави-члени. 

Стаття 9. Інформація для 
громадськості 

Держави-члени мають заохочувати, будь-якими 
доречними на їх думку засобами доведення до відо-
ма громадськості, зокрема, через Інтернет, інфор-

мації про те, як можна зв’язатися з медіаторами та 
організаціями, що надають послуги з медіації. 

Стаття 10. Інформація про 
компетентні суди та органи 

Комісія, будь-якими доречними засобами, дово-
дитиме до відома громадськості інформацію про 
компетентні суди або органи, про які держави-
члени повідомили відповідно до статті 6 (3). 

Стаття 11. Контроль 
Не пізніше 21 травня 2016 р. Комісія зобов’язана 

подати до Європейського Парламенту, Ради та 
Економічно-соціального комітету звіт про застосу-
вання цієї Директиви. Звіт має враховувати розви-
ток медіації на території Європейського Союзу та 
вплив, який здійснила ця Директива у державах-
членах. За потреби, звіт може супроводжуватися 
пропозиціями з адаптації цієї Директиви. 

Стаття 12. Транспозиція 
1. Держави-члени зобов’язані до 21 травня 

2011 р. ввести в дію закони, нормативні акти та 
адміністративні положення, необхідні для вико-
нання положень цієї Директиви, за винятком стат-
ті 10, для якої дата виконання становить найпіз-
ніше 21 листопада 2010 р., про що держави-члени 
негайно інформують Комісію. 

При ухваленні державами-членами ці заходи 
мають містити посилання на цю Директиву або 
супроводжуватися таким посиланням в момент 
їх офіційного оприлюднення. Методи здійснен-
ня такого посилання визначаються самими 
державами-членами. 

2. Держави-члени зобов’язані повідомити 
Комісії текст основних положень національного 
законодавства, ухваленого у сфері, яку охоплює 
ця Директива. 

Стаття 13. Набрання чинності 
Ця Директива набирає чинності на 20-й день 

після її оприлюднення в Офіційному Віснику 
Європейського Союзу. 

Стаття 14. Адресати Директиви 
Ця Директива адресована державам-членам. 

Вчинено у Страсбурзі, 21 травня 2008 року. 

За Європейський Парламент 

H.-G. PÖTTERING 

J. LENAR I
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Глава I 
Общие положения 

Статья 1. Цель настоящего закона 
Настоящим законом определяются принципы 

медиации, статус медиатора (посредника), про-
цедура проведения медиации в соответствии с 
законодательством. 

 
Статья 2. Понятие медиации 
(1) Медиация является альтернативным спосо-

бом разрешения конфликта между сторонами по 
взаимному соглашению с помощью третьего лица. 

(2) Медиация основывается на доверии сторон 
медиатору как лицу, способствующему облегче-
нию переговоров между ними и оказывающему им 
помощь в разрешении конфликта путем нахожде-
ния взаимоприемлемого, эффективного и прочно-
го решения. 

(3) Стороны могут прибегнуть к медиации 
добровольно, в том числе после возбуждения 
процесса в судебной инстанции или арбитраже, 
на любом его этапе, договорившись о разрешении 
таким путем любого спора в области гражданско-
го, торгового, семейного, административного, уго-
ловного и иных областях права в соответствии с 
настоящим законом. 

(4) Стороны могут предусмотреть условие 
медиации в любом соглашении. Действие условия 
медиации не зависит от действия соглашения. 

(5) Органы, в том числе судебные, информи-
руют стороны о возможности и преимуществах 
использования процедуры медиации и реко-
мендуют прибегнуть к ней в целях разрешения 
конфликта. 

 
Статья 3. Основные принципы медиации 
Медиация осуществляется на основе принци-

пов свободного и равного доступа к этой процеду-
ре, добровольного согласия, конфиденциальности, 
беспристрастности, нейтральности, независимости 
и свободного выбора медиатора.

 

Глава II 
Права, обязанности и ответ ствен-

ность участников процесса медиации 
Статья 4. Участники процесса медиации 
(1) Участниками процесса медиации являются 

стороны и медиатор. Сторонами в процессе медиа-

ции могут быть как физические, так и юридические 
лица, в том числе органы публичной власти. 

(2) Медиация может иметь место между двумя 
и более сторонами и осуществляться одним или 
несколькими медиаторами. 

(3) Стороны участвуют в процессе медиации 
лично или через своего представителя в соответ-
ствии с законодательством. 

(4) В ходе медиации стороны по обоюдному 
согласию могут пользоваться помощью адвоката, 
переводчика и других лиц, если законодательством 
не предусмотрено иное. 

 
Статья 5. Права и ответственность сторон при 

осуществлении медиации 
(1) Стороны имеют право: 
а) согласиться на медиацию или отказаться от 

нее; 
b) потребовать медиатора или отказаться от 

него; 
c) свободно выбрать себе медиатора из числа 

лиц, которых они считают способными осущест-
влять медиацию, даже если таковые не включены 
в Список медиаторов; 

d) получать информацию о процессе медиации, 
его последствиях, а также о последствиях подпи-
сания соглашения о примирении; 

e) получать информацию о последствиях несо-
блюдения соглашения о примирении; 

f) выйти в любое время из процесса медиации; 
g) подписать соглашение о примирении. 
(2) Стороны несут ответственность за резуль-

таты медиации и содержание подписанного согла-
шения о примирении. 

(3) Стороны имеют и другие права и обязан-
ности, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 6. Статус медиатора 
(1) Медиатор является лицом, помогающим 

сторонам в процессе медиации в целях разреше-
ния конфликта между ними. 

(2) В случае, если в качестве медиатора выбира-
ется адвокат, он не вправе впоследствии оказывать 
помощь или представлять интересы какой-либо 
из сторон процесса медиации в связи с тем же 
конфликтом. 

 
Статья 7. Права медиатора 
(1) Медиатор имеет право: 
a) на выплату ему гонорара, установленного 

путем переговоров со сторонами в зависимости 

ЗАКОН О МЕДИАЦИИ
№ 134-XVI  ОТ  14.06.2007
Мониторул Офичиал № 188-191/730 от 07.12.2007

Республика 
Молдова
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от природы и предмета конфликта, а также на воз-
мещение расходов, связанных с осуществлением 
медиации; 

b) информировать общественность об осущест-
влении своей деятельности с соблюдением прин-
ципа конфиденциальности; 

c) применять собственные правила организации 
процедуры медиации с соблюдением положений, 
предусмотренных в настоящем законе. 

(2) Медиатор имеет и другие права, предусмо-
тренные законодательством или договором о 
медиации. 

 
Статья 8. Обязанности медиатора 
(1) Медиатор обязан: 
a) обеспечивать соблюдение принципов 

медиации; 
b) воздерживаться от осуществления медиации 

в случаях несовместимости, предусмотренных в 
статье 34, или в других случаях, установленных 
законодательством; 

c) информировать стороны о процессе медиа-
ции, его цели и последствиях; 

d) управлять процессом медиации, сохраняя 
нейтральность и беспристрастность; 

e) прилагать все усилия, чтобы стороны приш-
ли к взаимоприемлемому соглашению в разумные 
сроки; 

f) в случае завершения медиации заключением 
соглашения о примирении прилагать все усилия 
для недопущения содержания в нем положений, 
противоречащих закону или нормам морали; 

g) возвратить документы, которые были вверены 
ему сторонами в рамках процедуры медиации; 

h) не допускать совершения деяний, наносящих 
ущерб чести, профессиональной безупречности 
или добропорядочности; 

i) соблюдать нормы профессиональной этики. 
(2) Медиатор имеет и другие обязанности, 

предусмотренные законодательством. 
(3) Медиатор несет гражданскую ответствен-

ность, установленную законодательством, за 
причинение ущерба вследствие нарушения своих 
обязанностей. 

Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial 
№ 194-197 от 14.12.2007 стр. 9 (в пкт. b) ч. (1) ст. 8 
цифры «35» заменить цифрами «34»).

 
Статья 9. Конфликт интересов 
(1) Медиатор должен воздержаться от уча-

стия в разрешении конфликта, если существу-
ют определенные обстоятельства, препятствую-
щие проявлению с его стороны нейтральности и 
беспристрастности. 

(2) Если в ходе медиации возникает обстоятель-
ство, могущее повлиять на ее цель, на нейтраль-

ность или беспристрастность медиатора, таковой 
обязан довести это до сведения сторон, которые по 
обоюдному согласию принимают решение поль-
зоваться услугами медиатора или отказаться от 
них. 

(3) Если медиатор вынужден отказаться от 
осуществления медиации в силу обстоятельств, 
препятствующих его нейтральности и беспри-
страстности, он обязан возвратить выплаченные 
ему сторонами денежные суммы. 

 
Статья 10.  Запрещение заслушивания 

медиатора 
(1) Полученная в ходе медиации информация 

является конфиденциальной и не может исполь-
зоваться без письменного согласия сторон. 

(2) В целях обеспечения конфиденциальности 
процесса медиации на основании закона и в соот-
ветствии с установленными им условиями медиа-
тор не может быть заслушан по фактам или актам, 
с которыми он ознакомился в рамках процедуры 
медиации. В исключительных случаях с письмен-
ного согласия сторон он вправе давать показания 
в их пользу, но это исключает его дальнейшее уча-
стие в процессе медиации. 

 
Статья 11. Конфиденциальность 
(1) Полученная в ходе медиации информация 

не может разглашаться и приводиться сторона-
ми и медиатором в другом процессе или в других 
инстанциях, а также не может использоваться 
неадекватно в собственных целях. 

(2) Медиатор может: 
a) предупреждать участников процесса медиа-

ции об обязанности сохранять конфиденциаль-
ность информации и вправе при необходимо-
сти настаивать на подписании соглашения о 
конфиденциальности; 

b) обеспечивать по специальному требованию 
одной из сторон конфиденциальность сообщен-
ной ему информации в отношениях с другой 
стороной. 

(3) В отступление от принципа конфиденциаль-
ности медиатор обязан сообщить компетентным 
органам о предстоящем преступлении, ставшем 
известным ему в рамках процесса медиации.

 

Глава III 
Получение статуса медиатора. Список 

медиаторов 
Статья 12. Условия получения статуса 

медиатора 
Медиатором может быть лицо, отвечающее в 

совокупности следующим требованиям: 
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a) обладание полной дееспособностью; 
b) отсутствие судимости. 
 
Статья 13. Профессиональная деятельность 

медиатора 
(1) Лицо, желающее профессиональным 

образом осуществлять деятельность медиатора, 
обязано окончить курсы начальной подготовки 
медиаторов и должно быть аттестовано Советом 
по медиации. 

(2) Лицо, получившее статус медиатора за рубе-
жом и желающее профессиональным образом осу-
ществлять деятельность медиатора в Республике 
Молдова, освобождается от обязанности про-
хождения начальной подготовки, но подлежит 
аттестации. 

 
Статья 14. Начальная и непрерывная подго-

товка медиаторов 
Начальная и непрерывная подготовка медиа-

торов обеспечивается высшими учебными заведе-
ниями и Национальным институтом юстиции. 

 
Статья 15. Аттестация медиаторов 
(1) Лица, закончившие курсы начальной под-

готовки медиаторов, могут ходатайствовать о про-
хождении аттестации. 

(2) Аттестация медиаторов производится 
Советом по медиации в соответствии с утвержден-
ным им Положением об аттестации медиаторов. 

(3) Положение об аттестации медиаторов разме-
щается на web-странице Министерства юстиции. 

(4) Статус медиатора подтверждается аттеста-
том, дающим право на осуществление профессио-
нальной деятельности медиатора, выданным на 
основании приказа министра юстиции. Образец 
аттестата утверждается министром юстиции. 

 
Статья 16. Порядок организации профессио-

нальной деятельности медиатора 
(1) Аттестованный медиатор может осущест-

влять свою деятельность через индивидуаль-
ное бюро медиатора или объединенное бюро 
медиаторов. 

(2) В индивидуальном бюро медиатора осу-
ществляет профессиональную деятельность один 
аттестованный медиатор (учредитель бюро). 
Индивидуальное бюро медиатора функционирует 
и выступает в правовых отношениях как физиче-
ское лицо. 

(3) Объединенное бюро медиаторов создается 
двумя или более аттестованными медиаторами 
(учредителями бюро), осуществляющими про-
фессиональную деятельность самостоятельно. 
Объединенное бюро медиаторов имеет статус 
юридического лица. 

(4) Индивидуальное бюро медиатора и объеди-
ненное бюро медиаторов регистрируются путем пода-
чи заявления о регистрации в Совет по медиации. 
В заявлении о регистрации в обязательном порядке 
указываются данные о месте нахождения бюро. 

(5) Регистрация бюро медиаторов осуществля-
ется в срок до 15 рабочих дней со дня подачи заяв-
ления посредством приказа министра юстиции. 

(6) Положения частей (1)–(5) не применяют-
ся к адвокатам и нотариусам, получившим статус 
аттестованных медиаторов и намеревающимся 
осуществлять профессиональную деятельность 
медиатора в рамках осуществления своей про-
фессиональной деятельности. 

(7) Медиатор или объединенные медиаторы 
могут принимать на работу или заключать контрак-
ты с переводчиками, юристами, другим специали-
зированным или обслуживающим персоналом. 

(8) Положение о регистрации бюро медиаторов 
утверждается Советом по медиации. 

 
Статья 17. Список медиаторов 
(1) Аттестованные медиаторы включаются в 

Список медиаторов, составленный и обновляемый 
Советом по медиации. Список медиаторов и вно-
симые в него изменения утверждаются министром 
юстиции. Список медиаторов размещается на web-
странице Министерства юстиции и периодически 
обновляется им. 

(2) Список медиаторов содержит: 
a) фамилию и имя аттестованного медиатора; 
b) местонахождение медиатора; 
c) область медиации, в которой медиатор 

специализируется; 
d) язык, на котором медиатор способен осу-

ществлять медиацию; 
e) сведения о приостановлении статуса 

медиатора; 
f) другие необходимые данные. 
(3) Министерство юстиции обеспечивает 

ежегодное опубликование Списка медиаторов в 
Официальном мониторе Республики Молдова не 
позднее 25 декабря. 

 
Статья 18. Оплата деятельности медиатора. 

Страхование и налогообложение 
(1) Медиатор может запросить за свою дея-

тельность гонорар, а также возмещение расходов, 
связанных с осуществлением медиации, в разме-
ре, установленном договором с обеими сторонами. 
Сумма гонорара медиатора не зависит от резуль-
татов медиации. 

(2) Медиатор уплачивает налоги, взносы обя-
зательного государственного социального страхо-
вания и обязательного медицинского страхования 
в соответствии с законодательством и пользуется 
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предусмотренными законодательством государ-
ственными социальными гарантиями. 

(3) Деятельность медиатора не является пред-
принимательской деятельностью и не может быть 
приравнена к таковой. 

 
Статья 19. Дисциплинарная ответственность 

медиатора 
(1) Аттестованный медиатор несет дисципли-

нарную ответственность за: 
a) несоблюдение конфиденциальности, ней-

тральности или беспристрастности; 
b) отказ вернуть сторонам конфликта представ-

ленные ими оригинальные документы; 
c) представительство или оказание помощи 

одной или обеим сторонам в судебном или арби-
тражном процессе по конфликту, ставшему пред-
метом медиации; 

d) совершение других деяний, наносящих 
ущерб чести, профессиональной безупречности 
или добропорядочности; 

e) повторное нарушение своих обязанностей, 
предусмотренных законом. 

(2) В соответствии с тяжестью нарушения к 
аттестованному медиатору могут применяться 
следующие дисциплинарные взыскания: 

a) предупреждение; 
b) выговор или строгий выговор; 
c) приостановление осуществления деятель-

ности медиатора на срок от одного до шести 
месяцев; 

d) отзыв полномочий по осуществлению дея-
тельности медиатора. 

(3) Дисциплинарное взыскание налагается при-
казом министра юстиции по предложению Совета 
по медиации. 

(4) Дисциплинарная ответственность не осво-
бождает медиатора от гражданской ответственно-
сти за причинение ущерба вследствие нарушения 
своих профессиональных обязанностей. 

 
Статья 20. Приостановление и прекращение 

статуса медиатора 
(1) Статус аттестованного медиатора приоста-

навливается: 
a) по его просьбе; 
b) в случае несовместимости – до устранения 

таковой; 
c) в случае наложения дисциплинарного взы-

скания в виде приостановления осуществления 
деятельности медиатора. 

(2) Статус аттестованного медиатора пре-
кращается: 

a) на основании письменного заявления об 
отказе; 

b) в случае смерти; 

c) в случае наложения дисциплинарного взы-
скания в виде отзыва полномочий по осуществле-
нию деятельности медиатора; 

d) вследствие признания обвинительного реше-
ния окончательным и вступления его в законную 
силу; 

e) вследствие несоответствия более условиям, 
предусмотренным статьей 12. 

(3) По предложению Совета по медиации в тече-
ние 15 рабочих дней министр юстиции своим при-
казом приостанавливает или прекращает статус 
медиатора. Приказ публикуется в Официальном 
мониторе Республики Молдова. 

(4) Приказ министра юстиции может быть 
обжалован в административном суде в течение 
30 дней со дня предания его гласности. 

(5) В случае прекращения статуса медиатора 
данные о нем исключаются из Списка медиаторов, 
а его аттестат объявляется недействительным. 

 

Глава IV 
Совет по медиации 

Статья 21. Совет по медиации 
(1) В целях организации и координации дея-

тельности медиаторов при Министерстве юстиции 
создается Совет по медиации. 

(2) Совет по медиации состоит из девяти чле-
нов, назначенных приказом министра юстиции 
по результатам публичного конкурса, организо-
ванного Министерством юстиции. Не менее семи 
членов Совета должны быть из числа медиаторов 
или из научно-преподавательского состава либо 
некоммерческих организаций. 

(3) Срок полномочий членов Совета по медиа-
ции составляет четыре года с возможностью его 
продления только один раз. 

(4) Совет по медиации возглавляет председа-
тель, избранный членами Совета на двухлетний 
срок. 

(5) Членство в совете по медиации не 
оплачивается. 

(6) Положение о Совете по медиации утверж-
дается самим Советом. 

 
Статья 22. Заседания Совета по медиации и 

принятие решений 
(1) Совет по медиации принимает решения про-

стым большинством голосов своих членов. 
(2) Члены Совета по медиации, имеющие 

отдельное мнение, вправе приложить его в пись-
менном виде к решению Совета. 

(3) Совет по медиации может приглашать на 
свои заседания лиц, не являющихся его членами. 
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Статья 23. Полномочия Совета по медиации 
Совет по медиации: 
a) проводит аттестацию медиаторов в соответ-

ствии с Положением об аттестации медиаторов; 
b) разрабатывает проекты стандартов и рамоч-

ных программ начальной и непрерывной подго-
товки медиаторов; 

c) контролирует порядок организации и про-
ведения курсов по медиации, а также порядок 
соблюдения стандартов начальной и непрерывной 
подготовки медиаторов; 

d) составляет и обновляет Список медиаторов; 
e) рассматривает обращения, связанные с дея-

тельностью медиаторов; 
f) принимает решения о дисциплинарной ответ-

ственности медиаторов; 
g) разрабатывает и утверждает нормы профес-

сиональной этики; 
h) осуществляет другие полномочия, преду-

смотренные законом и Положением о Совете по 
медиации. 

 
Статья 24. Рассмотрение обращений о допу-

щенных медиатором нарушениях 
(1) Любое заинтересованное лицо может 

обратиться в Совет по медиации в связи с невы-
полнением медиатором своих обязанностей, 
предусмотренных в статье 8. Совет вправе рассма-
тривать подобные нарушения и по собственной 
инициативе. 

(2) Рассмотрение обращения осуществляется в 
порядке, предусмотренном Положением о Совете 
по медиации. 

(3) В случае установления факта нарушения 
Совет по медиации может принять решение о 
наказании. 

(4) На основании решения о наказании, при-
нятого Советом по медиации, министр юстиции 
издает приказ о привлечении медиатора к дисци-
плинарной ответственности и наложении реко-
мендованного дисциплинарного взыскания в соот-
ветствии со статьей 19. 

(5) Результаты рассмотрения обращения 
доводятся до сведения медиатора и автора 
обращения. 

 

Глава V 
Процедура медиации 

Статья 25. Просьба о применении медиации 
(1) С просьбой о применении медиации может 

обратиться любая из сторон. 
(2) Медиация может применяться с согласия 

сторон по инициативе судебной инстанции или, в 

зависимости от обстоятельств, органа уголовного 
преследования. 

(3) В случае, если одна из сторон предложила 
применение медиации, а согласие другой сторо-
ны в течение 15 дней не поступило, считается, что 
предложение о медиации не было принято. 

(4) Повторная просьба о применении медиа-
ции осуществляется в порядке, предусмотренном 
законом для инициирования медиации. 

(5) В случае если стороны дают согласие на осу-
ществление медиации, они заключают договор о 
медиации. 

 
Статья 26. Договор о медиации 
(1) Договор о медиации заключается в письмен-

ной форме между медиатором, с одной стороны, и 
сторонами, находящимися в конфликте, с другой 
стороны, после их совместной встречи с медиато-
ром или после согласия на осуществление медиа-
ции, полученного от противной стороны. 

(2) Договор о медиации должен содержать: 
a) указание сторон, находящихся в конфликте, 

и их представителей, если таковые имеются; 
b) предмет конфликта, по которому осущест-

вляется медиация; 
c) обязательство сторон оплатить гоно-

рар медиатору, а также размер или способ его 
исчисления. 

(3) Процедура медиации начинается со дня 
заключения сторонами, находящимися в конфлик-
те, договора о медиации. 

(4) Течение срока исковой давности приоста-
навливается на период осуществления медиации 
со дня заключения договора о медиации. 

 
Статья 27. Осуществление медиации 
(1) Медиация осуществляется на базе сотруд-

ничества между сторонами и использования меди-
атором специфических методов и техник, основан-
ных на общении и переговорах. 

(2) Медиация проводится по месту нахождения 
медиатора или в другом приемлемом для сторон 
месте. 

 
Статья 28. Прекращение медиации 
(1) Медиация прекращается в случае: 
a) достижения согласия между сторонами; 
b) установления медиатором, что стороны не 

могут прийти к согласию; 
c) отказа от этой процедуры; 
d) смерти одной из сторон, являющейся физи-

ческим лицом, или ликвидации одной из сторон, 
являющейся юридическим лицом. 

(2) Медиатор вправе констатировать, что сторо-
ны не могут прийти к согласию, если конфликт не 
разрешается в течение более трех месяцев со дня 
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дачи согласия на проведение медиации и стороны не 
ходатайствуют о продолжении этой процедуры. 

(3) Если в связи с конфликтом, находящимся в 
процессе медиации, был возбужден судебный про-
цесс, при прекращении процедуры медиации меди-
атор письменно уведомляет судебную инстанцию, 
стороны или, в зависимости от обстоятельств, орга-
ны уголовного преследования и другие заинтересо-
ванные органы, пришли или не пришли стороны к 
согласию в результате процедуры медиации. 

 
Статья 29. Соглашение о примирении 
(1) Если в результате процедуры медиации 

стороны соглашаются со сформулированными 
условиями, они подписывают соглашение о при-
мирении, которое контрассигнуется медиатором. 

(2) Соглашение о примирении должно вклю-
чать взятые на себя сторонами обязательства и 
может зависеть от сроков и условий. 

(3) В случае невыполнения одной из сторон, 
взятых на себя соглашением о примирении обя-
зательств другая сторона вправе обратиться в 
судебную инстанцию с ходатайством об их при-
нудительном исполнении в установленном зако-
нодательством порядке. 

(4) Соглашение о примирении подлежит испол-
нению в соответствии с гражданским законода-
тельством с указанной в нем даты, а при отсут-
ствии указания срока исполнения – по истечении 
15 дней со дня его подписания или в соответствии с 
оговоренными законодательными положениями. 

(5) Медиатор не вправе принимать реше-
ния относительно содержания соглашения о 
примирении. 

(6) Соглашение о примирении не должно 
содержать положений, ведущих к нарушению 
закона, общественного порядка или норм мора-
ли. Медиатор может проверить выполнение этого 
условия, будучи вправе запросить заключение спе-
циалиста без указания при этом сторон. 

(7) Соглашение о примирении может быть 
заверено нотариусом или другим компетентным 
органом в соответствии с законом. 

 

Глава VI 
Специальные положения, касающиеся 

процедуры медиации некоторых 
конфликтов

Часть 1
Медиация по гражданским делам. Семейные 

конфликты 
Статья 30. Медиация гражданского спора, 

вынесенного на рассмотрение судебной инстан-
ции или арбитража 

(1) Согласие на проведение процедуры медиа-
ции приостанавливает, по заявлению обеих сто-
рон, рассмотрение гражданского дела в судебной 
инстанции или арбитраже. 

(2) Заявление о возобновлении производства 
по делу освобождается в соответствии с законода-
тельством от уплаты государственной пошлины. 

(3) В случае разрешения гражданского спора 
путем применения медиации судебная инстанция 
распоряжается о прекращении судопроизводства в 
соответствии со статьями 265 и 266 Гражданского 
процессуального кодекса. 

(4) Одновременно с оглашением определения о 
прекращении судопроизводства судебная инстан-
ция распоряжается по требованию заинтересован-
ной стороны о возвращении ей государственной 
пошлины, уплаченной при предъявлении иска. 

 
Статья 31. Особенности медиации в рамках 

семейных отношений 
(1) Посредством медиации могут разрешаться 

разногласия между супругами относительно про-
должения брака, осуществления родительских 
прав, установления места жительства детей, вкла-
да родителей в содержание детей, а также любые 
другие разногласия, возникающие в семейных 
отношениях. 

(2) Медиатор должен проследить, чтобы резуль-
таты медиации не противоречили высшим интере-
сам ребенка и не препятствовали его нормальному 
росту и развитию. 

(3) Если в ходе медиации устанавливаются 
факты, которые подвергают или могут подвер-
гнуть опасности нормальный рост и развитие 
ребенка или наносят серьезный ущерб его высшим 
интересам, медиатор обязан обратиться в орган по 
защите прав ребенка. 

 
Часть 2
Медиация по уголовным делам 
Статья 32. Общие положения о медиации по 

уголовным делам 
(1) В соответствии со статьей 4 сторонами меди-

ации по уголовным делам являются жертва пре-
ступления и лицо, совершившее преступление. 

(2) В медиации по уголовным делам может уча-
ствовать только аттестованный медиатор, вклю-
ченный в Список медиаторов. 

(3) Лицом, совершившим преступление, счи-
тается физическое или юридическое лицо, являю-
щееся подозреваемым, обвиняемым, подсудимым 
или осужденным за совершение преступления. 

(4) Если при проведении медиации по уголов-
ным делам одна из сторон является несовершен-
нолетним лицом, участие педагога или психолога 
обязательно. 
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(5) Процесс медиации по уголовным делам 
регламентируется настоящим законом, Уголовным 
кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, 
Исполнительным кодексом и другими норматив-
ными актами. 

(6) Процесс медиации не заменяет и не прио-
станавливает уголовный процесс. 

(7) Факт участия в медиации не может служить 
доказательством признания вины. 

(8) Отказ от подписания соглашения о прими-
рении не может ухудшить положение сторон. 

(9) Положения настоящей главы могут приме-
няться в соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях и к медиации по делам 
об административных правонарушениях.

 
Статья 33. Права медиатора при осуществле-

нии медиации по уголовным делам 
Медиатор, осуществляющий медиацию по уго-

ловным делам, вправе: 
a) ознакомиться с информацией, относящейся 

к существу дела; 
b) ознакомиться с данными о сторонах, уча-

ствующих в медиации; 
c) встречаться со сторонами, в том числе нахо-

дящимися под арестом, без ограничения количе-
ства и продолжительности встреч. 

 
Статья 34. Несовместимость медиатора при 

осуществлении медиации по уголовным делам 
(1) Не могут выступать в качестве медиатора по 

уголовным делам офицер по уголовному преследо-
ванию, прокурор, судья, адвокат одной из сторон, 
а также лицо, не совместимое с осуществлением 
функций медиатора на основании некоторых спе-
циальных законов. 

(2) В случаях, предусмотренных в части (2) ста-
тьи 33 Уголовно-процессуального кодекса, медиа-
тор должен воздержаться от участия в процессе 
медиации. 

 
Статья 35. Медиация, гарантированная 

государством 
В случае осуществления медиации по уголов-

ным делам, в которых примирение сторон ведет к 
устранению уголовной ответственности, стороны 
имеют право воспользоваться услугами медиатора, 
оплаченного государством, на условиях, установ-
ленных Правительством. 

 
Статья 36. Информация, предоставляемая 

медиатору 
(1) Орган уголовного преследования или судеб-

ная инстанция, в производстве которых находится 
уголовное дело, до начала процедуры медиации, 
с согласия сторон, предоставляют в распоряже-

ние медиатора необходимые материалы без при-
чинения ущерба уголовному преследованию или 
судебному разбирательству. 

(2) Медиатор несет ответственность, установ-
ленную законодательством, за разглашение инфор-
мации, предоставленной в его распоряжение на 
стадии уголовного преследования или судебного 
процесса. 

 
Статья 37.  Официальное признание 

медиации 
(1) Медиатор представляет органу уголовного 

преследования или судебной инстанции, в про-
изводстве которых находится уголовное дело, 
соглашение о примирении вместе с письменным 
отчетом о примененных мерах и о результате меди-
ации, не раскрывая при этом содержания встреч 
со сторонами. 

(2) Орган уголовного преследования или судеб-
ная инстанция проверяет в присутствии сторон, 
подписано ли соглашение о примирении созна-
тельно, добровольно и с соблюдением прав сторон, 
и действует в соответствии с законодательством. 

 

Глава VII 
Заключительные и переходные 

положения
Статья 38.
(1) Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 

2008 года. 
(2) Положения статьи 35 применяются по мере 

выделения бюджетных средств на их реализацию, 
но не позднее, чем начиная с 1 января 2009 года. 

 
Статья 39. 
(1) Правительству в четырехмесячный срок 

со дня опубликования настоящего закона пред-
ставить Парламенту предложения по приведению 
законодательства в соответствие с ним. 

(2) Министерству юстиции: 
– обеспечить внедрение настоящего закона; 
– в месячный срок со дня опубликования 

настоящего закона назначить членов Совета по 
медиации; 

– в десятидневный срок со дня назначения всех 
членов Совета созвать первое заседание Совета. 

  

, 14  2007 .

 134-XVI 

 
 Законы Республики Молдова 134/14.06.2007 Закон о медиации 

// Мониторул Офичиал 188-191/730, 07.12.2007

ЗАКОН о медиации № 134-XVI  от  14.06.2007
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Згідно з статті IV.4.a) Конституції Боснії та 
Герцеговини, під час засідання 37 сесії Палати 
Представників, що відбулось 9 червня 2004 р., та 
під час засідання 25 сесії Палати Народів, прове-
деного 29 червня 2004 р., Парламентська асамблея 
Боснії та Герцеговини прийняла наступне

I. Загальні положення
Стаття 1
Цей Закон регулює процедуру медіації на 

території Боснії та Герцеговини.
В силу окремого закону завдання медіації 

підлягають передачі асоціації або асоціаціям, у 
порядку, визначеному цим Законом.

Стаття 2
Для цілей цього Закону медіацією вважати-

меться процедура, при якій третя нейтральна 
сторона (медіатор) допомагає сторонам досягти 
взаємно прийнятного рішення спору.

Медіатор не вправі нав’язувати сторонам 
рішення спору.

Стаття 3
Процедура медіації повинна проводитись 

одним медіатором, за винятком випадків, якщо 
сторони погодяться залучити для проведення 
процедури більше як одного медіатора.

Медіатором повинна бути третя нейтраль-
на сторона, яка б медіювала розв’язання спору 
між сторонами, у відповідності з принципами 
медіації.

Стаття 4
Сторони у спорі мають право погодитись 

розв’язати свій спір через процедуру медіації в 
момент перед або після початку розгляду їх спору 
судом і до винесення фінального рішення по осно-
вному процесу.

Якщо перед порушенням справи в суді сторони 
не зробили спроби розв’язати спір через процеду-
ру медіації, суддя, що веде судовий процес, вправі 
на підготовчому слуханні запропонувати сторо-
нам спробувати вирішити їхній спір шляхом про-
цедури медіації, якщо визнає це за необхідне.

Стаття 5
Сторони повинні спільно обрати медіа-

тора із списку медіаторів, який утримується 
Асоціацією.

Якщо сторони не можуть домовитись про 
кандидатуру медіатора, тоді медіатора призна-
чає Асоціація.

Якщо процедура медіації розпочинається під 
час або після порушення судової справи, пись-
мова постанова про домовленість, про яку йдеть-
ся в абзаці 1 цієї статті, або постанова Асоціації 
медіаторів, про яку йдеться в абзаці 2 цієї статті, 
повинна бути подана суду і додана до матеріалів 
судової справи.

II. Принципи процедури медіації
Стаття 6
Сторони спору повинні ініціювати процес меді-

ації та брати в ньому участь до досягнення вза-
ємно прийнятної угоди на добровільній основі.

Стаття 7
Процедура медіації носить конфіденційний 

характер. Показання сторін, надані під час про-
цедури медіації, не можуть використовуватись як 
докази в будь-яких інших процедурах без попе-
редньої згоди сторін.

Медіатор зобов’язаний не розголошувати 
інформацію, надану йому під час окремих засі-
дань кожною із сторін, і не вправі обговорювати 
її з іншою стороною, за винятком випадків, якщо 
сторони погодяться на інше.

Стаття 8
Сторони в медіації мають рівні права.

Стаття 9
Медіатор зобов’язаний медіювати спір, дотри-

муючись принципу нейтральності і без уперед-
жень стосовно сторін та предмета спору.

III. Процедура медіації
Стаття 10
Процедура медіації ініціюється на підставі 

письмового договору про медіацію, підписаного 
сторонами спору та медіатором.

ЗАКОН ПРО 
ПРОЦЕДУРУ МЕДІАЦІЇ

Переклад неофіційний. Здійснено Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в 
рамках проекту «Впровадження медіації у сферу корпоративного управління в Україні» 
З питань співпраці звертатися до Владислави Каневської, тел. +38 044 490 64 00, 
vkanevska@ifc.org

Боснія та 
Герцеговина
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Стаття 11
Договір про медіацію повинен містити: інфор-

мацію про сторони договору, їхніх законних або 
уповноважених представників; предмет спору 
(описання спору), заяву про прийняття принципів 
медіації, визначених цим законом, місце проведен-
ня медіації, а також положення про вартість про-
цедури, в тому числі суму гонорару медіатора.

Стаття 12
Після підписання договору про медіацію, за 

домовленістю із сторонами медіатор повинен 
призначити час та місце – адресу, за якою буде 
проведено медіацію.

Стаття 13
Якщо судовий процес уже триває, сторони, що 

погодились розв’язати свій спір через процедуру 
медіації, будуть зобов’язані повідомити про своє 
рішення суддю, що веде судовий процес, надавши 
йому копії договору про медіацію.

Стаття 14
Якщо в ході цивільного позову за їх власною 

ініціативою або за пропозицією судді сторони 
погодились спробувати розв’язати свій спір шля-
хом медіації, суд зобов’язаний відкласти слухан-
ня, але не більше як на 39 днів.

Стаття 15
Якщо сторонами спору є фізичні особи, їх при-

сутність на процедурі є обов’язковою.
Інтереси сторін у процедурі можуть бути пред-

ставлені їхніми законними або уповноваженими 
представниками.

Правочини, здійснені під час процедури меді-
ації, в тому числі підписання договору про врегу-
лювання, виконане повноважними представни-
ками, матимуть ту саму юридичну силу, немовби 
були вчинені сторонами власноручно.

Стаття 16
Крім медіаторів, сторін або їхніх представ-

ників, на процедурі можуть бути присутні треті 
сторони, за умови, що жодна із сторін спору не 
заперечуватиме проти їх присутності.

Будь-яка третя сторона, присутня на процедурі 
медіації, повинна взяти на себе обов’язок у пись-
мовій формі про дотримання принципу конфіден-
ційності щодо цієї процедури медіації.

Стаття 17
Сторони зобов’язані своєчасно подавати медіа-

тору всю необхідну документацію стосовно пред-
мета спору.

Стаття 18
На початку процедури медіації, медіатор пови-

нен коротко проінформувати сторони про ціль меді-
ації, порядок, у якому відбуватиметься процедура, а 
також про роль медіатора та сторін у процедурі.

Стаття 19
Процедура медіації може бути припинена за 

ініціативою однієї із сторін у будь-який час упро-
довж процедури.

Медіатор буде вправі припинити процедуру 
медіації, якщо, на його думку, подальше продо-
вження процедури не має сенсу.

Медіатор зобов’язаний припинити процедуру 
медіації, якщо в ході процедури виникнуть реаль-
ні або видимі причини, через які він не може бути 
нейтральним та неупередженим.

Усна або письмова заява однієї зі сторін про 
припинення процедури або думка від імені медіа-
тора про те, що подальша процедура не має сенсу, 
повинна бути зафіксована медіатором у формі 
окремої постанови і повинна бути підписана ним 
та подана до суду, який розглядає справу.

Стаття 20
Медіатор зобов’язаний проводити процедуру 

медіації без будь-яких затримок.

Стаття 21
У ході процедури медіації медіатор має право 

проводити окремі зустрічі індивідуально з кож-
ною зі сторін.

Стаття 22
Медіатор не повинен давати обіцянок або 

гарантій щодо конкретних результатів процеду-
ри медіації.

Стаття 23
На прохання однієї зі сторін, висловлене під 

час окремої зустрічі, медіатор має право запро-
понувати варіанти розв’язання спору, але не оста-
точне рішення.

Стаття 24
Як тільки сторони процедури медіації визна-

чаться із рішенням спору, то за допомогою меді-
атора вони повинні скласти письмову угоду про 
врегулювання та невідкладно підписати її.

Стаття 25
Угода про врегулювання, про яку йдеться у 

Статті 24 цього Закону, матиме силу остаточного 
документа, що має позовну силу.

Закон про процедуру медіації
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Стаття 26
Якщо цивільний позов триває, сторони будуть 

зобов’язані негайно повідомити суд про наслід-
ки процедури медіації, але не пізніше, ніж перед 
датою, на яку було призначено слухання у від-
повідності із Статтею 14 цього Закону, шляхом 
пред’явлення суду договору про врегулювання.

Стаття 27
Медіатор може бути притягнутий до відпо-

відальності за будь-яку шкоду, яку він може 
спричинити стороні внаслідок неправомірного 
ведення процедури, згідно із загальними прави-
лами виникнення відповідальності за шкоду або 
дисциплінарної відповідальності у відповідності 
із постановами Асоціації.

IV. Конфлікт інтересів
Стаття 28
Медіатор не має права розглядати справи, в 

яких він має особистий інтерес, сімейні або ділові 
стосунки із стороною у спорі, або якщо такі вини-
кають під час процедури, або якщо існують інші 
обставини, які ставлять під сумнів неупередже-
ність медіатора.

Медіатору забороняється розглядати спори, 
які він раніше розглядав у ролі судді, або в яких 
він був повноважним або законним представни-
ком або радником однієї зі сторін.

Стаття 29
Медіатор буде вправі проводити процеду-

ру медіації навіть у випадках, про які йдеться у 
Статті 28 цього Закону, якщо сторони, будучи 
проінформовані про існування таких обставин, 
погодились на те, щоб процедуру проводив саме 
цей медіатор.

V. Оплата витрат у зв’язку із 
процедурою медіації

Стаття 30
Гонорар та компенсація витрат медіатора у 

сумі, приписаній постановою Асоціації, а також 
всі інші витрати, необхідні для проведення про-
цедури медіації, повинні сплачуватись сторонами 
в рівних частках, за винятком випадків, коли дого-
вором про медіацію передбачено інше.

VI. Вимоги до проведення медіації
Стаття 31
Медіатором вправі бути особа, яка задовольняє 

загальні вимоги щодо працевлаштування.
Крім вимог, зазначених в абзаці 1 цієї Статті, 

медіатор повинен також задовольняти таким 
вимогам:

А) вища освіта;
Б) спеціальна підготовка у відповідності із 

програмою Асоціації або у відповідності з іншою 
навчальною програмою, визнаною Асоціацією;

В) бути внесеним у реєстр медіаторів, який 
веде Асоціація.

Особам, які успішно завершили навчання для 
медіаторів, видається відповідний сертифікат, 
який слугує підставою для внесення в реєстр 
медіаторів.

Стаття 32

Громадянин іноземної держави, уповноваже-
ний проводити медіацію іншою державою, має 
право, в особливих випадках, на умовах взаємно-
го обміну, проводити процедуру медіації в Боснії 
та Герцеговині, за умови що така особа отримала 
попередні дозволи від Міністерства Юстиції та 
Асоціації Медіаторів Боснії та Герцеговини.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 33
Цей Закон набирає чинності на восьмий день 

від дати оприлюднення в Офіційній Газеті БГ, та 
в офіційних бюлетенях державних утворень та 
Району Брчко БГ.

PS BiH #76/04
29 червня 2004
Сараєво

Голова 
Палати Представників

Мартін Рагуз, особисто

Голова
Палати Народів

Горан Мілойевіч, особисто
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В
провадження відновного правосуддя – 
об’єктивна вимога часу. Необхідність рефор-
мування кримінальної юстиції, у тому числі 

шляхом імплементації відновного підходу є без-
заперечною і не викликає сумніву в прогресивних 
громадян.

Досить тривалий час над створенням про-
ектних документів у цій сфері успішно працює 
Робоча група при Міністерстві юстиції України. 
Зокрема, розроблено проект Закону «Про медіа-
цію» та проект Закону «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо медіації», 
який передбачає внесення змін, у тому числі і до 
Кримінального кодексу України.

У першу чергу, правова основа можливос-
ті застосування медіації має бути зафіксована у 
розділі ІХ Кримінального кодексу «Звільнення 
від кримінальної відповідальності». Стаття 46 
Кримінального кодексу України є однією із пра-
вових передумов впровадження медіації, зокрема, 
як підстави звільнення від кримінальної відпові-
дальності. Саме у цій нормі вважаємо за доцільне 
зафіксувати основу, можливість проведення меді-
ації у кримінальних справах. 

Проектом Закону «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо медіації» 
пропонується доповнити Кримінальний кодекс 
України ст. 68-1 «Призначення покарання у зв’язку 
з укладенням договору про примирення». Дана 
стаття передбачає, що у разі затвердження судом 
договору про примирення, укладеного за резуль-
татами проведення медіації, а також відсутності 
обставин, які обтяжують покарання, строк або 
розмір призначеного судом основного покарання 
за умисний злочин середньої тяжкості, необереж-

но тяжкий та особливо тяжкий злочини не може 
перевищувати двох третин максимального строку 
або розміру найбільш суворого виду покарання, 
передбаченого санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини Кримінального кодексу. 
Також на вказаних підставах суд може не призна-
чати додаткове покарання, передбачене в санкції 
статті (санкції частини статті) Особливої частини 
Кримінального кодексу як обов’язкове. 

Концептуально ми погоджуємося із даною 
новелою до Кримінального кодексу України. 
Проте вважаємо таку норму дещо недосконалою 
і маємо зауваження до неї. 

По-перше. Чи слід допускати можливість засто-
сування аналізованої норми тільки у разі відсутнос-
ті обставин, які обтяжують покарання. Обставини, 
які обтяжують покарання, мають різну суспільну 
небезпечність. Існує значна відмінність між сус-
пільною небезпекою при вчиненні злочину групою 
осіб за попередньою змовою чи вчиненні злочину 
щодо малолітнього – з одного боку, та при вчинен-
ні злочину з особливою жорстокістю або загально-
небезпечним способом – з другого. На нашу думку, 
цей аспект слід врахувати законодавцю.

По-друге. Стаття 68-1 Кримінального кодексу 
України не розкриває особливостей призначення 
покарання у зв’язку з укладенням договору про 
примирення при вчиненні злочинів невеликої тяж-
кості чи необережних злочинів середньої тяжкості. 
Звичайно, можна заперечити, що особа, яка вчи-
нила злочин невеликої тяжкості або необережний 
злочин середньої тяжкості звільняється від кримі-
нальної відповідальності, якщо вона примирилася 
з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки 
або усунула заподіяну шкоду. Але виникає запи-
тання, хіба тоді медіація не може проводиться, і за її 
результатами не може укладатись договір про при-
мирення, щоб породжував певні правові наслідки? 
Невже медіація може бути формою примирення 
тільки при вчиненні умисного злочину середньої 
тяжкості, необережного тяжкого чи особливо тяж-
кого злочину та ігноруватися при вчиненні зло-
чину невеликої тяжкості або необережний злочин 
середньої тяжкості? Очевидно, що – ні.

Окрім того, звільнення від кримінальної від-
повідальності у зв’язку із примиренням у випадку 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ НА 
ОСНОВІ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ 
УКРАЇНИ ЩОДО МЕДІАЦІЇ»

Юрій МИКИТИН,
заступник директора 
Юридичного інститу-
ту Прикарпатського 
національного 
університету 
ім. В. Стефаника
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вчинення злочину невеликої тяжкості або необе-
режного злочину середньої тяжкості допускається, 
якщо такий злочин було вчинено особою вперше. 
Відповідно особа, яка вдруге вчинила злочин невели-
кої тяжкості або необережний злочин середньої тяж-
кості не може бути учасником медіації, принаймні 
договір про примирення у такому випадку не матиме 
жодних наслідків при призначенні покарання.

Логічним є те, що дана норма не застосовується 
у випадку вчинення умисних тяжких та особливо 
тяжких злочинів. Проте незрозумілою є немож-
ливість її застосування при вчиненні злочинів 
невеликої тяжкості або необережних злочинів 
середньої тяжкості, коли вона поширює свою дію 
на умисні злочини середньої тяжкості. Вважаємо, 
що призначення покарання у зв’язку із укладен-
ням договору про примирення у тій формі, як це 
запропоновано у проекті має стосуватись також і 
випадків вчинення необережних злочинів невели-
кої та середньої тяжкості.

По-третє. Медіація, як правило, передбачає 
укладення договору про примирення за її резуль-
татами. Однак позитивний результат медіації, 
зокрема у формі примирення та відшкодування 
шкоди завданої злочином, може й не мати фор-
малізації за допомогою відповідного договору, а 
бути реалізований безпосередньо під час її пере-
бігу. У такому випадку сторони змушені уклада-
ти договір, навіть якщо він одразу ж виконується 
ними або уже виконаний до його підписання. Саме 
так досить часто відбувається на практиці. Таким 
чином для досягнення певних правових наслідків 
при призначенні покарання штучно створюються 
умови для укладення договору про примирення.

На нашу думку, доцільніше буде відобразити 
в аналізованій нормі позитивні наслідки не тіль-
ки укладення договору про примирення, а і його 
виконання.

Повернемось до оновлення інституту звільнен-
ня від покарання та його відбування в контексті 
запровадження медіації. Проект Закону «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо медіації» передбачає внесення змін до статей 
75, 76, 81, 82 Кримінального кодексу України.

Так, ст. 75 Кримінального кодексу України про-
понується доповнити ще однією підставою для 
застосування звільнення від відбування покарання 
з випробуванням – наявність договору про при-
мирення, укладеного за результатами проведення 
медіації, якщо такий договір затверджений судом.

Тобто ст. 75 Кримінального кодексу України 
набуде такого формулювання: «якщо суд при при-
значенні покарання у виді виправних робіт, служ-
бового обмеження для військовослужбовців, обме-
ження волі, а також позбавлення волі на строк не 
більше п’яти років, враховуючи тяжкість злочину, 
наявність договору про примирення, укладеного 
за результатами проведення медіації, якщо такий 
договір затверджений судом, особу винного та інші 

обставини справи, дійде висновку про можливість 
виправлення засудженого без відбування покаран-
ня, він може прийняти рішення про звільнення від 
відбування покарання з випробуванням».

З метою забезпечення виконання договору про 
примирення, який затверджений судом, пропону-
ється доповнити ч. 1 ст. 76 Кримінального кодексу 
обов’язком, який покладає суд на особу, звільнену 
від відбування покарання з випробуванням. А саме 
обов’язком не порушувати зобов’язання, перед-
бачені договором про примирення, укладеним 
за результатами проведення медіації. Тобто ч. 1 
ст. 76 Кримінального кодексу буде сформульована 
таким чином: «У разі звільнення від відбування 
покарання з випробуванням суд може покласти 
на засудженого такі обов’язки:

1) попросити публічно або в іншій формі про-
бачення у потерпілого;

1-1) не порушувати зобов’язання, передбачені 
договором про примирення, укладеним за резуль-
татами проведення медіації;

3) ...»
Загалом ми погоджуємось із такими нормами 

і вважаємо їх прогресивними доповненнями до 
існуючого Кримінального кодексу. 

Однак чи можемо стверджувати, що наявність 
договору про примирення і закріплення обов’язку 
його дотримання є достатніми для того щоб гаран-
тувати виконання такого договору. Доцільно б 
передбачити чіткі правові наслідки у разі не вико-
нання договору про примирення. Наприклад, мова 
може йти про скасування звільнення від відбуван-
ня покарання з випробуванням і застосування від-
повідно повноцінного покарання. Вважаємо, що 
такі обставини стимулюватимуть до виконання 
зобов’язань за договором про примирення.

Статті 81 і 82 Кримінального кодексу України 
пропонується доповнити шляхом розширення 
підстав для застосування відповідно умовно-
дострокового звільнення від відбування покаран-
ня та заміни невідбутої частини покарання більш 
м’яким. Такою підставою у двох нормах буде не 
порушення зобов’язань, передбачених договором 
про примирення, якщо такий договір укладався 
та був затверджений судом. Воно може свідчити 
про те, що засуджений довів своє виправлення або 
став на цей шлях.

Аналогічна підстава для умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання для непо-
внолітніх встановлена у ст. 107 Кримінального 
кодексу.

Так, відповідно до проекту пропонується:
частину 2 ст. 81 Кримінального кодексу 
України викласти у такій редакції: «2. Умовно-
дострокове звільнення від відбування покаран-
ня може бути застосоване, якщо засуджений 
сумлінною поведінкою і ставленням до праці 
довів своє виправлення, а також не порушував 
зобов’язань, передбачених договором про при-



№4’2008, березень 2009 79 

мирення, якщо такий договір укладався та був 
затверджений судом»;
частину третю ст. 82 Кримінального кодексу 
України викласти у такій редакції: «3. Заміна 
не відбутої частини покарання більш м’яким 
може бути застосована, якщо засуджений став 
на шлях виправлення, а також не порушував 
зобов’язань, передбачених договором про при-
мирення, якщо такий договір укладався та був 
затверджений судом»;
частину другу ст. 107 Кримінального кодексу 
України викласти у такій редакції: «2. Умовно-
дострокове звільнення від відбування покаран-
ня може бути застосоване, якщо засуджений 
сумлінною поведінкою та ставленням до праці 
та навчання довів своє виправлення, а також 
не порушував зобов’язань, передбачених дого-
вором про примирення, якщо такий договір 
укладався та був затверджений судом».
Вважаємо за можливе погодитися з такими 

проектними пропозиціями. Проте зауважимо, що 
краще було б застосовувати замість формулю-
вання «не порушення зобов’язань, передбачених 
договором про примирення, якщо такий договір 
укладався та був затверджений судом», інше – 
«виконання договору про примирення».

У зв’язку з цим пропонуємо такі зміни та допо-
внення до Кримінального кодексу України.

1. Вважаємо, що укладення договору про при-
мирення чи його виконання мало б розглядати-
ся судом як обставина, що пом’якшує покаран-
ня. Незважаючи на те, що перелік обставин, які 
пом’якшують покарання, не є вичерпним, і суд 
може визнати такими, що його пом’якшують, і інші 
обставини, не зазначені в ч. 1 ст. 66 Кримінального 
кодексу, ми вважаємо, що ця обставина має бути 
закріплена у вказаній статті.

У зв’язку з цим пропонуємо ч. 1 ст. 66 
Кримінального кодексу України доповнити пунк-
том 2-1 такого змісту: «2-1. укладення та виконан-
ня договору про примирення».

2. З врахуванням позиції, що договір про прими-
рення має бути врахований при призначенні пока-
рання, наявного проекту ст. 68-1 Кримінального 
кодексу, його аналізу та критики, пропонуємо 
ст. 68-1 Кримінального кодексу викласти у такій 
редакції:

«Стаття 68-1. Призначення покарання у 
зв’язку із укладенням (виконанням) договору про 
примирення. 

1. У разі затвердження судом договору про при-
мирення, укладеного за результатами медіації а 
також відсутності обставин, які обтяжують 
покарання, що передбачені пунктами 1, 4, 5, 10, 
11, 12 частини першої ст. 67 Кримінального кодек-
су України, строк або розмір призначеного судом 
основного покарання за злочин невеликої, серед-
ньої тяжкості, необережні тяжкий та особливо 
тяжкий злочини не може перевищувати двох тре-

тин максимального строку або розміру найбільш 
суворого виду покарання, передбаченого санкцією 
статті (санкцією частини статті) Особливої час-
тини цього Кодексу. 2. На підставах, передбачених 
у частині першій цієї статті, суд може не призна-
чати додаткового покарання, передбаченого в санк-
ції статті (санкцією частині статті) Особливої 
частини цього Кодексу як обов’язкове».

3. Як було сказано, ми концептуально пого-
джуємося з позицією про необхідність внесення 
змін до статей, які регулюють звільнення від від-
бування покарання з випробуванням та умовно-
дострокове звільнення від відбування покарання, 
а саме до статей 75, 76, 81, 82, 107 Кримінального 
кодексу. Проте пропонуємо їх дещо уточни-
ти. В деякій мірі наші пропозиції носитимуть 
технічно-стилістичний характер, спираючись на 
одне із правил законодавчої техніки, що стосується 
лаконічності нормативних формулювань, уник-
нення вживання зайвих слів, які не змінюють чи не 
доповнюють сутності правової норми. Окрім того, 
вважаємо недоцільним щоразу у правовій нормі 
дублювати формулювання «якщо такий договір 
укладався та був затверджений судом». Адже й 
так зрозуміло, що можна вести мову про договір 
про примирення тільки у випадку його укладення, 
а в Кримінально-процесуальному кодексі достат-
ньо закріпити вимогу щодо його затвердження 
судом.

Отже, враховуючи попередньо висловлені 
зауваження до проекту статей 75, 76, 81, 82, 107 
Кримінального кодексу, ми пропонуємо:

частину 1 ст. 75 Кримінального кодексу 
після слів «особу винного» доповнити сло-
вами «укладення та виконання договору про 
примирення»;
частину 1 ст. 76 Кримінального кодексу допо-
внити новим пунктом «1-1» такого змісту: 
«виконувати договір про примирення».
частин 2 ст. 81 після слів «своє виправлення» 
доповнити словами «виконував договір про 
примирення»;
частину 3 ст. 82 після слів «став на шлях виправ-
лення» доповнити словами «виконував договір 
про примирення».
частину 2 ст. 107 після слів «своє виправлен-
ня» доповнити словами «виконував договір про 
примирення».
Отже, кримінально-правове регулювання впро-

вадження медіації має передбачати оновлення 
інститутів звільнення від кримінальної відпові-
дальності, призначення покарання та звільненні 
від покарання та його відбування.
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Деякі аспекти кримінально-правового регулювання впровадження медіації ...
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В 
Україні розбудова цивілізованої держави зна-
чною мірою обтяжена бурхливим сплеском 
злочинності. За короткий час остання вийшла 

на принципово нові, ще більш небезпечні рівні, 
проникла в усі без винятку сфери суспільного 
життя. Вона перетворилась у реальну загрозу 
нашому руху на шляху до створення української 
державності, стала дійсно «п’ятою владою», котра 
одним тільки фактом свого існування порушує 
основні права людини, ставить під сумнів саму 
ідею про існування української правової демокра-
тичної держави, підриває авторитет Основного 
Закону – Конституції та значно знижує повагу 
громадян до правоохоронних структур.

Все це цілком закономірно і піддається обґрун-
тованим поясненням з боку досвідчених фахівців-
юристів. Однією з причин цього хаосу, є зміна 
нормативно-правової ідеології і замовчування 
або фактична відмова від ідеологічних догм, які 
у свій час гальмували дійсну боротьбу зі злочин-
ністю. Як приклад, можна запропонувати такий 
ідеологічний постулат, згідно з яким – держава 
покликана вести безкомпромісну боротьбу з усіма 
видами злочинів на власній території. Офіційна 
кримінально-правова доктрина проголошує 
принципи невідворотності кримінальної відпо-
відальності, але у той же час відповідне законо-
давство на макрорівні вміщує масу положень, які 
звільняють порушників закону від кримінально-
правової відповідальності: у порядку амністій та 
помилування; внаслідок зміни обстановки; втрати 
суспільної небезпеки особою та багато ін.

Аналіз судово-слідчої практики та юридичної 
літератури свідчить про те, що працівники пра-
воохоронних органів відчувають серйозні склад-
нощі у боротьбі з сучасною злочинністю, останні 

пов’язані, передусім, з недосконалістю чинного 
кримінального законодавства, колізійністю окре-
мих понять, протиріччями у тлумаченні закону. 
А також з прогалинами і відсутністю необхід-
них для ефективної протидії відповідних норм, 
однією з яких міг би бути інститут кримінально-
правової медіації, відповідним чином закріплений 
у законі.

На жаль, доводиться констатувати той факт, 
що не дивлячись на нагальну потребу нашої дер-
жави в гуманізації національного законодавства 
(насамперед, кримінального), проблема медіації 
залишається малодослідженою. До недавнього 
часу юридична наука віддавала перевагу розгляду 
і розробці лише карально-репресивних заходів 
впливу на правопорушника. Та негативна тенден-
ція, яка склалася з приводу вивчення медіації, від-
бувалася насамперед тому, що запропонований 
нетрадиційний для вітчизняного законодавства 
інститут, дуже часто ототожнювався з величез-
ним розмаїттям заохочувальних норм, або «роз-
мивався» суміжними кримінально-правовими 
інститутами, які звільняють винну особу від 
кримінальної відповідальності чи пом’якшують 
їй покарання (наприклад, добровільна відмова, 
діяльне каяття, кримінально-правова реституція 
тощо) [1, с. 4].

Зазначимо, що вищезгадані проблеми прямо чи 
опосередковано стосувалися предмета досліджен-
ня у численних працях вітчизняних і зарубіжних 
вчених криміналістів та кримінологів, серед них: 
Х. Д. Алікперов, В. М. Баранов, О. О. Дудоров, 
І. Е. Звечаровський, А. Ф. Зелінський, Г. Зер, 
С. Г. Кєліна, В. А. Клименко, М. Й. Коржанський, 
О. М. Костенко, О. М. Красиков, В. М. Кудрявцев, 
М. Ф. Кузнецова, О. І. Марцев, М. І. Мельник, 
А. В. Наумов, С. І. Нікулін, О. О. Піонтковський, 
В. М. Рябчук, Р. О. Сабітов, В. В. Скибицький, 
В. М. Смітієнко, О. О. Тер-Акопов, М. С. Таганцев, 
В. І. Шакун, Г. О. Усатий та ін.

Ідея медіації між правопорушником і потерпі-
лим – непроста, багатогранна, спірна проблема. 
Вона викликає цілу низку дискусій, передусім 
тому, що має як мінімум два критерії: юридичний 
і моральний. Розглядаючи комплекс питань, які 
пов’язані з нею, то побачимо, що не мають рації 

МЕДІАЦІЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ ТА ПРАВО-
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ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ
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ті, хто стверджує, що у праві нема нових недо-
сліджених проблем. 

Саме тому, як ніколи актуальним та своєчас-
ним вбачається виконання передбаченої абз. 8 
розд. 2.3. «Справедливе, неупереджене та доступ-
не судочинство» Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України «Український прорив: для 
людей, а не політиків», затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України  від 16 січня 2008 р. 
№ 14. У цій Програмі передбачено забезпечення 
розвитку інституту третейських судів та проце-
дури медіації (примирення). 

Міністерством юстиції з метою реалізації 
цього положення Програми Уряду та на вико-
нання пунктів 20, 22 Орієнтовного плану зако-
нопроектної роботи на 2007 рік, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 2007 р. № 239-р, розроблено проекти 
законів про запровадження процедури медіації 
у процесуальному законодавстві. Проекти спря-
мовані на розширення методів врегулювання 
спорів шляхом запровадження процедури меді-
ації (примирення) в українське судочинство, що 
сприятиме покращенню доступу до правосуддя та 
пришвидшенню вирішення спорів. Тобто, власне, 
з метою удосконалення механізмів примирення 
сторін у кримінальних, цивільних та господар-
ських справах, забезпечення розв’язання проблем 
щодо відшкодування моральної та матеріальної 
шкоди Міністерством юстиції розроблено про-
екти законів «Про медіацію» та «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
медіації».

Листом від 22 серпня 2008 р. № 22-6/773 
проекти внесені на розгляд Президента України, 
про що листом від 26 вересня № 5559-2-4-08-22 
проінформовано Кабінет Міністрів. 23 жовтня 
2008 р. на засіданні Комітету з судової реформи 
Національної комісії із зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права вказані про-
екти схвалені. 10 грудня 2008 р. законопроекти 
схвалено на засіданні Національної комісії за 
участю Президента України та подані на розгляд 
Президенту України для внесення їх на розгляд 
Верховної Ради України

Розглянувши проекти Законів України «Про 
медіацію» та «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо медіації», подані 
Президентові України Національною комісією із 
зміцнення демократії та утвердження верховен-
ства права, слід зазначити таке. Автори законопро-
ектів здійснили спробу запровадити в законодав-
ство України Інститут медіації, який спрямований 
на вирішення конфлікту (примирення) сторін з 

метою досягнення між ними згоди (прийнятно-
го рішення) щодо спірних питань за допомогою 
медіатора. Основним завданням проектів Законів 
є приведення національного законодавства у від-
повідність до Основоположного рішення Ради 
Європейського Союзу від 15 березня 2001 року 
«Про місце жертв злочинів у кримінальному судо-
чинстві» (2001/220/JHA), Рекомендації № R (99) 
19 «Медіація у кримінальних справах», яка при-
йнята Комітетом Міністрів Ради Європи 15 верес-
ня 1999 року, Рекомендації 20(2003) Комітету 
міністрів Ради Європи Державам-членам щодо 
нових способів роботи із злочинністю неповно-
літніх та ролі правосуддя у справах неповноліт-
ніх, Резолюції Економічної та Соціальної Ради 
ООН «Основні принципи застосування програм 
відновного правосуддя у кримінальних справах», 
а також Рекомендацій «Про медіацію в цивіль-
них справах» (R № (2002) 10) та «Про сімейну 
медіацію» (R № (98) 1). Також слід зазначити, 
що при підготовці проекту Закону авторами не 
врахована Директива 2008/52/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. «Про 
деякі аспекти медіації у цивільних та господар-
ських правовідносинах».

Аналіз запропонованих змін до Кримінального 
кодексу України (далі – КК України) та 
Кримінально-процесуального кодексу України 
(далі – КПК України), дає підстави стверджувати, 
не зупиняючись на численних здобутках, безумов-
ній актуальності та інших позитивних моментах, 
запропонованих для вивчення законопроектів, 
вони не позбавлені окремих недостатньо аргу-
ментованих положень, протиріч, спірних ново-
введень та деяких інших недоліків. Так, зокрема, 
проекти Законів, на наш погляд, мають численні 
концептуальні вади:

1) Автори проектів Законів пропонують відпо-
відні зміни до статей 43, 263 КПК України, якими 
фактично наділяють обвинуваченого та підсудно-
го правом «ініціювати проведення медіації, давати 
згоду або відмовлятися від її проведення».

Але при цьому вони не передбачають можли-
вості компромісного врегулювання кримінально-
правового конфлікту для підозрюваного, як 
самостійного учасника кримінального процесу. 
Очевидно, що такий обмежувальний підхід не 
сприятиме (повною мірою) максимальній реа-
лізації альтернативних (позасудових) способів 
реагування на відповідні злочини на більш ранніх 
етапах (наприклад, на стадії порушення кримі-
нальної справи).

2) Зі змісту ст. 5 проекту Закону України «Про 
медіацію», а також доповнень до статей 43, 49, 
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263 КПК України, що пропонуються проектом 
Закону, вбачається, що обвинувачений (підсуд-
ний) під час проведення медіації має рівні права 
з потерпілим від злочину.

На нашу думку, такий підхід, що представлений 
у відповідних законопроектах, дещо суперечить 
сучасній кримінально-правовій доктрині, згідно 
з якою – пріоритетною фігурою у вітчизняному 
кримінальному судочинстві має бути потерпілий 
від злочину, а основним завданням кримінального 
процесу України – не лише швидке і повне роз-
криття злочинів, викриття винних, а й насамперед 
задоволення потреб потерпілих, та відновлення 
їх прав, свобод та законних інтересів [3].

3) Запропоновані для розгляду проекти Законів 
України «Про медіацію» та «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо меді-
ації» не узгоджені з розділом IX КК загалом, та 
статтями 45, 46 КК України, а також статтями 6, 
7-1, 7-2, 8, 27 КПК України зокрема.

У частині 2 ст. 3 проекту Закону України «Про 
медіацію» зазначено, що «участь у проведенні 
медіації обвинуваченого чи підсудного у кримі-
нальних справах не може розцінюватись як визна-
ння ним своєї вини». Натомість підкреслимо, 
що, враховуючи сутність медіації, а це перш за 
все – досягнення згоди та примирення стосовно 
кримінально-правового конфлікту шляхом виро-
блення взаємоприйнятного рішення (звільнення 
від кримінальної відповідальності чи пом’якшення 
покарання для особи, що вчинила злочин, у обмін 
на відшкодування нею завданих збитків чи усу-
нення заподіяної шкоди потерпілому, тощо), роз-
робникам даних законопроектів слід врахувати 
деякі принципово важливі обставини:

по-перше, кримінально-правова медіація за 
своєю юридичною природою – це фактично лише 
один з можливих варіантів позитивної посткри-
мінальної поведінки особи, яка вчинила злочин. 
При цьому примирення винного з потерпілим, 
дійове каяття, мінімізація негативних наслідків 
злочину, власне, і є лише складовими подальшої, 
після вчинення злочину, позитивної посткримі-
нальної поведінки особи;

по-друге, згідно з чинним законодавством – 
статті 6, 7-1, 7-2, 8, 27 КПК України, які авторами 
законопроекту залишені без змін, передбачають 
звільнення особи від кримінальної відповідаль-
ності за нереабілітуючих обставин, тобто фак-
тично особа, яка погоджується на закриття кри-
мінальної справи (у зв’язку із дійовим каяттям 
чи примиренням обвинуваченого, підсудного 
з потерпілим тощо) реально визнає свою вину 

і бажає вчинити «загладжування» вини перед 
потерпілим;

по-третє, запровадження Інституту медіації у 
такому вигляді (без узгодження з статтями 45, 
46 КК України, а також зі статтями 6, 7-1, 7-2, 8, 
27 КПК України) до вітчизняної кримінально-
правової і кримінально-процесуальної матерії, 
може призвести до небезпечної тенденції – різно-
го (безсистемного) застосування законодавства у 
одних і тих же випадках і, відповідно, відсутності 
єдиного розуміння правозастосувачами механіз-
му медіації і як наслідок – порушення прав та 
свобод людини і громадянина. 

4) З тексту проектів Законів України «Про 
медіацію» та «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо медіації» (див. зміни 
до статей 49, 226-1, ч. 1 ст. 226-2 КПК України) 
вбачається, що можливість застосування інсти-
туту медіації у кримінальних справах передба-
чається лише у тих випадках, де однією із сто-
рін кримінально-правового конфлікту виступає 
потерпілий – фізична особа. Але судово-слідча 
практика засвідчує, що за сучасних умов, злочи-
ном часто спричиняється шкода не конкретній 
фізичній особі, а, наприклад, державі чи юридич-
ній особі (підприємству, установі, організації). 
Натомість автори законопроекту залишили поза 
увагою особливості вирішення (врегулювання) 
значної кількості справ публічного обвинувачен-
ня за допомогою медіації. 

5) На нашу думку, доповнення процесу меді-
ації у проекті Закону України «Про медіацію» 
новими принципами дозволить реально, а не 
декларативно виконувати завдання криміналь-
ного судочинства та досягати ефективної медіації 
потерпілих і правопорушників у межах концеп-
ції відновлювального правосуддя [2, с. 147]. Так, 
зокрема, додатково пропонуються такі принципи 
медіації [3, с. 8] потерпілих та правопорушників 
(злочинців): 

1) визнання пріоритету та потреб потерпі-
лого, що проявляється в можливості для жертви 
розповісти про свої потреби та переживання, бути 
почутим, зустріти розуміння та підтримку; 

2) прийняття правопорушником відповідаль-
ності за спричинену злочином шкоду, що перед-
бачає визнання провини та готовність до відшко-
дування нанесених збитків; цей принцип визначає 
основу взаємодії правопорушника та потерпілого 
під час процедури примирення; 

3) самовизначення сторін – надання сторонам 
повноважень щодо пошуку та прийняття взаємо-
прийнятного для них рішення; лише учасники 
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кримінального конфлікту є компетентними у 
вирішені проблеми. 

6) Виходячи з запропонованих авторами зако-
нопроектів основних засад діяльності медіатора, 
вимог до медіатора, його прав та обов’язків (див. 
гл. 3 проекту Закону України «Про медіацію»), 
на наш погляд, залишились невирішеними питан-
ня розподілу і гармонізації відповідних повнова-
жень між медіатором та захисником-адвокатом у 
межах представництва інтересів свого клієнта у 
кримінальному процесі. Неврегульованість цих 
питань може призвести до реальних ускладнень у 
сучасній правозастосовній практиці. Тим паче, що 
відповідно до ст. 19 проекту Закону України «Про 
медіацію» медіатором може бути навіть особа без 
юридичної освіти, тобто фактично така особа, яка, 
виступаючи посередником у примиренні по кри-
мінальній справі, не є фахівцем у кримінальному 
судочинстві.

7) Сумнівними, згідно з проектом Закону 
України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо медіації», вбачаються 
положення ч. 2 ст. 404-1 КПК України, де визна-
чено, що «у разі невиконання договору про при-
мирення (порозуміння) в добровільному порядку 
потерпілий може звернутися до суду, який затвер-
див такий договір, із заявою про його примусове 
виконання».

Оскільки, виходячи з правової природи медіа-
ції як добровільного процесу, в якому зацікавлені 
всі сторони, які приймають в ньому участь, у разі 
самовільного невиконання особою раніше взя-
тих зобов’язань за договором про примирення, 
логічним видається застосування максимальної 
міри покарання в межах санкцій тих статей КК, 
які раніше їй інкримінувались. Саме такий під-
хід може стати своєрідною гарантією виконання 
особою раніше взятих на себе зобов’язань за дого-
вором про примирення.

8) Проектами Законів передбачено доповне-
ння КК новою ст. 68-1 з назвою «Призначення 
покарання у зв’язку із укладенням договору про 
примирення». Слід зазначити, що ст. 68 КК має 
назву «Призначення покарання за незакінчений 
злочин та за злочин, вчинений у співучасті». 
У свою чергу ст. 69 КК має назву «Призначення 

більш м’якого покарання, ніж передбачено зако-
ном». Враховуючи те, що зміст статті, запропоно-
ваної проектом Закону, має на меті пом’якшення 
покарання, доцільно цю статтю викласти після 
ст. 69 -1 КК України.

Вважаємо за доцільне у ст. 226-2 КПК України 
словосполучення «винесення вироку» замінити 
на «постановлення вироку». Ця зміна вноситься 
відповідно ст. 320 КПК України.

І насамкінець, перекресливши всі сумніви 
стосовно розробленості тематики, зазначимо, що 
кримінально-правова медіація новою здається 
лише на перший погляд, насправді ж це тверджен-
ня справедливе лише відносно вітчизняної юри-
дичної науки. Бо відповідна судово-слідча прак-
тика найрозвиненіших країн світу також постійно 
стикається з даними питаннями і ефективно 
вирішує їх. При цьому така практика обумовлена 
об’єктивними обставинами, вона не суперечить 
закону, та не виходить за межі правового поля. 
Практична актуальність проблеми медіації поля-
гає в тому, що, крім суто кримінально-правового 
значення, вона має деякі процесуальні аспекти, а 
також відіграє профілактичну роль у боротьбі зі 
злочинністю. Крім того, за умови реформування 
чинного кримінального законодавства, медіація 
між правопорушником і потерпілим, як засіб вирі-
шення кримінально-правового конфлікту, могла 
б знайти своє відображення у правових нормах, 
ставши одним з пріоритетних напрямів розбудо-
ви національної кримінально-правової політики 
України [4, с. 259].
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ьогодні є модним пояснювати 
(або ж намагатися робити це) всі 
соціально-економічні проблеми 

за допомогою майже міфічного слова 
«глобалізація». Кримінальна юстиція 
також не є винятком з цього правила. 
Криза національної держави як актора 
у міжнародних відносинах призвела до 
того, що багато інститутів класичного 
кримінального права, так і не встигнув-
ши «застаріти», одразу ж опинилися на 
музейних полицях.

Деякі з цих глобалізаційних викли-
ків є очевидними та добре відомими: 
переповнення пенітенціарних установ, 
розчарування у результатах діяльності 
виправних інституцій, брак координа-
ції в діяльності між різними агенціями 
системи кримінальної юстиції, недові-
ра суспільства до в’язниці й постійне 
звинувачення, що остання «щось при-
ховує», а також відсутність відповіді 
як у професіоналів, так і у представ-
ників суспільства на питання: «що ми 
робимо?», «для кого ми це робимо?» 
та «як це ми робимо?» (Oades). Уряди 

постійно зазнають звинувачення в тому, 
що вони підмінюють «ефективність» в 
діяльності системи кримінальної юсти-
ції «ефектністю» (Бауман, 2004: 169). 
Тому вимоги «діяти хоч якось» призво-
дять до посилення пунітивного елемен-
ту у концептуальному обґрунтуванні 
діяльності виправних установ.

Сучасні західні дослідники, спира-
ючись на результати численних соціо-
логічних досліджень, відверто підкрес-
люють правосторонній рух у діяльності 
виправних інституцій, посилення пуні-
тивного концептуального обґрунтуван-
ня цієї діяльності та, як наслідок, домі-
нування культури масового контролю 
та масового ув’язнення. Західна теорія 
та практика вже «втомилася» наголо-
шувати на кризі та занепаді «реабіліта-
ційного ідеалу», підкреслюючи перехід 
від соціально орієнтованого, велфарист-
ського підходу в організації виконання 
покарань до підходу пунітивного, засно-
ваного на оцінці ризиків рецидивних 
злочинів (risk-management). 

Сьогодні виправні системи сучасних 
країн вступили у третю стадію свого 
розвитку. Якщо перша стадія (з кінця 
Другої світової війни до 70-х років) 
базувалася на ідеї реабілітації, друга 
стадія (70-ті роки – початок ХХ ст.) 
базувалася на ідеї покарання, то третя 
– на ідеї згаданого вище менеджменту 
ризиків (O’Leary and Clear, 1997: 2). 

У цьому контексті важливо наголо-
сити на такій тезі: все, що у дійсності 
має місце у сучасних пенальних систе-
мах, пов’язане не так з юстицією, як з 
менеджментом груп людей, які розгля-
даються як такі, що являють певні ризи-
ки (Raynor and Vanstone, 2002: 6).

На цій третій стадії традиційний 
вплив на індивідуального злочинця, 
пов’язаний з визначенням його вини, 
ступеня його відповідальності та най-

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ 
ПРОБАЦІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ: ВПЛИВ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 
СУЧАСНУ ПЕНОЛОГІЧНУ ПОЛІТИКУ

Дмитро ЯГУНОВ,
доцент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Одеської 
національної юридичної академії, 
кандидат наук з державного управління, 
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більш адекватних кримінально-правових заходів 
з метою його ресоціалізації й недопущення вчи-
нення рецидивних злочинів, поступився місцем 
«новій пенології». 

Новий підхід скептично ставиться до будь-
яких спроб зовнішньої ліберальної реабілітацій-
ної інтервенції. Він сфокусований на класифікації 
злочинців з метою визначення тих, хто представ-
ляє найбільшу небезпеку, та пошуку шляхів зни-
ження ризику вчинення ними рецидивних злочи-
нів. Як слушно зазначають англійські вчені, «ми 
рухаємося у напрямку до системи, де злочинці 
перебуватимуть під дією контрольних механізмів 
на підставі можливих оцінок того, що можна від 
них очікувати у майбутньому, але не на підста-
ві того, що вони зробили (Raynor and Vanstone, 
2002: 6).

Отже, сучасне кримінальне право не ставить 
за мету покласти певну відповідальність на зло-
чинця, примусити його «платити за злочин» та 
змінити його особистість. Увага фокусується на 
управлінні ризиками та небезпеками у процесі 
виконання покарань. 

З позицій нового підходу злочинці вже не 
розглядаються як люди, яких оточують пробле-
ми, де останні можуть бути вирішені завдяки 
впровадженню певних реабілітаційних технік. 
Злочинці розглядаються як особи, що створю-
ють своєю поведінкою ризики для суспільства, 
які можуть бути мінімізовані завдяки ефективно-
му та результативному контролю (Crawford and 
Lewis, 2007).

Незалежно від зменшення або збільшення 
кількості в’язничної популяції, рівня злочинності 
або страху (реального або уявного) перед злочин-
ністю, все одно законодавці майже усіх сучасних 
країн йдуть по шляху збільшення тривалості 
вироків до позбавлення волі. Кримінальна полі-
тика дедалі більше підпадає під вплив депрофе-
сіоналізації та базується на настроях суспільства, 
аніж на думці професіоналів.

Сучасні в’язниці, як слушно зазначає відомий 
соціолог Зігмунт Бауман, являють собою модер-
нізований, ультрасучасний, високотехнологічний 
варіант «Паноптикона», ідеальним втіленням 
мрій Джеремі Бентама про тотальний контроль 
за допомогою тотального нагляду (Бауман, 2004: 
153). Не зважаючи на деякі критичні моменти 
такого підходу, він значною мірою віддзеркалює 
сутність сучасної в’язниці в умовах відсутності 
реабілітаційного спрямування (Ягунов, 2005). 
Ширше застосування ув’язнення вказує на те, що 
нові багато численні прошарки суспільства тав-
руються як загроза для суспільства. Тому насиль-

ницьке виключення цих людей зі сфери суспіль-
них відносин шляхом застосування ув’язнення 
розглядається як дієвий метод нейтралізації 
загрози або заспокоєння громадськості, яка стур-
бована цією загрозою (Бауман, 2004: 161).

Щодо України, то ми чомусь принципово не 
помічаємо або, краще сказати, не хочемо помічати 
впливів глобалізації у площині діяльності агенцій 
системи кримінальної юстиції. У нашій державі 
всі спроби реформування кримінального права 
та системи кримінальної юстиції проходять під 
гаслами майже міфічної «гуманізації криміналь-
ного законодавства». Значення «реабілітаційного 
ідеалу», про занепад якого на Заході говорити вже 
просто не модно, у нас по-справжньому підно-
ситься до абсолюту, не зважаючи на відсутність 
якого-небудь інституційного та ідеологічного 
обґрунтування такого напрямку. 

Іншою фундаментальною проблемою, тісно 
пов’язаною з колапсом реабілітаційного ідеалу, 
є в’язнична приватизація, яка є характерною 
для всього сучасного світу. Свого часу Роберт 
Мартінсон у своїй майже революційній статті 
щодо потенцій реабілітації злочинців, яка ство-
рила умови для зневіри у соціальну роботу зі 
злочинцями, підкреслив надзвичайно важливий 
момент: «Якщо ми не можемо нічого подіяти зі 
злочинцем у справі його ресоціалізації, ми маємо 
роботи це як можна дешево». 

Саме цим гаслом відзначився розвиток пено-
логічної теорії та практики у західних краї-
нах у 80-х роках, що традиційно асоціюється з 
поняттям «нового менежеджериалізму» (Ягунов, 
2007а: 242). Сьогодення надає підстави говори-
ти про зміну навіть і цього девізу та заміну його 
на інший: «Якщо ми потерпіли невдачу у спробі 
зробити в’язниці результативними з позиції їх 
реабілітаційного потенціалу, ми навчилися робо-
ти їх ефективними з огляду заробляти гроші на 
продажу «права карати».

Все висловлене вище безпосередньо стосу-
ється і пробації. У багатьох зарубіжних країнах 
служби пробації носять назву «служби», мож-
ливо, дотримуючись певної традиції. У багатьох 
випадках функції служб пробації виконуються 
громадськими організаціями або приватними 
компаніями. Навіть в Англії – «колисці» про-
бації – служби пробації були піддані тотальній 
приватизації. 

Крім того, у західній науковій літературі та 
політичних дискусіях постійно підкреслюєть-
ся, що пробація у її класичному розумінні – це 
«м’яка версія», яка потребує пристосування до 
нових глобалізаційних умов, впливів та викликів. 

Перспективи розвитку концепції пробації у ХХІ столітті: вплив глобалізаційних процесів ...
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Тому служби пробації у сучасних умовах «працю-
ють» у напрямку посилення інтенсивності нагля-
ду, створення нових умов, зобов’язань, обмежень 
та обов’язків для клієнтів пробації, що в свою 
чергу викликає необхідність більшого залучен-
ня поліції до здійснення нагляду за злочинцями. 
Це, в свою чергу, надає підстави ставити питан-
ня щодо місця соціальної роботи при виконанні 
пробаційних ордерів. Служби пробації в епоху 
глобалізації перетворилися на «філіали в’язниць 
у суспільстві» (Ягунов, 2005; Ягунов, 2006). Як 
зазначив Міністр юстиції Англії та Уельсу лорд 
Фальконер, «ми повинні забезпечити, щоб зло-
чинці в суспільстві надійно контролювалися, а їх 
рухи були суттєво обмежені» (National Offender 
Management Service, 2007).

В контексті питання, що розглядається, на 
особливу увагу заслуговують і останні зміни 
організаційно-функціональної структури пені-
тенціарних систем сучасних країн. У попередніх 
працях ми вже звертали увагу на класифікацію 
пенітенціарних систем, де традиційно виділя-
ються дві моделі пенітенціарного управління: 
1) інтегрована (об’єднана, комбінована); 2) роз-
ділена (Ягунов, 2007: 31-32).

Відповідно до першої моделі, в’язниці та орга-
ни виконання альтернативних покарань (служби 
пробації) складають одну систему та входять до 
організаційно-функціональної структури одно-
го і того ж відомства. Позитивними моментами 
цієї моделі є те, що підтримуються тісні контакти 
між усіма органами, забезпечується ефективний 
менеджмент, створюється єдиний інформаційний 
простір. Обидві організації управляються одним 
керівником, але нерідко продовжують функціо-
нувати як незалежні структури. Країни, які мають 
таку побудову пенітенціарної системи, характери-
зуються тим, що альтернативі санкції розгляда-
ються як повноцінне покарання (Blair, 2000). 

Розділена модель передбачає створення 
окремих автономних управлінських структур 
(відомств) для виконання покарання у виді 
позбавлення волі та альтернативних санкцій. 

Сьогодні можна констатувати явний ухил у бік 
комбінованої системи управління. Все більше й 
більше держав реформують національні пенітен-
ціарні системи з урахуванням саме комбінованих 
принципів управління.

Так, пенітенціарна система Англії та Уельсу 
до недавнього часу була найяскравішим прикла-
дом саме розділеної моделі, де окремо існували 
Служба пробації та В’язнична служба. З метою 
забезпечити найбільш ефективне та результа-
тивне «наскрізне» управління (так званий «end-

to-end management») була створена Національна 
служба з питань управління злочинцями (National 
Offender Management Service), яка акумулюва-
ла у собі і служби пробації, і в’язниці (Ягунов, 
2008а).

Зазначена вище тенденція полягає не лише 
у площині організаційних змін. У літературі з 
питань пробації початку ХХ ст. підкреслювалося, 
що «офіцери з в’язниць інколи виконують певні 
обов’язки, пов’язані з пробацією. Ця практика є 
несумісною з «духом» пробації. Пробація за своїм 
характером є конструктивною та рятувальною, 
тоді як робота поліції та в’язниці не є такою. Ідея 
того, що офіцер в’язниці або поліції, який тре-
нований залякувати злочинців, може одночасно, 
як офіцер пробації, стимулювати та розвивати 
характер злочинців, є абсурдною. Поліційно-
адміністрована система пробації призводить до 
стигматизації злочинців, у той час як вона при-
значена уникати цього процесу» (Leeson, 1914: 
42-44).

Зазначена вище теза базується на ідеї, що 
умови соціальної роботи у в’язниці та при вико-
нанні альтеративних покарань настільки різні, 
що завдання виробити єдину філософію для них 
є практично неможливим. Ідеологія, концепту-
альне обґрунтування та показники роботи служб 
пробації та в’язниць є різними. 

Проте намагання забезпечити «наскрізний 
менеджмент» та «найближчу співпрацю» завдя-
ки комбінованому ухилу є свідченням того, що 
служби пробації і в’язниці сьогодні функціону-
ють в єдиному операційному, інформаційному та 
ідеологічному полі. А відтак вони залучаються до 
процесу «ізоляції, відбракування та виключення» 
(Бауман, 2004: 178), тобто того, чим займаються 
в’язниці.

У своїх працях ми порушували питання щодо 
місця соціальної роботи у пробаційній діяль-
ності, підкреслюючи, що сучасна пробація, на 
жаль, фактично залишилася без природної для 
неї функції – соціальної роботи. Сучасні служ-
би пробації західних країн, переслідуючи мету 
дедалі ширше запровадити технічні пристрої у 
свою діяльність, ще більше віддаляють пробацію 
від соціальної роботи, замінюючи безпосередні 
соціальні контакти між офіцером пробації та 
злочинцем на постійний контроль за допомогою 
технічних пристроїв. Використання електронного 
моніторингу та тестування на детекторі брехні на 
сучасному етапі зайняло значне місце у пенологіч-
ній практиці багатьох західних держав, надавши 
підстави говорити про тотальну систему соціаль-
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ного контролю (Net-Widening), де пробація посіла 
провідне місце (Lehner, 2005).

Отже, місія та цілі служби пробації у сучасних 
західних країнах зазнали суттєвих трансформа-
цій, сутність яких полягала у зміні пріоритетів: 
від «ресоціалізації злочинця» до «убезпечення 
суспільства». Цей фактор, у свою чергу, підкрес-
лив необхідність налагодження більш тісних 
оперативних зв’язків не тільки з в’язницями, але 
також з органами поліції, що також є свідченням 
втрати пробацією свого «соціального обличчя» 

Не зважаючи на зазначені вище тенденції, 
служба пробації залишається надзвичайно важ-
ливою виправної агенцією, центром системи кри-
мінальної юстиції. Цінність пробації полягає у 
тому, що вона усунула в’язницю з центрального 
місця у пенальних системах, не зважаючи на домі-
нування ідеї, що «в’язниці працюють …». Відносно 
низькі витрати, можливості більш гнучкої, ефек-
тивної та результативної реабілітації злочинців та 
зниження ризиків рецидивних злочинів – все це 
надає підстави говорити про значний потенціал 
пробації у справі убезпечення суспільства. Ми 
маємо усі підстави говорити про те, що дискусії 
щодо пробації та майбутні її реформи пов’язані з 
«битвою» за повернення до витоків цієї концеп-
ції, за збереження або ж навіть надання пробації 
більш соціальної складової.
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Щ
е за радянських часів у свідомість 
людей закладався пріоритет роз-
витку держави, а потім уже інтере-

си людей та конкретної особи. Розвиток 
сучасного світу та незалежної України 
змінив пріоритети. Нині на першому 
місці стоять інтереси людини й грома-
дянина. Стаття 3 Конституції України1 
проголошує, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю, а права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави.

У зв’язку з цим було змінено й прин-
ципи розвитку кримінального права та 
кримінальної відповідальності. Так, у 
новому Кримінальному кодексі України 
закладені принципи гуманізації пока-
рання та застосування альтернативних 
заходів виховання правопорушників.

Безумовно, з розвитком держави, 
суспільства, правовідносин, науки та 
інформаційних технологій ми отриму-
ємо й нові види злочинів, нові напрями 
розвитку правопорушень, ранній розви-
ток дітей і, як наслідок, – омолодження 
злочинності. Тобто позитивні тенденції 
розвитку держави, суспільства, людини 
спричиняють певні негативні наслідки. 
Від цього неможливо позбавитися наза-
вжди, але цьому можна протистояти, 
тобто зменшити ці негативні наслід-
ки, змінивши ставлення конкретної 
людини, у тому числі правопорушника, 
зокрема неповнолітнього.

1 Тут і надалі використані тексти нормативно-
правових актів, розміщені на офіційному сайті 
Верховної Ради України http://portal.rada.gov.ua

У Національній програмі правової 
освіти населення, затвердженої Указом 
Президента України від 18.10.2001 р. 
№ 992/2001, зазначено, що становлен-
ня України як демократичної, правової 
держави, формування засад громадян-
ського суспільства зумовлюють необ-
хідність підвищення рівня правової 
культури населення. На державному 
рівні необхідно вирішувати питання 
подальшого розвитку правосвідомості 
населення, подолання правового нігіліз-
му, задоволення потреб громадян знань 
про право. І це може бути забезпечено, 
насамперед, шляхом удосконалення 
правової освіти населення.

З 2001 року і донині рівень правової 
культури населення, на жаль, низький. 
Причин цього багато, зокрема еконо-
мічна криза, корупція, зневіра людей 
у можливість законного захисту своїх 
прав. Незважаючи на це ми повинні 
докласти зусиль як щодо зменшення 
негативних явищ у суспільстві, так і 
щодо підвищення рівня правової куль-
тури різних верств населення. І, перш 
за все, необхідно зробити все можливе, 
щоб зменшити негативні наслідки вчи-
нення правопорушень для потерпілого 
та правопорушника. Адже на рівень пра-
восвідомості і правової культури люди-
ни значний вплив здійснює саме стан 
злочинності у суспільстві та боротьби 
зі злочинністю з боку правоохоронних 
органів та судів, а також рівень захище-
ності від правопорушень.

Сьогодні у наше буття та свідомість 
все більше закладаються розуміння 
понять «відновне правосуддя», «меді-
ація», «фасилітація», «примирення» 
тощо. Безумовно, все, що пов’язано з 
правопорушеннями, повинно вирішува-
тися лише на підставі законодавства, в 
тому числі й впровадження у криміналь-
не законодавство і медіації, і відновного 

РОЛЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ 
У ПРАВООСВІТНІЙ РОБОТІ 
З БАТЬКАМИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Світлана СИДОРЕНКО,
головний спеціаліст Головного управління 
юстиції у Луганській області 



№4’2008, березень 2009 89 

правосуддя. А це зумовлює необхідність прове-
дення серед населення правороз’яснювальної та 
правовиховної роботи.

Говорячи про впровадження відновного пра-
восуддя у роботі з неповнолітніми правопоруш-
никами, слід звернути увагу на такий головний 
аспект, як правоосвітня робота з батьками щодо 
правових підстав та правових наслідків застосу-
вання до дітей, які вчинили правопорушення, 
альтернативних покаранню заходів впливу.

На жаль, на сьогодні ми не оцінюємо повною 
мірою обов’язки, роль та вплив батьків на 
виховання неповнолітніх, у тому числі їх роль 
як законних представників неповнолітнього 
правопорушника.

Стаття 150 Сімейного кодексу України гово-
рить про обов’язок батьків виховувати дитину 
в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 
любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, 
своєї Батьківщини. Разом з тим, слід зазначити, 
що ст. 150 СК України є більше декларативною і 
містить в собі узагальненні обов’язки батьків. У 
зв’язку з цим доцільно згадати ст. 184 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
частини 3 та 4 якої передбачають накладення 
адміністративної відповідальності на батьків у 
разі вчинення їх неповнолітніми дітьми адмі-
ністративного правопорушення у віці від 14 до 
16 років (ч. 3 цієї статті) або вчинення діянь, що 
містять ознаки злочину, відповідальність за які 
передбачена Кримінальним кодексом України, 
якщо вони не досягли віку, з якого настає кримі-
нальна відповідальність (ч. 4 ст. 184 КУпАП).

Отже, батьки не лише мають безпосередній 
обов’язок виховувати своїх дітей законослухня-
ними громадянами, а й несуть за їх протиправні 
вчинки юридичну відповідальність.

Крім того, відповідно до кримінально-
процесуального законодавства, батьки є закон-
ними представниками неповнолітніх під час 
попереднього слідства та судового розгляду кри-
мінальної справ.

Таким чином, безпосередніми учасниками про-
цедури примирення неповнолітнього правопо-
рушника із потерпілим можуть бути і батьки.

Якщо відійти від суто правового аспекту, а 
взяти психологічний, то батьки мають вплив (у 
кожному випадку він буде різний залежно від їх 
авторитету у своїх дітей) на поведінку дитини під 
час допиту, іншої слідчої дії, навіть й на те – при-
миритися з потерпілим (або правопорушником) 
чи ні.

Враховуючи комплексність та системність 
правоосвітньої та правовиховної роботи з непо-

внолітніми, органи юстиції Луганської області 
намагаються побудувати її спільно з навчальними 
закладами у трьох основних напрямах: правова 
освіта учнів, правова освіта викладачів, правова 
освіта батьків.

Мабуть, не треба доказувати аксіому, що 
правова освіта учнів буде здійснюватися більш 
ефективно лише у тому випадку, коли й батьки, 
й викладачі будуть мати належний рівень право-
вої культури та правової свідомості. Крім того, 
неповнолітні більш сприймають не слова, а вчин-
ки дорослих, з якими вони спілкуються щодня, 
щохвилини. 

На жаль, батьки в більшості випадків не замис-
люються про наслідки своєї поведінки. Іноді існує 
сліпа любов до дитини, яка змушує батьків роби-
ти протиправні дії, хоча насправді, на їх думку, 
вони здійснюють захист своєї дитини. Нерідко 
можна спостерігати випадки, коли батьки (вдома 
– за місцем проживання або в школі) здійсню-
ють самосуд або «виховний процес» над «чужою» 
дитиною, яка начебто скривдила їх власну дити-
ну, навіть іноді переходячи межі дозволеного, 
припускаючи смикання за вуха або навіть побої, 
висловлювання образливих, принижуючих гід-
ність слів, тим самим штовхаючи свою родину 
до конфлікту з іншою родиною. Такі приклади 
надають дітям урок, що правий той, хто сильніше 
або старше, що конфліктні ситуації треба вирішу-
вати за допомогою сили, хоча такі випадки можна 
і треба вирішувати цивілізованим шляхом із залу-
ченням батьків іншої дитини. 

Не випадковим стало й прийняття низки 
законодавчих актів, спрямованих на поперед-
ження насильства в сім’ї, адже конфліктні ситу-
ації між батьками, між батьками та дітьми також 
дають певні негативні паростки у вихованні 
неповнолітніх.

Сьогодні у більшості батьків відсутні навички 
вирішення конфліктних ситуацій на підставі не 
лише норм права, а й норм моралі. 

Досить часто після розлучення неповнолітні 
діти виступають «розмінною монетою» у стосун-
ках між батьками: роблячи боляче один одному, 
вони використовують дітей та їхні інтереси. Все 
більше у свідомість батька закладається тер-
мін «колишня дружина та колишні діти», хоча 
«колишніх» дітей не буває, й обов’язки батьків 
щодо виховання дітей існують до досягнення 
дітьми повноліття, незалежно від того, розірвали 
батьки між собою шлюб чи ні.

Аналіз прийому громадян у громадських при-
ймальнях щодо надання безкоштовної правової 
допомоги малозабезпеченим верствам населення, 

Роль органів юстиції у правоосвітній роботі з батьками щодо впровадження відновного правосуддя
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створених при органах юстиції2, показує, що по 
допомогу з питань застосування норм сімейно-
го законодавства у І кварталі 2009 р. звернулося 
лише 26 осіб, а з питань кримінального законо-
давства – 14. Більшість питань щодо застосування 
норм сімейного права стосується або стягнення 
аліментів з батьків, або майнових спорів між 
подружжям. Однак на сьогодні досі існує прин-
цип «не виносити сміття з хати», тому, мабуть, й 
можна пояснити таку кількість звернень до гро-
мадських приймалень за правовою допомогою з 
сімейних питань.

У випадку таких стосунків між батьками діти 
не вчаться вибачати та просити вибачення. А це 
в свою чергу призводить до того, що діти не усві-
домлюють наявності можливостей до примирен-
ня, вибачитися перед тим, кому завдано будь-яку 
шкоду у будь-якому вигляді.

Отже, на сьогодні важливим елементом впро-
вадження відновного правосуддя та медіації 
у систему ювенальної юстиції є правова осві-
та батьків щодо правових підстав та наслідків 
їх застосування при вчиненні неповнолітніми 
правопорушення. 

Безумовно, що впровадження в навчальний 
процес питань відновного правосуддя є дуже 
корисним не тільки для неповнолітніх як попе-
редження негативної поведінки, а й закладення у 
їхню свідомість напрямів виховання своїх дітей та 
можливості отримання ними знань з цього питан-
ня в майбутньому житті.

Але для нинішніх батьків поняття відновного 
правосуддя є новим і вони не мають певних знань 
в галузі альтернативних заходів виправлення пра-
вопорушника, не розуміють термінів «медіація» 
чи «фасилітація», та й взагалі рівень правової 
культури окремих батьків не те що недостатній, 
а навіть знаходиться на дуже низькому рівні.

Тому, на наш погляд, одним з напрямів впро-
вадження відновного правосуддя повинна стати 
спільна робота громадських організацій та органів 
юстиції щодо роз’яснення у навчальних закладах 
батькам значення та можливостей застосування 
відновного правосуддя та медіації. Це дозволить 
не лише підвищити рівень правової культури 
батьків, які в свою чергу будуть застосовувати 
отриманні знання при вихованні своїх дітей, а 
й навчити їх спілкуватися між собою, з дітьми, 
з іншими людьми цивілізовано, за допомогою 
правових та моральних норм. Крім того, отри-
мані ними знання будуть сприяти трансформа-

2 Дані Головного управління юстиції у Луганській області по 
роботі громадських приймалень по наданню безкоштовної 
правової допомоги малозабезпеченим верствам населення за 
І квартал 2009 р.

ції їх свідомості стосовно ролі правоохоронних 
органів у розслідуванні кримінальних справ та 
притягнення до кримінальної відповідальності 
неповнолітніх. 

Ще Катерина ІІ говорила, що набагато краще 
попереджати злочини, ніж карати за них. Однак 
попередження та профілактика злочинності 
буде ефективною в тому випадку, коли батьки 
неповнолітніх правопорушників та потерпілих 
будуть включені в систему активної правової 
освіти та правового виховання, в першу чергу з 
питань впровадження відновного правосуддя. І на 
наш погляд, до свідомості всіх батьків слід доне-
сти вислів Д. Р. Кіплінга: «Когда детским губам 
довелось испить полной мерой горькую чашу 
Злобы, Подозрительности, Отчаяния, всей на 
свете Любви не хватит, чтобы однажды изведан-
ное стерлось бесследно, даже если она ненадолго 
вернет свет померкшим глазам и туда, где было 
Неверие, заронит зерна Веры».
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Коваль Роман, Горова Альона, Нікітчук Анна, Микитюк 
Оксана, Ліхоліт Юлія/ Шкільна служба розв’язання 
конфліктів: досвід упровадження. Посібник. – К.: 
Видавець Захаренко В.О., 2009. – 168 с. 

У посібнику висвітлюються аспекти діяльності шкіль-
них служб розв’язання конфліктів, які в своїй роботі 
використовують принцип «рівний-рівному» та відновні 
підходи до залагодження конфліктних ситуацій серед 
школярів; даються практичні поради щодо застосування 
таких методів розв’язання конфліктів, як «медіація» та 
«кола прийняття рішень». Матеріали посібника укладе-
но з використанням досвіду діяльності шкільних служб 
розв’язання конфліктів у школах України.

Видання адресоване працівникам загальноосвітніх 
навчальних закладів, зокрема шкільним психологам та 

координаторам шкільних служб розв’язання конфліктів, а також широкому колу 
читачів, котрі цікавляться запровадженням відновних підходів до розв’язання 
конфліктів серед підлітків.

Регіональна модель профілактики підліткової 
злочинності: досвід упровадження. – К.: Видавець 
Захаренко В.О., 2008. – 60 с. 

Видання містить опис комплексної інноваційної 
моделі профілактики підліткової злочинності, розро-
бленої фахівцями Українського Центру Порозуміння в 
рамках проекту «Стратегії міліції щодо профілактики 
підліткової злочинності в Україні». Дана модель є три-
рівневою (описує три рівні профілактики), ґрунтується 
на принципах відновного підходу (відповідальність за 
свої вчинки, самоповага, повага до інших, толерантність 
тощо) і передбачає впровадження системи профілактики 
на рівні конкретного регіону та координування роботи 
правоохоронних структур, місцевої влади, державних 

соціальних служб і громади.
Брошура адресована, перш за все, потенційним учасникам регіональної три-

рівневої моделі профілактики підліткової злочинності – представникам право-
охоронних органів, державних та муніципальних соціальних служб, громадських 
організацій, закладів освіти, а також читачам, котрі цікавляться питаннями побу-
дови безпечних і згуртованих громад.

Шановні читачі! Пропонуємо Вашій увазі огляд книг, присвячених 
різним аспектам впровадження відновних практик розв’язання 
конфліктів, медіації та відновного правосуддя, котрі були видані в 
Україні впродовж останнього часу завдяки зусиллям Українського 
Центру Порозуміння та наших партнерів. Якщо Вас зацікавили 
представлені видання, звертайтеся, будь ласка, в редакцію бюлетеня 
– ми надамо Вам інформацію щодо можливостей отримати їх та 
прочитати. Дізнавайтеся більше про відновні підходи разом із нами!



КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

92   ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

Сучасні стратегії міліції щодо профілактики правопорушень серед 
неповнолітніх: навч. посіб. / Л.І. Мороз, Р.Г. Коваль, Н.М. Прокопенко та ін.; 
За наук. ред. Л.І. Мороз. – К.: Видавець Паливода А.В., 2008. – 220 с. 

Навчальний посібник містить визначення основних термінів, огляд тео-
рій, які пояснюють причини девіацій та протиправних проявів серед дітей 
та підлітків, статистичні дані, що характеризують стан та динаміку право-
порушень серед неповнолітніх. Розглядаються особливості організації про-
філактичної роботи в Україні кінця XIX – початку  XXI  століть, викладені 
сучасні підходи щодо ефективної соціалізації молоді й профілактики 
правопорушень, її нормативної бази. Конкретизовано об’єкти та суб’єкти 
профілактичного впливу, місце міліції (яка має змінити пріоритети з 
реактивної на проактивну модель діяльності) у профілактичній діяльності, 
порядок взаємодії відповідних інститутів держави, громадськості. Зазначено, 

що зміст і форми профілактичної роботи повинні базуватися на принципах гуманізму, забезпечувати 
системність і комплексність заходів, надавати їй адресність та належну дієвість.

Навчальний посібник розрахований на курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного 
та психолого-педагогічного напрямів, фахівців із галузі соціальної роботи, всіх, хто зацікавлений у 
зниженні рівня злочинності серед дітей та підлітків.

Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика 
застосування / Уклад.: Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, X. Терешко. – Львів: 
ПАІС, 2007. – 296 с.

У посібнику висвітлено питання теорії і практики застосування підходів 
альтернативного розв’язання спорів (АРС) – нової для України галузі про-
фесійної діяльності. Розглянуто широкий спектр питань – від визначення 
поняття конфлікту та окреслення способів його розв’язання до практичного 
використання підходів АРС, зокрема у сфері відновного правосуддя, на основі 
українського та зарубіжного досвіду. Особливу увагу приділено посередни-
цтву/медіації як найпоширенішому в світовій практиці підходу АРС, описано 
моделі його застосування і законодавче забезпечення в Україні. Подано модулі 
до навчальної дисципліни (курсу чи спецкурсу) «Альтернативне розв’язання 
конфліктів в Україні», законодавство у сфері АРС (витяги з національних і 

зарубіжних нормативно-правових актів, міжнародно-правових стандартів), глосарій.
Видання призначене для студентів, аспірантів, науковців і викладачів юридичних навчальних 

закладів (зокрема залучених до роботи в юридичних клініках), навчальних закладів, що готують 
фахівців за спеціальностями «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» і «Психологія». Посібником 
можуть скористатися працівники судових та інших правозастосувальних органів держави, закладів 
соціальної сфери, адвокати, представники правозахисних організацій, а також громадяни для забез-
печення своїх прав.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим: монографія / Ж.В. Мандриченко. – О.: Фенікс, 
2009. – 228 с.

У монографії досліджується кримінально-правова природа інституту 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винно-
го з потерпілим. Розглядаються питання звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим в систе-
мі заходів кримінально-правового впливу та їх соціально-кримінологічна 
обумовленість. Містяться положення щодо реалізації принципів медіації у 
вітчизняному законодавстві.

Для науковців, студентів вищих юридичних закладів, практичних пра-
цівників, а також всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права та 
кримінології.
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Кей Праніс, Баррі Стюарт, Марк 
Уедж. Кола примирення. Від злочину 
до повернення у громаду / Пер. з 
англ. – К.: Видавець Захаренко В.А., 
2008 – 267 с. 

Ця книга – про поєднання стародав-
ньої мудрості та сучасного досвіду 
проведення Кіл примирення у гро-
мадах для розв’язання кримінальних 
ситуацій. Для всіх небайдужих до 
відродження сталих, безпечних, 
відповідальних громад із міцними 
зв’язками між усіма громадянами.

Дізнайтеся більше про відновне правосуддя та медіацію з наших видань:

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

Посібник, підготовлений Європейським 
форумом з відновного правосуддя та 
медіації між потерпілими й правопоруш-
никами на замовлення Ради Європи, опи-
сує основні риси відновного правосуддя, 
подає дослідження різних моделей, що 

вже впроваджені в Європі, пропонує підходи до створення таких 
програм, визначає можливі проблеми та способи їхнього подолання.

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

Віра Землянська. Відновне правосуддя в 
кримінальному процесі України / Посібник 
для студентів та викладачів вищих 
юридичних навчальних закладів – К.: 
Видавець Захаренко В.А., 2008 – 198 с. 

У виданні зібрано інформацію про понят-
тя, форми та особливості відновного 
правосуддя, український та європейський 
досвід впровадження. Юристам буде 
цікаво прочитати про співвідношення 
відновного правосуддя і кримінального 
судочинства, про елементи відновного 

правосуддя у правовій спадщині України, про чинне міжнародне та 
українське законодавство у цій сфері.

Розвиток Центрів відновного пра-
восуддя в громадах / Український 
Центр Порозуміння, 2008 – 88 с.

На сторінках посібника узагальне-
но український досвід створення 
Центрів відновного правосуддя – 
громадських утворень для вирішення 
завдань з профілактики злочинності 
у громаді. Окрім загальної моделі 
ЦВПГ, його структури та завдань, 
необхідних базових ресурсів та мож-
ливостей для залучення місцевого 

фінансування, подано зразки документів для ЦВПГ, механізми 
співпраці з різними органами та, звичайно, історії успіху.

Мартін Райт. Відновне право-
суддя – шлях до справедливості. 
Сим по зіум (російською мо вою) 
/ Пер. з англ. – К.: Видавець 
Захаренко В.А., 2007. – 304 с. 

Британський дослідник Мартін 
Райт висвітлює непрості  аспекти 
злочину та покарання, вклавши 
їх у вуста різних фахівців, що 
аргументують свою точку зору: 
судді, політика, психолога, інспек-
тора служби пробації, філософа, 

працівника служби підтримки жертв злочину, медіатора. 
На сторінках книги точаться дискусії щодо ролі держави 
у боротьбі зі злочинністю, способів реагування на окреме 
правопорушення та про шляхи реформування системи кримі-
нального судочинства.

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

Нові привабливі сторони медіації 
відкриваються читачеві завдяки 
сформулюваному авторами тран-
сформативному підходу до вирішення 
конфлікту. Їхні глибокі дослідження 
природи конфлікту, його ролі у житті 

людей, взаємо зв’язок з людською природою й суспільством 
призвело до розвитку цілого напрямку 
в теорії і практиці сучасної медіації.
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