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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Україна з підписанням Угоди про асоціацію та про
зону вільної торгівлі, спрощення візового режиму та здійснення інших заходів
у партнерстві з Європейським Союзом (далі – ЄС) від 21 березня 2014 р.,
обрала курс на інтеграцію у європейську спільноту, що вимагає від нашої
держави адаптування національного законодавства до міжнародних стандартів
і зобов’язань. Не є винятком кримінальне право, завдання якого – охорона
конституційних прав, свобод та інтересів громадян.

Сучасна міжнародна і європейська концепція захисту прав людини,
відображена у міжнародних правових актах, свідчить про тенденції відмови
світової спільноти від виключно каральних санкцій за правопорушення, які не
можуть належним чином забезпечити права потерпілих та осіб, що його
вчинили. Це зумовлює необхідність закріплення нового підходу до
кримінального процесу, який реалізується через концепцію відновного
правосуддя.

Реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів
має пройти тернистий шлях удосконалення процесуального законодавства,
його максимального спрощення, пришвидшення процедур розгляду окремих
категорій справ, застосування альтернативних механізмів вирішення
конфліктів, зокрема відновного правосуддя. Враховуючи вказані завдання,
впровадження відновних підходів у кримінальний процес України набуло
особливої актуальності.

Інститут відновного правосуддя досліджувався зарубіжними та
вітчизняними вченими. Різноманітні за змістом і напрямами напрацювання
науковців не вичерпали можливостей виявлення широкого кола питань,
пов’язаного з практичною реалізацією концепції альтернативного правосуддя
в окремих країнах Європи. Залишається теоретично не розробленими низка
ключових проблем відновної юстиції, а окремі пропозиції потребують
подальшого уточнення й і вивчення. Досі у вітчизняній юридичній науці не
було здійснено комплексного історико- та порівняльно-правового дослідження
розвитку відновного правосуддя в правових системах Європи, яке б стало
концептуальною основою закріплення відновних підходів у національне
законодавство. Зазначене й Наведене зумовило вибір теми дослідження та
свідчить про її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. За змістом
і спрямованістю тема дослідження відповідає Закону України «Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; розділу «Проблеми
формування національної правової системи України та її адаптація до
європейського права» Стратегії розвитку наукових досліджень Національної
академії правових наук України на 2016–2020 рр., затвердженої загальними
зборами Національної академії правових наук України 3 березня 2016 року.
Дисертацію підготовлено в межах бюджетних тем науково-дослідної роботи
на юридичному факультеті Київського національного університету імені
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Тараса Шевченка № 06БФ042-01 «Теорія та практика адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу» та «Доктрина права в
правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01,
номер державної реєстрації 0111U008337). Тему дисертації затверджено
Вченою Радою юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка  (від 23.09.2013 р. протокол № 1) та
уточнено 15 вересня 2017 року згідно з протоколом № 1, 29 листопада 2017
року згідно з протоколом № 4.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на
основі проведеного комплексного теоретичного та історико-порівняльного
аналізу і узагальнення правового досвіду та українських правових традицій у
сфері примирення і та посередництва розробити науково обґрунтовані
пропозиції щодо впровадження відновного правосуддя у кримінальний процес
України.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного
вирішення таких завдань:

– розкрити зміст історико-правових і доктринальних підходів до
поняття та сутності відновного правосуддя, охарактеризувати його форми і
принципи;

– запропонувати авторське визначення поняття «відновне правосуддя»;
– проаналізувати міжнародно-правові акти ООН, Ради Європи та

Європейського Союзу, що закріплюють основи відновного правосуддя;
– провести історико-правовий аналіз передумов становлення відновного

правосуддя;
– здійснити історико-порівняльний аналіз європейських моделей

відновного правосуддя;
– охарактеризувати етапи розвитку інституту відновного правосуддя в

країнах Європи;
– розглянути шляхи оптимізації форм кримінального переслідування

неповнолітніх в сучасних системах європейського права;
– простежити за історією кримінально-процесуальної політики у сфері

посередництва і примирення як основи відновного правосуддя в Україні;
– здійснити аналіз та визначити тенденції розвитку відновного правосуддя

в умовах державної незалежності України;
– сформулювати пропозиції з метою удосконалення законодавства

України в частині запровадження інституту відновного правосуддя.
Об’єктом дослідження є відновне правосуддя, як наукова концепція та

система альтернативних способів вирішення кримінально-правових
конфліктів.

Предметом дослідження є історико-порівняльний аналіз європейських
моделей відновного правосуддя.

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень,
рекомендацій щодо подальшої наукової розробки теми, достовірність
результатів дослідження забезпечено використанням сукупності
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філософських, загальнонаукових, конкретно-наукових методів, які традиційно
використовуються у правознавчих студіях.

На основі положень діалектики досліджено неперервність генезису
інституту відновного правосуддя, який перебуває у взаємодії з іншими
соціальними сферами, розвивається, зазнає якісних змін відповідно до
загальних тенденцій розвитку суспільства та державно-правової системи
(розділ 1). Використання положень герменевтики зумовлене насамперед
необхідністю адекватного розуміння та інтерпретації текстів монографічних
видань, наукових статей, історичних і правових пам’яток минувшини, джерел
права сучасності, що дало можливість пізнати еволюцію інституту відновного
правосуддя, визначити стан та перспективи наукового опрацювання проблеми
(підрозділи 1.1, 1.2).

Метод аналізу допоміг зібрати та використати дані медіаційної
практики (підрозділи 2.2–2.4, 3.2); метод узагальнення та систематизації
зібраного наукового та джерельного матеріалу використовувався при
підготовці висновків дисертації. Порівняльно-правовий метод
застосовувався при зіставленні норм окремих джерел права, сприяв
науковому пошуку спільного і відмінного у проектах та нормативно-
правових актах у сфері відновного правосуддя та при визначенні
особливостей правового регулювання відновного правосуддя в окремих
країнах Європи (підрозділи 2.1–2.4); історично- історично-правовий метод
слугував для виявлення правового досвіду посередництва і примирення в
європейських країнах (підрозділи 2.2–2.4), а також особливостей його
формування в Україні (підрозділ 3.1); конкретно-історичний метод дав змогу
простежити динаміку інституту відновного правосуддя в умовах суспільних
відносин, що склалися в європейських країнах, з одного боку (підрозділи
2.2–2.4) та в Україні, з другого (підрозділ 3.1). Застосування
поліметодологічного підходу сприяло вирішенню основних завдань
дисертаційного дослідження.

Науково-теоретичну основу дисертації становлять роботи вітчизняних
дослідників, проблемам відновної юстиції присвячено праці І. Войтюка,
О. Вовка, А. Горової, Т. Денисової, П. Захарченка, В. Землянської,
Р. Коваля, М. Костицького, В. Маляренка, М. Мірошниченко, Ю. Микитина,
Н. Пархоменко, О. Шармар, О. Шевченка та ін. Серед закордонних
науковців відновне правосуддя досліджували І. Айртсен, Дж. Брейтуейт,
Д. Ван Несс М. Гроенхейзен, Г. Зер, Л. Корнозова, Н. Крісті, Д. Маєрс,
Р. Максудов, Т. Маршал, М. Міхаловський, М. Райт, М. Умбрайт,
М. Флямер та ін.

Нормативну основу дослідження становлять міжнародно-правові акти
ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, що стосуються відновного
правосуддя; закони та підзаконні нормативно-правові акти України; постанови
Пленуму Верховного Суду України; відомчі нормативно-правові акти
Генеральної прокуратури України; нормативно-правові акти європейських
країн у сфері відновного правосуддя.
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Емпіричну основу дослідження становлять праці дослідників історії
кримінального права та процесу, опубліковані та виявлені в Інституті
рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (ф. 1) та
Державному архіві Київської області (ф. 1062), які стосуються судової
практики, що свідчать про витоки інститутів посередництва і примирення у
минулому кримінальному праві.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація
є першим в Україні комплексним історико-правовим та порівняльно-правовим
дослідженням становлення й та розвитку відновного правосуддя в правових
системах Європи, у рамках якого сформульовано концептуальні поняття,
теоретико-правові положення, висновки та запропоновано практичні
рекомендації щодо впровадження відновного правосуддя у законодавство
України, які й винесено на захист:

вперше:
– обґрунтовано висновок про те, що передумовою виникнення та розвитку

відновного правосуддя стала недосконалість системи кримінальної юстиції,
критика якої у науковій доктрині наприкінці ХХ ст. поступово
трансформувалася в нову концепцію, що передбачає альтернативний підхід до
вирішення розв’язання кримінальних конфліктів;

– здійснено періодизацію розвитку наукової думки у сфері відновного
правосуддя, яку умовно можна поділити на три періоди, починаючи з
1940-х рр. до сьогодення: 1940–60-ті рр. – науковці різноманітних галузей
доходять обґрунтованого висновку щодо недосконалості кримінальної
системи судочинства, зосереджується увага на проблемах потерпілого та
механізмах відшкодування йому шкоди; 1970–80-ті рр. – закладається
підвалина формування концепції відновного правосуддя; 1990-ті рр. –
початок ХХІ ст. – дослідниками вивчається проблема поєднання
теоретичних основ концепції відновного правосуддя з практичним досвідом
застосування відновних практик, висуваються конкретні пропозиції щодо
закріплення їх на законодавчому рівні;

– запропоновано авторське визначення поняття відновного правосуддя
як компенсаційного вирішення наслідків правопорушення невеликої або
середньої тяжкості або правопорушення, скоєного неповнолітньою особою, за
участю сторін кримінального конфлікту, держави та суспільства, яке
передбачає відновлення прав потерпілого, відшкодування завданої йому
шкоди, примирення учасників конфлікту;

– здійснено історико-порівняльний аналіз генези європейських моделей
відновного правосуддя, відповідно до якої вони пройшли шлях від
експериментальних відновних програм за ініціативи громадянського
суспільства до закріплення інституту відновного правосуддя у законодавстві
європейських країн;

– визначено й обґрунтовано чотири етапи становлення і розвитку
відновної юстиції в країнах Європи, що розпочинаються в умовах закінчення
Другої світової війни і продовжуються донині: 1940–60-ті рр. – виникають
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соціальні рухи за справедливість кримінальної системи; 1960-ті – початок
1980-х рр. – розпочинаються теоретичні дискусії з приводу цієї проблеми
представниками різноманітних галузей науки; 1980–90-ті рр. –
запроваджуються пілотних проектів з відновних практик у окремих
європейських країнах; ухвалюються міжнародно-правові акти ООН, Ради
Європи та Європейського Союзу, що регламентували засади відновного
правосуддя; 1990-ті рр. – початок ХХІ ст. – відновне правосуддя закріплюється
на законодавчому рівні;

– запропоновано класифікацію європейських моделей відновного
правосуддя, що включає континентальну модель (у країнах романо-
германської та скандинавської правових сімей медіація є процесуальним
інститутом, здебільшого закріпленим в законодавстві, що втілює одну з
можливих альтернатив кримінальному переслідуванню) та модель загального
права (органам кримінальної юстиції надаються широкі повноваження діяти в
інтересах суспільства і застосовувати широке коло відновних заходів щодо
правопорушника);

– сформульовано пропозиції щодо нормативного закріплення
граничного строку проведення медіації в кримінальних провадженнях, форми
звіту щодо проведення медіації та форми угоди про примирення, підвищених
вимог до медіаторів у справах за участю неповнолітніх та інших
організаційно-правових засад здійснення відновного правосуддя, що
обумовлює необхідність доповнення законопроекту «Про медіацію»
(від 17.12.2015 р. реєстр. № 3665) положеннями про особливості медіації, яка
застосовується в кримінальних провадженнях;

удосконалено:
– тезу про те, що становленню відновного правосуддя сприяли новітні

тенденції в розвитку системи кримінальної юстиції, а саме: гуманізація
кримінальної системи; спрощення кримінального судочинства за допомогою
використання принципу дискреційного судового переслідування,
альтернативних позасудових форм врегулювання тощо; розвиток механізмів
партисипативної юстиції, що забезпечують участь представників
громадянського суспільства в діяльності судової влади; застосування
принципу диспозитивності, що дає змогу учасникам конфлікту брати
активнішу участь і самостійно розпоряджатися своїми законними правами у
кримінальному процесі;

– висновок про те, що починаючи з потестарного суспільства в Україні
поширеними відновними практиками були посередництво, третейське
судочинство, широке залучення громади у процес вирішення кримінальних
конфліктів; а джерелами українського права передбачалися примирення і
компенсація шкоди потерпілому;

дістали подальшого розвитку:
– твердження, що відновний підхід у різних його проявах (посередництво,

примирення, відшкодування шкоди потерпілому) є притаманним для
української правової системи, він заклав підвалини для альтернативного
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правосуддя та примирення як в правосвідомості українського народу, так і в
юридичній практиці;

– аргументація, що для впровадження інституту відновного правосуддя в
національну правову систему необхідний комплексний підхід, а саме:
законодавча регламентація відновного правосуддя; підготовка
висококваліфікованих фахівців (медіаторів); інформування громадян щодо
можливості застосування відновного правосуддя при вирішенні кримінально-
правових конфліктів; обґрунтовано доцільність проведення в Україні пілотних
програм сімейних конференцій і кіл правосуддя кіл правосуддя під час
розгляду кримінальних справ за участю неповнолітніх з урахуванням
європейського досвіду.

Практичне значення одержаних результатів. Висновки, узагальнення
та практичні рекомендації, наведені у дисертації, мають як теоретичне, так і
практичне значення у сферах історії права, кримінального права,
законотворчої діяльності, а саме:

– у науково-дослідній сфері отримані результати дають змогу суттєво
поглибити наукові знання про сутність, зміст відновного правосуддя, медіації
та можуть становити основу для досліджень механізмів реалізації
альтернативних способів вирішення кримінальних конфліктів в умовах
євроінтеграційних процесів в Україні;

– у законотворчості використання європейського досвіду сприятиме
правильному вибору моделі реалізації відновних програм в Україні (Комітет з
питань правової політики та правосуддя, Верховна Рада України, довідка про
впровадження від 05.07.2018 р. № 04-29/18-1412);

– у правозастосовній діяльності отримані результати сприятимуть захисту
та охороні прав і свобод людини, громадянина у процесі здійснення
кримінального судочинства;

– у навчальному процесі – можуть використовуватися при підготовці
навчальних посібників, розробленні навчальних програм з історії українського
права, спецкурсів з історії становлення й розвитку відновного правосуддя в
правових системах Європи та для вивчення еволюції відновних практик, зокрема
примирення і посередництва, в Україні (юридичний факультет Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, акт впровадження від
29.09.2017 р.; Інститут підвищення кваліфікації прокурорів Національної
академії прокуратури України, акт впровадження від 11.12.2017 р.).

Апробація результатів дослідження. Ключові положення роботи
оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях: «Сучасне правотворення: питання теорії та практики»
(м. Дніпропетровськ, 2014 р.), «Актуальні питання державотворення в
Україні» (м. Київ, 2015 р.), «Реформування правової системи України під
впливом євроінтеграційних процесів» (м. Херсон, 2015 р.), «Нові завдання та
напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті» (м. Одеса, 2015 р.),
«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 2016 р.),
«Державно- та правотворчі традиції українського народу» (м. Ірпінь, 2016 р.),
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«Концепція та методологія історії українського права» (м. Київ, 2017 р.),
«Українське право і законодавство за доби Української революції (1917–
1921 рр.)» (м. Київ, 2017 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення, висновки та узагальнення
дисертаційного дослідження викладено в чотирнадцяти наукових роботах,
серед яких шість наукових статей, п’ять з яких опубліковані у вітчизняних
фахових виданнях, в тому числі одна – в журналі, який включений до
міжнародної наукометричної бази, одна – в іноземному науковому виданні, а
також вісім доповідей, оприлюднених на міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних конференціях.

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з анотації, змісту,
вступу, трьох розділів, що об’єднують дев’ять підрозділів, висновків і списку
використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 219 сторінок, з
них основного тексту – 171 сторінка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її мету та
завдання, об’єкт і предмет, висвітлено методологічну основу дослідження,
сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних
результатів, наведено відомості про опублікування результатів дослідження,
його структуру та обсяг.

Розділ 1 «Історіографія, методологія та джерельна база дослідження»
складається з трьох підрозділів та висновків до розділу і містить
характеристику стану наукового розроблення проблеми, використаних методів
дослідження, джерел, а також аналіз правової природи та сутності відновного
правосуддя, його основних форм та принципів.

У підрозділі 1.1 «Історіографія відновного правосуддя» наведено
узагальнюючий аналіз історіографії з проблематики дослідження. У ньому
виділено основні етапи генезису наукової думки щодо становлення і розвитку
відновного правосуддя. У 1940-60-х рр. проводилися дослідження, в яких
науковці зосереджували увагу на недоліках тогочасної системи
кримінального судочинства, особливо стосовно прав потерпілих. Цим
проблемах присвячені праці Х. фон Гентинга, Б. Мендельсона, М. Фрай,
С. Шафера. Поступово критика кримінальної системи у науковій доктрині
трансформувалася в концепцію відновного правосуддя, яка передбачала
альтернативний підхід до розв’язання кримінальних конфліктів. Активізація
досліджень цієї проблематики відбувається у 1970-80-х рр. У цей час
видається значна кількість праць: І. Айртсена, Дж. Брейтуейта, Г. Зера,
Д. Ван Несса, Н. Крісті, Д. Маєрса, М. Міхаловського М. Райта. В їхніх
роботах пропонувалася альтернатива ув’язненню і шлях до зниження
кількості вироків, зокрема обґрунтовувалась важливість примирення сторін
правопорушення, відшкодування збитків потерпілому. Наприкінці ХХ – на
початку ХХІ ст., розвиваючи концепцію відновного правосуддя, науковці
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почали зосереджувати увагу на механізмах її реалізації та способах
закріплення у законодавстві з урахуванням національних особливостей.
Вагомий внесок у висвітлення цієї проблематики здійснили такі зарубіжні
вчені як М. Бурман, Дж. Док, Дж. Джонстоy, С. Істен, Л. Корнозова,
Р. Максудов, Л. Марклунд, Т. Маршал, Б. Фелледжі. Серед вітчизняних
дослідників проблемам відновної юстиції присвячені праці І. Войтюка,
О. Вовка, А. Горової, Т. Денисової, П. Захарченка, В. Землянської, Р. Коваля,
М. Костицького, В. Маляренка, Ю. Микитина, та ін. Виокремлено прогалини
у вивченні позасудових механізмів врегулювання кримінальних конфліктів.
Зроблено висновок, що досі відсутнє історико- та порівняльно-правове
дослідження розвитку відновного правосуддя у європейських країнах, яке б
стало концептуальною основою закріплення відновних підходів у
національне законодавство.

У підрозділі 1.2 «Методи та джерельна база дослідження»
розкривається методологічна основа дослідження, проаналізовано джерела,
використані для досягнення мети дисертаційної роботи. Зазначено, що
застосування поліметодологічного підходу сприяло вирішенню основних
завдань дисертаційного дослідження. Проведено аналіз міжнародно-
правових актів та нормативно-правових актів європейських країн щодо
регулювання альтернативного правосуддя. Встановлено, що джерела такого
роду сприяють реформуванню судової системи України відповідно до
головних здобутків, накопичених досвідом інших держав та світовим
співтовариством у цілому. Окремо приділено увагу групі джерел, за
допомогою яких було досліджено розвиток відновного правосуддя в
Україні. При дослідженні використовувалися як опубліковані збірки, так і
вперше виявлені документи з фондів Інституту рукопису Національної
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (ф. 1) та Державного архіву
Київської області (ф. 1062). Використані джерела та запропоновані методи,
в цілому, дали змогу повною мірою вирішити основні наукові завдання,
поставлені в роботі.

У підрозділі 1.3 «Поняття, форми і принципи відновного правосуддя»
проаналізовано підходи до розуміння сутності відновного правосуддя,
охарактеризовано його основні форми і принципи.

Встановлено, що відновне правосуддя – форма правосуддя, основною
метою якого є створення умов для усунення наслідків, спричинених
правопорушенням; воно не дублює офіційні інститути судової влади, а
доповнює їх додатковими можливостями врегулювання конфлікту, такими як
примирення сторін і відшкодування шкоди потерпілому. Запропоновано
авторське визначення дефініції «відновне правосуддя», що є істотним внеском
у розроблення окресленої наукової проблеми. Стверджується, що основними
формами відновного правосуддя є медіація, сімейні конференції і кола
правосуддя. Запропоновано класифікацію спеціальних принципів відновного
правосуддя, що включає: принципи відновного правосуддя як концепції та
принципи, що стосуються безпосередньо процесу його здійснення.
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Розділ 2 «Становлення і розвиток європейських моделей відновного
правосуддя» складається з чотирьох підрозділів та висновків до розділу і
присвячений історико- та порівняльно-правовому аналізу передумов
становлення європейських моделей альтернативного правосуддя, визначенню
й характеристиці етапів розвитку відновного правосуддя в Європі.

У підрозділі 2.1 «Закріплення відновного правосуддя у міжнародно-
правових актах» проаналізовано правові акти ООН, Ради Європи та
Європейського Союзу, які безпосередньо або опосередковано регулюють
питання, пов’язані із запровадженням та застосуванням відновного
правосуддя.

Констатовано, що після Другої світової війни відбувався активний
розвиток міжнародного права в сфері прав людини. Особлива увага була
зосереджена на дотриманні прав людини в системі кримінального
правосуддя. У цьому контексті органами ООН було розроблено ряд норм і
стандартів, безпосередньо пов’язаних з попередженням вчинення
правопорушень і запровадженням відновного правосуддя. Новий етап
розвитку міжнародного законодавства у сфері відновного правосуддя
припав на початок XXI століття. Міжнародними організаціями ООН, Ради
Європи та Європейського Союзу було розроблено рекомендації та
пропозиції щодо уніфікованого використання положень у сфері
альтернативного правосуддя.

У підрозділі 2.2 «Еволюція альтернативного правосуддя в країнах
континентальної Європи» зосереджено увагу на становленні й та розвитку
відновного правосуддя в романо-германській правовій системі.

Стверджується, що у 1970–80-х рр. почався пошук альтернативного
способу вирішення конфліктів у Західній Європі, яким стало відновне
правосуддя, основною метою якого є створення умов для примирення сторін
правопорушення та усунення спричинених ним наслідків. Доведено, що
найбільш поширеним у Європі інструментом відновного правосуддя є медіація
між потерпілим і правопорушником. Зазначено, що в правових системах
європейських країн рідко використовуються моделі відновного правосуддя,
орієнтовані на участь групи.

Визначено передумови впровадження відновного правосуддя в окремих
європейських країнах, вивчено досвід формування альтернативного
механізму вирішення кримінальних спорів, зокрема оцінено діяльність служб
медіації, а також співпрацю професійних медіаторів з представниками
органів кримінальної юстиції. Обґрунтовано, що в європейських країнах
відновне правосуддя являє собою ефективний механізм, позитивними
наслідками застосування якого є, з одного боку, відновлення порушених прав
потерпілих, соціальна реабілітація правопорушників, а з другого, –
зменшення навантаження на судову систему і систему органів відбування
покарання.

У підрозділі 2.3 «Генеза відновного правосуддя в європейських
країнах загального права» проаналізовано досвід впровадження відновного
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правосуддя у країнах англо-саксонської правової системи. Встановлено, що
першою з європейських країн, яка ініціювала проведення програм з
відновного правосуддя, була Великобританія. Концепція медіації була
запозичена англійцями в кінці 1960-х – на початку 1970-х рр., коли вони
вивчали ранні медіаційні проекти в США, Канаді та Австралії. Значну увагу
приділено аналізу різновидів англійської медіації, які застосовуються для
врегулювання конфліктів на будь-якій стадії кримінального процесу, у тому
числі після проголошення вироку, зокрема судової медіації і поліцейської
медіації. Вказано, що у Великобританії окрім медіації застосовуються інші
види відновних процедур, такі як попередження, сімейні конференції.
З’ясовано, що в Ірландії розвитку альтернативних механізмів у судовому
процесі сприяли не тільки законодавча регламентація, а й громадська та
наукова дискусії щодо шляхів впровадження відновного правосуддя в
країні.

Зроблено висновок про те, що в країнах англо-саксонської правової сім’ї
поширення набули різні відновні підходи, майже одразу стаючи формально
узаконеними: програми посередництва (медіації), сімейні конференції, метод
«застереження».

У підрозділі 2.4 «Медіативна юстиція в скандинавських країнах»
розглянуто загальні тенденції розвитку відновного правосуддя країн
скандинавської правової системи. Встановлено, що в країнах Північної
Європи окрім національних відновних програм регулярно проводяться
регіональні консультації в рамках Скандинавського форуму медіації.
Визначено, що успішному розвитку медіації в країнах Скандинавії сприяла
висока ефективність проведення освітньої роботи серед працівників
правоохоронних органів та органів судової системи. Досліджено, що
впровадження відновного правосуддя в скандинавських країнах відбувалося
за ініціативою громадських організацій та мало державну підтримку, яка
полягала в законодавчій регламентації медіації, а також фінансуванні
відновних програм з державного та муніципальних бюджетів. Зроблено
висновок, що у скандинавських країнах медіацію розглядають як метод
вирішення конфліктів та водночас спосіб захисту суспільного порядку.

Розділ 3 «Еволюція інституту відновного правосуддя в Україні»
складається з двох підрозділів, у рамках яких автором висвітлено історичні
основи відновного підходу й досліджено тенденції розвитку відновного
правосуддя в Україні в роки незалежності, а також експериментальні
відновні програми.

У підрозділі 3.1 «Становлення альтернативного правосуддя в Україні»
зазначено, що важливими для впровадження відновного правосуддя в
Україні є історичний досвід і традиції розвитку інститутів відновного
правосуддя. Дисертантом виділено основні історичні пам’ятки права, в яких
закріплено найяскравіші прояви відновного правосуддя, наближені до його
сучасної концепції. Встановлено, що в окремі історичні періоди
поширеними відновними практиками були посередництво, третейське
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судочинство, широке залучення громади у процес вирішення кримінальних
конфліктів. Джерела права передбачали примирення і компенсацію шкоди
потерпілому.

У підрозділі 3.2 «Тенденції розвитку відновного правосуддя в Україні в
умовах державної незалежності України» зазначено, що зважаючи на
очевидність переваг застосування відновного правосуддя у кримінальному
процесі та наявність соціального замовлення на існування таких процедур в
українському суспільстві, у 1990-х рр. розпочався процес формування
інституту відновного правосуддя в нашій державі. Встановлено, що
громадські організації проводять експериментальні проекти з відновного
правосуддя, за їх ініціативою в різних регіонах країни виникає мережа
центрів відновного правосуддя. На основі розглянутих передумов
запровадження відновного правосуддя внесено пропозиції щодо
перспективних змін до законодавства України з метою нормативно-правового
забезпечення відновного правосуддя.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
вирішення наукового завдання, яке полягає у розв’язанні концептуальних
питань теоретичного та нормативного забезпечення відновного правосуддя, в
тому числі такої його форми, як медіація, у кримінальний процес України.
Відповідно до поставленої мети та завдань сформульовано основні результати
та пропозиції, які мають теоретичне і практичне значення:

1. Встановлено, що наприкінці XX ст. з’являється новий підхід до
вирішення кримінальних конфліктів – відновне правосуддя. Набувають
широкого розповсюдження ідеї демократизації кримінально-правової
політики, вдосконалення системи кримінальної юстиції, гуманізації
кримінальної відповідальності. Моделі врегулювання конфліктів на основі
консенсусу поширюються як альтернатива, заснованій на конфронтації,
класичній кримінальній моделі правосуддя. Критика недосконалості системи
кримінальної юстиції у науковій доктрині поступово трансформується в нову
концепцію, що передбачає альтернативний підхід до вирішення кримінальних
конфліктів.

2. Надбання історіографії, присвяченої еволюції відновного правосуддя,
дає можливість виявити особливості наукової розробки поставленої
проблеми, а саме виділити у розвитку історіографії відновного правосуддя
такі етапи: 1940–60-ті рр. – науковцями різних галузей (кримінологами,
соціологами та ін.) проводяться дослідження щодо недосконалості
кримінальної системи судочинства, способи покарання піддаються критиці,
зосереджується увага на проблемах потерпілого та механізмах
відшкодування шкоди потерпілому; 1970–80-ті рр. – виникає концепція
відновного правосуддя, відбувається систематизація відновних підходів до
правосуддя, формулюються основні принципи, виокремлюються форми
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відновного правосуддя; 1990-ті рр. – на початку ХХІ ст. – у наукових
дослідженнях вивчається проблема поєднання теоретичних основ концепції
відновного правосуддя з практичним досвідом застосування відновних
практик, висуваються конкретні пропозиції щодо закріплення відновного
правосуддя на законодавчому рівні.

3. Обґрунтовано, що відновне правосуддя є новим способом реагування
на правопорушення та його наслідки, цінність якого полягає в пріоритетності
поєднання процесу вирішення кримінально-правового конфлікту та
результатів цього поєднання процесу розв’язання кримінально-правового
конфлікту та результатів його вирішення. Визначено, що основними формами
відновного правосуддя є медіація (посередництво) при вирішенні конфлікту
між потерпілим та правопорушником, де крім сторін правопорушення бере
участь нейтральний та неупереджений посередник (медіатор); сімейні
конференції (family group conferencing), що застосовуються переважно щодо
неповнолітніх і в яких беруть участь крім потерпілих та правопорушників
також члени сім’ї сторін, родичі; кола правосуддя (sentencing circles), що
передбачають можливість участі у вирішенні кримінального конфлікту, крім
сторін правопорушення, їхніх сімей, працівників правоохоронних органів, а
також членів громади.

Відновне правосуддя ґрунтується на загальноправових принципах
кримінального процесу (демократизм, законність, гуманізм) та спеціальних
принципах. Виходячи із суті та призначення відновного правосуддя, його
спеціальні принципи поділяють на дві групи: принципи відновного правосуддя
як концепції («зцілення» потерпілого, відшкодування збитків, відновлення
суспільних зв’язків); принципи відновного правосуддя, що стосуються
безпосередньо процесу його здійснення (добровільність участі сторін,
доступність відновних програм, автономія служб, що здійснюють проведення
відновних програм).

4. Ухвалення міжнародно-правових актів з питань відновного правосуддя
стало важливим підґрунтям для поширення цього інноваційного підходу до
судочинства у світі, в тому числі у країнах Європи. Основи відновного
правосуддя закріплені у міжнародно-правових актах ООН, Ради Європи та
Європейського Союзу. Акти ООН містять рекомендації країнам-членам ООН
щодо розширення застосування санкцій за вчинення правопорушень, не
пов’язаних з триманням під вартою чи ув’язненням, а також щодо
реформування системи кримінального судочинства шляхом впровадження
відновних підходів. Акти Європейського Союзу та Ради Європи закріплюють
засади і принципи реформування кримінального процесу та впровадження
відновного правосуддя, зокрема медіації.

5. За результатами дослідження запропоновано наступну періодизацію
розвитку відновного правосуддя в Європі: 1940–60-ті рр. – виникнення
соціального руху за справедливість кримінальної системи; 1960-ті – початок
1980-х рр. – відбуваються теоретичні дискусії з приводу цієї проблеми (у
них беруть участь переважно американські та європейські науковці),
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критика офіційної системи правосуддя правознавцями, соціологами,
представниками інших наукових галузей; 1980–90-ті рр. – запровадження
пілотних проектів з відновних практик у різних європейських країнах;
ухвалення міжнародно-правових актів ООН, Ради Європи та Європейського
Союзу, що закріплювали засади запровадження відновного правосуддя;
1990-ті рр. – початок ХХІ ст. – закріплення відновного правосуддя на
законодавчому рівні.

6. Встановлено, що існують особливості реалізації програм відновного
правосуддя в європейських країнах залежно від того, до яких правових сімей
вони належать. Відтак, виокремлено наступні моделі відновного правосуддя в
європейських країнах:

а) континентальна – у романо-германської та скандинавської правових
сімей медіація є процесуальним інститутом, як правило, закріпленим у
законодавстві, який втілює одну з можливих альтернатив кримінальному
переслідуванню. Визначено, що існують різні способи закріплення відновного
правосуддя на законодавчому рівні: в кримінальних кодексах (Німеччина,
Фінляндія, Польща), в кримінально-процесуальних кодексах (Австрія,
Франція, Бельгія, Фінляндія, Польща), в спеціальних законах про медіацію
(Норвегія, Фінляндія), у законах про ювенальну юстицію (Австрія,
Німеччина), у законах про службу пробації (Чехія);

б) модель європейських країн загального права – у європейських країнах
англо-саксонської правової сім’ї, Великій Британії та Ірландії, органам
кримінальної юстиції (поліції, прокурорам, суддям) надаються широкі
повноваження стосовно можливості діяти на свій розсуд в інтересах
суспільства і застосовувати широке коло відновних заходів щодо
правопорушника.

7. З’ясовано, що запровадження відновного правосуддя в Україні є
прикладом світових уніфікаційних процесів, а також закономірним
продовженням українських правових традицій. Від часів Руської держави і до
проголошення незалежності України застосовувались альтернативні механізми
вирішення кримінальних конфліктів. Відновні підходи були закріплені в
матеріальних і процесуальних нормах Руської правди, Литовських статутів 1529,
1566, 1588 рр. та набули розвитку в законодавчих актах Російської імперії.

Аналіз історико-правових джерел, починаючи від Руської держави і до
кінця ХХ ст. показав, що 1) елементи медіаційної форми вирішення
конфліктів виявилися ще в XI ст. в «Руській Правді»; 2) в Литовських
статутах 1529, 1566, 1588 рр. та Соборному Уложенні 1649 р. містяться
норми щодо правового регулювання процедур медіації; 3) інститут
примирення, який ґрунтувався на звичаєвих традиціях і був поширений у
Запорізькій Січі, був впроваджений у судочинство в Українській
гетьманській державі (Війську Запорозькому), доказом цього є судова
практика; 4) в «Правах, за якими судиться малоросійський народ» вперше
систематизовано норми, які закріплювали можливість застосування
примирення потерпілого і правопорушника як способу вирішення
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кримінального конфлікту; 5) закріплення в Уложенні про покарання
кримінальні і виправні 1845 р. переліку правопорушень, за якими при
розгляді справи допускалося примирення сторін кримінального конфлікту;
6) способи застосування медіаційних процедур у справах приватного
обвинувачення знайшли віддзеркалення в Статуті Кримінального
судочинства 1864 р. щодо зобов’язання судді «схиляти сторони до миру», і
лише якщо вони не бажають урегулювати конфлікт «полюбовно», виносити
вирок; 7) створення інституту совісного судочинства було закономірним
явищем, оскільки суспільство, унаслідок низької ефективності існуючої
судової системи, потребувало формування альтернативних механізмів
вирішення правових конфліктів; 8) у Кримінально процесуальних Кодексах
УСРР 1922, 1927 і УРСР 1960 рр. закріплювалась можливість закриття
кримінального провадження за примиренням обвинуваченого з потерпілим у
справах приватного обвинувачення.

8. Реформа системи кримінальної юстиції України, як одна з необхідних
передумов консолідації зусиль у напрямі євроінтеграції, має відбуватись
шляхом удосконалення законодавства, його максимального спрощення та
пришвидшення процедур розгляду окремих категорій справ. Необхідно робити
наголос на розвитку механізму позасудового вирішення конфліктів, зокрема
відновного правосуддя.

Пропонується доповнити законопроект «Про медіацію»
(від 17.12.2015 р. реєстр. № 3665), який розглядається у Верховній Раді
України, положеннями про особливості медіації, що застосовується в
кримінальних провадженнях:

1) враховуючи зміст ст. 46 Кримінального кодексу України, закріпити
можливість застосування медіації в кримінальних провадженнях про вперше
вчинені злочини невеликої тяжкості або необережні злочини середньої
тяжкості, крім корупційних злочинів;

2) встановити строк проведення медіації з максимальним терміном
до 30 діб;

3) визначити, що час проведення медіації не зараховується до
процесуальних строків;

4) встановити, що медіація, завершена вирішенням кримінально-
правового конфлікту, передбачає укладення угоди про примирення, яка
затверджується ухвалою суду та є підставою звільнення від кримінальної
відповідальності;

5) закріпити форму звіту щодо проведення медіації та форму угоди про
примирення;

6) встановити підвищені вимоги до медіаторів у справах за участю
неповнолітніх або передбачити обов’язковість залучення до процедури
посередництва педагога або професійного психолога (якщо таким не є сам
медіатор);

7) передбачити обов’язковість проведення медіації у справах, де
потерпілим або обвинуваченим/підсудним є неповнолітня особа.
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АНОТАЦІЯ

Дубовик О. І. Історико-правовий аналіз європейських моделей
відновного правосуддя. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.

Дисертація присвячена історико-порівняльному дослідженню
європейських моделей відновного правосуддя. Визначено передумови
становлення інституту відновного правосуддя в європейських країнах,
актуалізовано проблему нормативно-правового забезпечення, проаналізовано
досвід формування альтернативного механізму вирішення кримінальних
спорів, зокрема оцінено діяльність служб медіації. Розглянуто передумови
впровадження відновного правосуддя в Україні в рамках євроінтеграційних
процесів та шляхи його імплементації, систематизовано результати
вітчизняного досвіду реалізації його елементів в кримінальному процесі.
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Ключові слова: відновне правосуддя, медіація, система кримінальної
юстиції, історико-правовий аналіз, міжнародне право, ювенальна юстиція,
відновні підходи до розв’язання кримінальних конфліктів.

АННОТАЦИЯ

Дубовик О. И. Историко-правовой анализ европейских моделей
восстановительного правосудия. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история
политических и правовых учений. – Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев,
2018.

Диссертация посвящена историко-сравнительному исследованию
европейских моделей восстановительного правосудия. Определены
предпосылки становления института восстановительного правосудия в
европейских странах, актуализирована проблема нормативно-правового
обеспечения, проанализирован опыт формирования альтернативного
механизма решения уголовных споров, в частности оценена деятельность
служб медиации. Рассмотрены предпосылки внедрения восстановительного
правосудия в Украине в рамках евроинтеграционных процессов,
систематизированы результаты отечественного опыта реализации его
элементов в уголовном процессе.

Ключевые слова: восстановительное правосудие, медиация, система
криминальной юстиции, историко-правовой анализ, международное право,
ювенальная юстиция, восстановительные подходы к решению криминальных
конфликтов.

SUMMARY

Dubovyk O. I. Historical and legal analysis of the European models of
restorative justice. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.01 – Theory and History
of State and Law; History of Political and Legal Studies. – Taras Shevchenko
National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. –
Kyiv, 2018.

The thesis is devoted to the study of the European models of restorative
justice. The author carried out a general analysis of historical and legal literature
on the problems of research, identified the main stages of the genesis of scientific
thought on the formation and development of restorative justice. The research
considers approaches to understanding the essence of restorative justice. The
forms of restorative justice, their features, place and importance in the criminal
process of the countries where they are applied are determined. The basic
classifications of the principles of restorative justice are proposed. Attention is
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paid to the consolidation of restorative justice in the international legal acts of the
United Nations, the Council of Europe, the European Union and the European
experience of its implementation and application. It is concluded that the
adoption of the international legal acts on restorative justice has become an
important basis for dissemination of this innovative approach to legal proceedings
in the world, including in Europe. The preconditions for the emergence of
alternative justice in the European legal systems are clarified and it is proved that
the criticism of the criminal justice system imperfection is being gradually
transformed into a new doctrine, which provides for an alternative approach to
solving criminal conflicts. The experience of forming an alternative mechanism
for resolving criminal disputes in certain European countries has been studied, in
particular, the activity of mediation services has been evaluated, as well as the
cooperation of professional mediators with representatives of criminal justice
authorities. Particular attention is paid to the issues of legal and regulatory
provision of restorative justice and the activity of mediators, as well as to the
principles of establishing restorative justice services and analyzing their activities
in the implementation of rehabilitation projects. In most countries of Europe,
restorative justice is an effective mechanism, the positive consequences of which
are, on the one hand, the restoration of the violated rights of victims, the social
rehabilitation of offenders, and on the other, reducing the burden on the judicial
system and the system of sentencing bodies. It is substantiated that in the legal
systems of Europe there are specific features of the implementation of restorative
justice programs: in the countries of continental Europe related to the Romano-
Germanic and Scandinavian legal families, mediation is a procedural institution,
usually enshrined in legislation that embodies one of the possible alternatives to
criminal prosecution; in the countries of the Anglo-Saxon legal family, the
criminal justice authorities are given broad powers to act at their discretion in the
public interest and to apply a wide range of restorative measures against the
offender. The development of restorative justice (mediation, arbitration, public
participation in the resolution of criminal conflicts) in the territory of Ukraine
until its independence in separate historical periods has been investigated.
Analysis of the sources of criminal procedure law, which provided for
reconciliation and compensation for damage to the victim, has been carried out. It
is concluded that a restorative approach to solving criminal conflicts is not new
for the Ukrainian legal system and there is a basis for alternative justice and
reconciliation in the legal practice and legal awareness of the Ukrainian people. It
is substantiated that a comprehensive approach is necessary for the practical
implementation of the institution of restorative justice in Ukraine, its
development and improvement of implementation mechanisms, namely: the
legislative regulation of restorative justice, the training of highly qualified
specialists (mediators), informing citizens about the possibility of using
restorative justice in solving criminal-legal conflicts.

Analysis of historical and legal experience, taking into account the course
chosen by Ukraine for integration with the EU countries, made it possible to propose
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specific recommendations on the introduction of restorative justice at the legislative
level.

Key words: restorative justice, mediation, criminal justice system, historical
and legal analysis, international law, juvenile justice, restorative approaches to
solving criminal conflicts.
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