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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. 

Підготовка дисертації здійснювалася в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертаційного дослідження 

відбудеться у спеціалізованій вченій раді юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.  

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню 

європейських моделей відновного правосуддя. Автором здійснено 

узагальнюючий аналіз історико-правової літератури з  проблематики 

дослідження, виділено основні етапи генезису наукової думки щодо 

становлення і розвитку  відновного правосуддя, розкрито методологічну базу 

дисертаційного дослідження, проаналізовано джерела, використанні для 

досягнення мети дисертаційної роботи. 

У дослідженні розглянуто підходи до розуміння сутності відновного 

правосуддя. Визначено форми відновного правосуддя, їх особливості, місце та 

значення у кримінальному процесі країн, де вони застосовуються. 

Запропоновано основні класифікації принципів відновного правосуддя. 

Приділено увагу закріпленню відновного правосуддя у міжнародно-правових 

актах ООН, Ради Європи, Європейського Союзу та європейському досвіду його 

впровадження та застосування. Зроблено висновок, що ухвалення міжнародно-

правових актів з питань відновного правосуддя стало важливим підґрунтям для 

поширення цього інноваційного підходу до судочинства у світі, в тому числі               

в країнах Європи.  
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З’ясовано передумови становлення альтернативного правосуддя                        

в правових системах Європи та доведено, що критика системи кримінальної 

юстиції поступово трансформується у науковій доктрині в нову концепцію, що 

передбачає альтернативний підхід до розв’язання кримінальних конфліктів. 

Визначено і охарактеризовано етапи розвитку відновного правосуддя в романо-

германській, англо-саксонській та скандинавській правових системах. Вивчено 

досвід формування альтернативного механізму вирішення кримінальних спорів 

в окремих європейських країнах, зокрема оцінено діяльність служб медіації, а 

також співпрацю професійних медіаторів з представниками органів 

кримінальної юстиції. Особливу увагу приділено питанням нормативно-

правового забезпечення відновного правосуддя та діяльності медіаторів, а 

також принципам створення служб відновного правосуддя і аналізу їхньої 

діяльності щодо реалізації відновних проектів. 

На підставі порівняльно-правового аналізу формування механізмів 

позасудового вирішення кримінальних конфліктів в континентальній Європі, 

визначено еволюційні етапи розвитку відновного правосуддя в європейських 

країнах романо-германської правової системи. Встановлено, що країни Західної 

Європи являють собою приклад держав з широкою практикою застосування 

посередництва та інших моделей відновного правосуддя альтернативного 

правосуддя. У більшості країн моделі відновного правосуддя закріплені на рівні 

національного законодавства, в деяких вони існують в як пілотні програми. 

Розглянуто стан розвитку відновного правосуддя в кримінальному процесі 

країн Східної Європи та обґрунтовано думку, що запровадження процедур 

відновного правосуддя в кримінальний процес цих країн говорить про їх 

активну інтеграцію в загальноєвропейські інститути. Проаналізовано досвід 

впровадження відновного правосуддя у країнах англо-саксонської правової 

системи, значну увагу приділено аналізу різновидів англійської медіації, які 

застосовуються для врегулювання конфліктів на будь-якій стадії кримінального 

процесу, зокрема після проголошення вироку. Узагальнено тенденції розвитку 

відновного правосуддя в країнах Північної Європи, зокрема щодо проведення 
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відновних програм та впровадження медіації у законодавство скандинавських 

країн.  

Зроблено висновок, що в європейських країнах відновне правосуддя є 

ефективним механізмом, позитивними наслідками застосування якого є з 

одного боку, відновлення порушених прав потерпілих, соціальна реабілітація 

правопорушників, а з іншого – зменшення навантаження на судову систему і 

систему органів відбування покарання. Обґрунтовано, що в правових системах 

Європи існують особливості реалізації програм відновного правосуддя: у 

країнах континентальної Європи, які відносяться до романо-германської та 

скандинавської правових сімей медіація є процесуальним інститутом, як 

правило, закріпленим в законодавстві, який втілює одну з можливих 

альтернатив кримінальному переслідуванню; у країнах англо-саксонської 

правової сім’ї, органам кримінальної юстиції надаються широкі повноваження 

щодо можливості діяти на свій розсуд в інтересах суспільства і застосовувати 

широке коло відновних заходів щодо правопорушника. Досліджено розвиток 

відновного правосуддя (посередництва, третейського судочинства, участі 

громади у вирішенні  кримінальних конфліктів) на території України до 

набуття нею незалежності у різні історичні періоди: становлення відновного 

правосуддя за часів Київської Русі; використання практик  примирення  при 

вирішенні кримінальних конфліктів  в період  перебування українських земель 

у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої; розвиток 

відновних практик у судовому процесі в період Гетьманщини; еволюція 

відновного правосуддя в Україні під час перебування у складі Російської 

імперії; використання практик примирення на західноукраїнських землях в 

складі Австро-Угорської імперії; застосування відновних практик в період УНР, 

ЗУНР, Гетьманської держави, УНР часів Директорії, розвиток відновного 

правосуддя в післяреволюційний радянський період.  Проведений аналіз 

джерел кримінально-процесуального права, які  передбачали примирення і 

компенсацію шкоди потерпілому. Зроблено висновок, що відновний підхід до 

вирішення кримінальних конфліктів не є новим для української правової 
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системи та  існує підґрунтя для альтернативного правосуддя і примирення в 

юридичній практиці та правосвідомості українського народу. Розглянуто 

передумови впровадження відновного правосуддя в Україні та шляхи його 

імплементації, систематизовано результати сучасного вітчизняного досвіду 

впровадження його елементів в кримінальний процес. Обґрунтовано, що для 

практичного впровадження інституту відновного правосуддя в Україні, його 

розвитку та вдосконалення механізмів реалізації, 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. 

Аналіз історично-правового досвіду, з урахуванням обраного Україною 

курсу на інтеграцію з країнами ЄС, дав змогу запропонувати конкретні 

рекомендації щодо запровадження відновного правосуддя на законодавчому 

рівні.  

Ключові слова: відновне правосуддя, медіація, система кримінальної 

юстиції, історико-правовий аналіз, міжнародне право, ювенальна юстиція, 

відновні підходи до розв’язання кримінальних конфліктів. 
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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 preparation of the dissertation was carried out at Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. The Thesis defense will take place at Specialized 

Academic Council of Law Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Kyiv, 2018. 

Historical and legal analysis of the European models of restorative justice. 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 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 stages of 
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restorative justice development in Europe have been determined and characterized. 

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. 

On the basis of the comparative legal analysis of formation of the mechanisms 

for out-of-court resolution of criminal conflicts in continental Europe, evolutionary 

stages in the development of the restorative justice in European countries of the 

Romano-German legal system are determined. It is established that the countries of 

Western Europe are an example of the countries with a broad practice of mediation 

and other models of the restorative justice of alternative justice. In most countries, the 

restorative justice models are enshrined at the level of national legislation, in other 

they exist as pilot programs. The state of the restorative justice development in the 

criminal process of the countries of Eastern Europe is considered, and the opinion is 

grounded that introduction of the restorative justice procedures in the criminal 

process of these countries speaks about their active integration into the all-European 

institutions. The experience of the restorative justice implementation in the countries 

of the Anglo-Saxon legal system is analyzed, considerable attention is paid to the 

analysis of varieties of English mediation that are used to resolve conflicts at any 

stage of the criminal process, including after pronouncement of the sentence. The 

tendencies of the of the restorative justice development in the countries of Northern 

Europe are generalized, in particular regarding conduction of rehabilitation programs 

and implementation of mediation in the legislation of the Scandinavian countries. The 

conclusion is made that in the European countries, the restorative justice is an 

effective mechanism, the positive consequences of which are, on the one hand, 

restoration of the violated rights of victims and social rehabilitation of offenders, and 
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on the other hand, 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 implementation of the restorative justice programs: in the countries of continental 

Europe that belong 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 as 

they wish 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.It is established that 

introduction of the restorative justice in Ukraine is an example of world unification 

processes, as well as a natural continuation of Ukrainian legal traditions. From the 

time of the Russian state to the proclamation of Ukraine's independence, alternative 

mechanisms for resolving criminal conflicts were applied. Analysis of the sources of 

criminal procedure law, which provided for reconciliation and compensation for 

damage to the victim, has been carried out. The restorative approaches were fixed in 

the material and procedural norms of the Russkaya Pravda, the Statutes of Lithuania 

of 1529, 1566, 1588 and developed in the legislative acts of the Russian Empire. 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.  

The prerequisites of introduction of restorative justice in Ukraine and the ways 

of its implementation have been considered, the results of the modern domestic 

experience of introducing its elements into the criminal process have been 

systematized. 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 
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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 

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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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. 

Подготовка диссертационной работы осуществлялась в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Защита диссертации 

состоится в специализированом ученом совете юридического факультета 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена исследованию европейских моделей 

восстановительного правосудия. Автором осуществлен обобщающий анализ 

историко-правовой литературы по проблематике исследования, выделены 

основные этапы генезиса научной мысли относительно становления и развития 

восстановительного правосудия, раскрыта методологическая база 

диссертационного исследования, проанализированы источники, 

использованные для достижения цели диссертационной работы. 

В исследовании рассмотрены подходы к пониманию сущности 

восстановительного правосудия. Определены формы восстановительного 

правосудия, их особенности, место и значение в уголовном процессе стран, где 

они применяются. Предложены основные классификации принципов 

восстановительного правосудия. Уделено внимание закреплению 

восстановительного правосудия в международно-правовых актах ООН, Совета 

Европы, Европейского Союза и европейскому опыту его внедрения и 

применения. Сделан вывод, что принятие международно-правовых актов по 

вопросам восстановительного правосудия стало важной основой для 
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распространения этого инновационного подхода к судопроизводству в мире, в 

том числе в странах Европы. 

Выяснены предпосылки становления альтернативного правосудия в 

правовых системах Европы и доказано, что критика системы уголовной 

юстиции постепенно трансформируется в научной доктрине в новую 

концепцию, предусматривающую альтернативный подход к решению 

криминальных конфликтов. Определены и охарактеризованы этапы развития 

восстановительного правосудия в Европе. Изучен опыт формирования 

альтернативного механизма решения уголовных споров в отдельных 

европейских странах, в частности, оценена деятельность служб медиации, а 

также сотрудничество профессиональных медиаторов с представителями 

органов уголовной юстиции. Особое внимание уделено вопросам нормативно-

правового обеспечения восстановительного правосудия и деятельности 

медиаторов, а также принципам создания служб восстановительного 

правосудия и анализа их деятельности по реализации восстановительных 

проектов. 

На основании сравнительно-правового анализа формирования 

механизмов внесудебного разрешения уголовных конфликтов в 

континентальной Европе, определены эволюционные этапы развития 

восстановительного правосудия в европейских странах романо-германской 

правовой системы. Установлено, что страны Западной Европы представляют 

собой пример стран с широкой практикой применения посредничества и других 

моделей восстановительного правосудия альтернативного правосудия. В 

большинстве стран модели восстановительного правосудия закреплены на 

уровне национального законодательства, в некоторых они существуют в 

качестве пилотных программ. Рассмотрено состояние развития 

восстановительного правосудия в уголовном процессе стран Восточной Европы 

и обосновано мнение, что введение процедур восстановительного правосудия в 

уголовный процесс этих стран говорит об их активной интеграции в 

общеевропейские институты. Проанализирован опыт внедрения 
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восстановительного правосудия в странах англо-саксонской правовой системы, 

значительное внимание уделено анализу разновидностей английской медиации, 

которые применяются для урегулирования конфликтов на любой стадии 

уголовного процесса, в том числе после провозглашения приговора. Обобщены 

тенденции развития восстановительного правосудия в странах Северной 

Европы, в частности в отношении проведения восстановительных программ и 

внедрения медиации в законодательство скандинавских стран. Сделан вывод, 

что в европейских странах восстановительное правосудие является 

эффективным механизмом, положительными последствиями применения 

которого являются с одной стороны, восстановление нарушенных прав 

потерпевших, социальная реабилитация правонарушителей, а с другой, 

уменьшение нагрузки на судебную систему и систему органов отбывания 

наказания. 

Обосновано, что в правовых системах Европы существуют особенности 

реализации программ восстановительного правосудия: в странах 

континентальной Европы, относящихся к романо-германской и скандинавской 

правовым семьям, медиация является процессуальным институтом, как 

правило, закрепленным в законодательстве, который воплощает одну из 

возможных альтернатив уголовного преследования; в странах англо-саксонской 

правовой семьи, органам уголовной юстиции предоставляются широкие 

полномочия по возможности действовать по своему усмотрению в интересах 

общества и применять широкий круг восстановительных мероприятий в 

отношении правонарушителя. 

Исследовано развитие восстановительного правосудия (посредничества, 

третейского судопроизводства, участия общественности в решении уголовных 

конфликтов) на территории Украины до обретения ею независимости в 

отдельные исторические периоды. Установлено, что введение 

восстановительного правосудия в Украине является примером мировых 

унификационных процессов, а также закономерным продолжением украинских 

правовых традиций. Со времен Русского государства и до провозглашения 
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независимости Украины применялись альтернативные механизмы разрешения 

уголовных конфликтов. Проведен анализ источников уголовно-

процессуального права, которые предусматривали примирение и компенсацию 

ущерба пострадавшему. Восстановительные подходы были закреплены в 

материальных и процессуальных нормах Русской правды, Литовских статутов 

1529, 1566, 1588 гг. и получили развитие в законодательных актах Российской 

империи. Сделан вывод, что восстановительный подход к решению 

криминальных конфликтов не является новым для украинской правовой 

системы и существует почва для альтернативного правосудия и примирения в 

юридической практике и правосознания украинского народа. 

Рассмотрены предпосылки внедрения восстановительного правосудия в 

Украине и пути его имплементации, систематизированы результаты 

современного отечественного опыта внедрения его элементов в уголовный 

процесс. Обосновано, что для практического внедрения института 

восстановительного правосудия в Украине, его развития и совершенствования 

механизмов реализации необходим комплексный подход, а именно: 

законодательная регламентация восстановительного правосудия, подготовка 

высококвалифицированных специалистов (медиаторов), информирование 

граждан о возможности применения восстановительного правосудия при 

решении уголовно-правовых конфликтов. 

Учитывая выбранный Украиной курс на интеграцию со странами ЕС, 

анализ историко-правового опыта эволюции восстановительного правосудия в 

европейских странах позволил предложить конкретные рекомендации по 

внедрению восстановительного правосудия на законодательном уровне. 

Ключевые слова: восстановительное правосудие, медиация, система 

криминальной юстиции, историко-правовой анализ, международное право, 

ювенальная юстиция, восстановительные подходы к решению криминальных 

конфликтов. 
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ВСТУП 

 

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                     
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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. Наведене й 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 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 та посередництва розробити науково обґрунтовані 

пропозиції щодо впровадження відновного правосуддя у кримінальний процес 

України. 
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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 філософських, 
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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-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, 
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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. 

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 
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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 

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. – 
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запроваджуються пілотні проекти 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 
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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 

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 
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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.), «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, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. 1. Історіографія відновного правосуддя 

Ідеї гуманізму і соціального захисту, відображені у міжнародних 

правових актах, свідчать про тенденції відмови світової спільноти від виключно 

каральної реакції на правопорушення. Це зумовлює необхідність закріплення 

альтернативного підходу до вирішення кримінальних конфліктів, який 

реалізується через концепцію відновного правосуддя. Європейське та 

американське законодавство, дедалі частіше втілюють цю концепцію, 

насамперед, у справах неповнолітніх та осіб, які вперше вчинили 

правопорушення невеликої або середньої тяжкості.  

Відновне правосуддя в такій формі, як воно існує сьогодні, зародилося у 

середині 70-х років XX ст. як рух за зміну поглядів на правопорушення та 

покарання. Підхід, що лежить в його основі, орієнтований на надання 

можливості сторонам конфлікту і суспільству самим впоратися з наслідками 

правопорушення. 

Відновне правосуддя покликане не замінити офіційне правосуддя, а лише 

надати йому відновного характеру за рахунок використання певного способу 

вирішення кримінальних ситуацій. Реалізація програм відновного правосуддя 

відбувається завдяки підтримці ініціатив громадських організацій державними 

органами. 

Одночасно з активізацією соціальних рухів, появою альтернатив 

традиційній судовій системі розвивалися також наукові теорії, погляди. Можна 

констатувати, що спочатку з’явилася практика відновного правосуддя як 

відповідь на потребу відмінного від традиційного правосуддя, а теорія виникла 

згодом. Важливою передумовою  становлення концепції відновного правосуддя 

була критика офіційного кримінального правосуддя. 
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У зарубіжній історіографії прийнято вважати, що в 1970-80 рр. з’явилося 

багато присвячених неофіційному правосуддю наукових робіт, написаних 

правознавцями, соціологами, представниками інших наукових галузей.                 

Такої думки дотримуються і вітчизняні вчені, що проводили дослідження в 

сфері відновного правосуддя              

Однак, на нашу думку, вже у 1940-60 рр. проводилися дослідження,                   

в яких науковці хоч і не використовували поняття «відновне правосуддя»,                 

але зосереджували увагу на недоліках тогочасної системи кримінального 

судочинства, особливо стосовно прав потерпілих. Особливе місце з-поміж                 

них займають праці німецького кримінолога Ганца фон Гентинга і румунського 

кримінолога Бенджаміна Мендельсона. Вони вважали, що потерпілий має 

розглядатися не лише як пасивний об’єкт правопорушення, а й як його 

активний суб’єкт [1], під час кримінального судочинства мова повинна йти 

переважно про права потерпілого, а не про права правопорушника [2, р. 877-

891]. Відзначимо, що на той час такі ідеї були революційними в 

кримінологічній науці. 

До цієї проблеми зверталися також німецька кримінолог Сара Марджері 

Фрай та американський вчений Стівен Шафер. Так, М. Фрай стверджувала, що 

кримінальною системою правосуддя ігнорується потерпілий і пропонувала 

обов’язковість відшкодування шкоди як використання принципу «повернення 

до попереднього стану» [3]. У означеному нами напрямі проводив дослідження 

С. Шафер. Він, зокрема зауважував, що інтерес до відновлення порушених прав 

мав місце ще в концепціях стародавнього світу. Вони були забуті в кінці 

Середньовіччя, коли виникла система правосуддя, в якій визначалися 

зобов’язання правопорушника   перед державою, а не перед потерпілим [4,                  

p. 55]. 

У 1975 р. Мішель Фуко, французький мислитель і історик, видав працю, 

однією з основних ідей якої стала еволюція політичних технологій західного 

суспільства при переході від епохи пізнього Середньовіччя до Нової історії і до 

сучасності. Він відмічав, що з часом каральні механізми державної влади стали 
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гуманнішими. Правопорушники почали відбувати покарання у в’язниці, 

зменшилась кількість тілесних покарань. Тобто змінилася сама правова 

природа покарання. Сформувалося нове уявлення про суб'єкта 

правопорушення, ним стала людська свідомість [5]. 

Поступово критика кримінальної системи у науковій доктрині 

трансформувалася в нову концепцію відновного правосуддя, яка передбачала 

альтернативний підхід до розв’язання кримінальних конфліктів.                                 

У 1970-80-х рр. багато кримінологів і психологів у Норвегії, Нідерландах                     

та інших країнах закликали до відміни ув’язнення. В їхніх роботах 

пропонувалася альтернатива ув’язненню і шлях до зниження кількості вироків.                                

Так, американський психолог доктор Альберт Іглаш та норвезький кримінолог 

Нільс Крісті були першими, хто зосередив увагу на кризі системи 

кримінального судочинства і альтернативній парадигмі, яка могла б в окремих 

випадках істотно замінити каральну функцію правосуддя [6].  

Працюючи з дорослими і неповнолітніми у системі кримінальної юстиції, 

А. Іглаш дійшов висновку, що такій системі бракує гуманності                             

та ефективності. Як альтернативу  цій системі він пропонував поняття 

«творчого повернення». Суть її полягала в тому, що правопорушнику, під 

відповідним спостереженням, дають можливість налагодити зв’язок                             

з потерпілим і залагодити свою провину, насамперед шляхом відшкодування 

шкоди.  На нашу думку, А. Іглашем визначено одну з основних функцій 

відновної юстиції, а саме компенсацію збитків потерпілому. Він також 

визначив три різних парадигми правосуддя: каральну, дистрибутивну (або 

розподільну) і відновну. 

 На відміну від каральної парадигми, яка орієнтована перш за все на 

покарання правопорушника, і дистрибутивної парадигми, яка основну увагу 

приділяє реабілітації правопорушника, відновна парадигма ґрунтується на ідеї 

відшкодування збитків, заподіяних потерпілому. А. Іглаш стверджував, що 

відповідальність правопорушника в такому випадку полягає у тому, щоб 

побудувати комунікацію з потерпілим, своїми діями надати йому допомогу, 
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тим самим спокутувавши свою провину, і закласти фундамент свого 

некримінального майбутнього. Функція ж правоохоронних органів і соціальних 

служб зводилась би до контролю відновних практик [7]. 

Революційними на той час стали погляди норвезького кримінолога            

Н. Крісті. Він послідовний противник смертної кари, а також зростання 

кількості осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі, прибічник 

гуманізації і мінімізації покарання при неодмінному захисті інтересів 

потерпілого. На думку Н. Крісті, конфлікти повинні вирішуватись самими 

суб’єктами правопорушення. Він вважав, що в межах відновного правосуддя 

кримінальний процес  повинен сприяти  активному  залученню  до нього 

потерпілих, правопорушників і представників громади. Держава не повинна 

домінувати, виключаючи з процесу інших осіб [8]. 

Послідовним критиком системи покарання є голландський кримінолог, 

адвокат, поет та історик Герман Бьянчі, роботи якого є  маловивченими.                    

У  своїх публікаціях він наполягав на тому, що є кращі шляхи боротьби з 

правопорушниками, ніж ув’язнення, а застосування покарання, як основного 

елемента тогочасної системи кримінального правосуддя, є помилковим.                        

На його думку, доречнішим було б примирення потерпілого і правопорушника,                

а також компенсація потерпілому моральної і матеріальної шкоди [9, p. 306-

317]. 

Велике значення для розвитку системи наукових знань в сфері 

відновного правосуддя мають наукові праці пенсільванського адвоката 

Реймонда Міхаловського (США), в яких він розмежовував два види 

суспільств: суспільства, вільні від державності і суспільства, організовані                 

в межах держави. У своїй популярній книзі «Порядок, закон і злочин» 

(«Order, Law and Crime»)  Р. Міхаловський писав, що існуючі тридцять тисяч 

років тому первісні суспільства були нечисленними, спиралися на 

економічну кооперацію, тяжіли до рівності і справедливості між членами 

суспільства, незалежно від того, осілий чи кочовий спосіб життя вели, 

віддавали перевагу мирним способам вирішення суперечок. Натомість, 
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зауважував Міхаловський, в кримінальній юстиції ХХ ст. головна увага 

приділялася помсті у формі невідворотності покарання, а не примиренню 

сторін конфлікту з відшкодуванням збитків потерпілому [10]. 

Фундатором концепції відновного правосуддя слід вважати 

пенсільванського професора соціолога Говарда Зера, який здійснив спробу 

систематизувати відновні підходи до правосуддя. Автор досліджував парадигму 

кримінального правосуддя, що стосується правопорушення і покарання, 

розглянув історичні, біблейські, громадські і практичні альтернативи цій 

парадигмі. Науковцем систематично розкриті аспекти відновного правосуддя, 

які стали класикою (потреби потерпілого, відповідальність правопорушника, 

важливість примирення, відшкодування збитків потерпілому). Вчений 

аналізував досвід практичної реалізації відновного правосуддя, а саме програми 

примирення потерпілого і правопорушника, історію перших експериментів в 

Канаді і США, мету програм примирення, ефективність їх застосування [11]. 

Послідовником Г. Зера є австралійський соціолог і кримінолог, професор 

дослідницької школи соціологї в Австралійському державному університеті, 

Джон Брейтуейт. Про визнання заслуг автора в області кримінології свідчить 

той факт, що книга «Злочин, сором і возз'єднання» була нагороджена в 1990 р. 

премією «За видатні досягнення суспільства у вивченні соціальних проблем» 

(США), а в 1991 р. — премією «Американської кримінології ім. Майкла Дж. 

Хинделанга». В центрі уваги автора як країни (наприклад, Японія), так                         

і періоди європейської історії (наприклад, Вікторіанська епоха в Англії), що 

характеризуються низьким рівнем злочинності. Дж. Брейтуйет створює 

оригінальну теоретичну концепцію, згідно якої в основі соціальної регуляції 

злочинності лежить відчуття сорому. Саме навіювання сорому може, з його 

точки зору, стати силою, що формує суспільство. Вчений захищає і обґрунтовує 

ідею відновного правосуддя як альтернативи сучасному кримінальному 

правозастосуванню. Концептуально автор виходить з того, що основним 

засобом контролю над правопорушеннями є прагнення вселяти відчуття сорому 

за провину, але вселяти його так, щоб це відчуття було, як він його називає, 
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з’єднуючим. Однак відмічає, також, різновиди навіювання сорому, які швидше 

є причиною правопорушень, ніж запобігають їм. Загалом, його аналіз 

підкреслює позитивну роль і великий потенціал неофіційних методів 

соціального контролю, наприклад, суспільного осуду, що викликає відчуття 

сорому, для збереження порядку в суспільстві [12,  с. 310]. 

Заслуговують на увагу наукові розробки американського науковця Пола                

Мак Колда, який зазначав, що метою відновного правосуддя є відшкодування 

шкоди. В його наукових працях спостерігається прагнення до впровадження 

«пуристичної моделі», тобто, підходу до відновного правосуддя, що передбачає 

рівноцінну концентрацію уваги на потребах потерпілого, правопорушника і 

громади, а також одночасного задоволення всіх цих потреб [13, p. 15]. На 

противагу П. Мак Колду, інші науковці, американські вчені Гордон Бейземор та 

Лоуд Волгрейв, відстоюють «максималістський» підхід до відновного 

правосуддя, який розглядає відновне правосуддя, як «кожну дію, орієнтовану 

на встановлення справедливості шляхом відшкодування спричиненої 

правопорушенням шкоди». Прибічники «максималістського» підходу 

стверджують, що пуристичний підхід обмежує потенційні можливості 

відновного правосуддя [14]. 

Філософські аргументи на користь альтернативної традиційному 

правосуддю реакції на правопорушення були приведені також у спільних 

роботах Дж. Брейтуйета і американського кримінолога Р. Петтіта, а також 

британських вчених Б. Крагга і М. Фатіка. Автори закликали до обмеження 

використання каральних санкцій.  Вони наполягали на тому, що запровадження 

відновного правосуддя може поєднувати  прагнення до «закону і порядку»                  

і боротьбу за «прогресивнішу» реакцію на правопорушення [15]. Для кращого 

розуміння цієї позиції можна звернутися до слів Дж. Брейтуйета стосовно того, 

що «одні з найконсервативніших урядів світу, які приділяють  велике значення 

питанням фінансової дисципліни та економії коштів (Нова Зеландія і Сінгапур) 

опинилися в числі тих, що першими підтримали масштабний розвиток 

відновного правосуддя» [16].  
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Загальні питання щодо функціонування альтернативних механізмів 

вирішення конфліктів, серед яких проблеми застосування покарання до  

правопорушника та відшкодування збитків потерпілому, вивчалися 

англійськими правознавцями  Л. Зеднер,  М. Магр’ю, Р. Морганом та Р. 

Рейнером. Міркування вчених були спрямовані на розділення категорій 

покарання і відшкодування збитків, як автономних складових кримінального 

процесу [17]. 

Альтернативне правосуддя стало об’єктом аналізу Даніеля Ван Несса,  

американського фахівця  у сфері відновного правосуддя. Вчений  у 1993 р. 

виділив концептуальні аспекти відновного правосуддя. Він стверджував, що 

кримінальне правопорушення є, перш за все, конфліктом між індивідами, за 

наслідками якого шкода завдається потерпілому, суспільству та самому 

правопорушнику, а вже як похідний аспект  є порушенням закону. Він вважав, 

що метою кримінального процесу є примирення сторін кримінального 

конфлікту, яке супроводжується відшкодуванням шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням. Науковець наголошував, що кримінальний 

процес повинен сприяти активному залученню до нього потерпілого, 

правопорушника та представників громадськості. Таким чином,  Д. Ван Нєсс 

розглядав відновне правосуддя як форму правосуддя, метою якого є створення 

умов для відновлення прав потерпілого, а також ліквідація негативних 

наслідків, викликаних кримінальним правопорушенням [18]. 

Переважна більшість представників сучасних шкіл кримінологій також 

обстоюють думку про необхідність реформування кримінального 

законодавства. Як вважає британський кримінолог  Е. Шенк, в каральному 

правосудді злочин проти людини вважається злочином проти держави, 

правопорушники просто «ізолюються суспільством». В результаті виникає 

окрема проблема – соціалізація засуджених після відбування ними покарання. 

Підтримує його думку німецький кримінолог Г. Й. Шнайдер, підкреслюючи 

шкідливість ізоляції правопорушника, вказує, що формальна реакція на 

правопорушення з боку поліції, прокуратури і виправних закладів має бути 
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зведена до необхідного мінімуму. Він зазначає, що представники громадських 

організацій, які допомагають засудженим заново адаптуватися в суспільстві, 

переконані в тому, що відшкодування шкоди потерпілому підвищує самооцінку 

винного, підсилює його контроль за власними вчинками і сприяє його 

примиренню з потерпілим [19, с. 202-203].  Вивчаючи проблеми  кримінальної 

юстиції, естонський науковець, суддя Європейського суду з прав людини   Р. 

Марусте, вказував, що на початку 1990-х рр. у Фінляндії серед колишніх 

ув’язнених рецидив складав  більше  75 %. Наявність подібного явища в добре 

організованій і орієнтованій на людину системі позбавлення волі  говорить про 

необхідність максимально уникати застосування покарань у вигляді 

позбавлення волі, залишаючи цей крайній засіб лише на долю рецидивістів. 

Особливо це стосується молодих, несформованих особистостей [20]. Питанням 

соціальних і психологічних аспектів  відновного правосуддя  присвячена робота 

угорського дослідника  Б. Фелледжі.  Автор, зокрема, показує, що каральне 

правосуддя орієнтує людей на покору, на виправдання своєї поведінки з метою 

уникнути покарання, а не спонукає збагнути моральні цінності та потреби 

інших людей і суспільства в цілому [21, p. 224-225]. 

Американський кримінолог Гері Джонстоун, працюючи над розвитком 

концепції відновної юстиції, наголошує на важливості примирення і його 

потенційній ролі в кримінальному процесі. Він робить висновок, що відновне 

правосуддя є процесом, який змінює на краще систему кримінальної юстиції, 

налагоджує стосунки між потерпілим і правопорушником, дає можливість 

відшкодувати збитки потерпілому [22]. Британські вчені Ентоні Дафф та 

Кейтлін Делі, вдосконалюючи положення концепції відновної юстиції,  

розвивають «комунікаційну теорію», суть якої полягає в тому, що 

правопорушник повинен через покарання, на яке заслуговує, пройти шлях 

розкаяння і примирення з потерпілим [23].  

Питання реформування системи кримінального судочинства та 

застосування відновного правосуддя в кримінальному процесі висвітлено у 

наукових працях вченого, медіатора, віце-президента Британської мережі 
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медіації Мартіна Райта. Він досліджує проблему, яку залишили поза увагою 

більшість юристів і кримінологів: психологічні наслідки покарання. На думку 

М. Райта, позитивні зміни в поведінці правопорушника неможливо досягти 

тільки за допомогою покарання, воно має застосовуватися паралельно                         

з альтернативними методами, до яких належать програми відновного 

правосуддя. Вчений наводить  аргументи на підтримку відновного правосуддя, 

яке сприяє відновленню суспільного порядку і гармонізації суспільних 

відносин, зосередженню кримінальної юстиції насамперед на компенсаційній 

функції, а вже потім – на каральній [24]. 

Американські вчені Л. Надер і Е. Комбс-Шиллінг в своїх дослідженнях 

виокремлюють  основні функції відновного правосуддя. Відновне правосуддя 

дозволяє уникнути подальшої ескалації конфлікту, сприяє швидшій реінтеграції 

правопорушника в суспільство,  задовольняє потреби потерпілого,  повертає 

значення основоположним суспільним цінностям. Разом з тим,  згадані 

прибічники відновного правосуддя визнають, що у певних випадках  

правопорушники мають бути ізольовані від суспільства з міркувань суспільної 

безпеки [25, p. 34]. 

Слід відмітити, що деякі науковці, зокрема британські філософи права                

Е. фон Хірш та Е. Ашворт, критикували ідеї відновного правосуддя. Вони 

позитивно ставилися до покарання як до адекватної відповіді на заподіяну 

правопорушенням шкоду та відмічали необхідність встановлення  розміру 

шкоди для визначення суворості покарання. Зазначимо, що позиція                     

Е. фон Хірша наразі змінилася. Він більше не виправдовує суворість покарання 

аргументами  на користь негативної реакції держави на вчинене 

правопорушення, а вказує на те, що ув’язнення є лише «позбавленням 

можливостей для скоєння нового злочину» [26, p. 9-12]. 

        Наприкінці ХХ, на початку ХХІ ст. проблеми відновної юстиції 

продовжують  досліджуватися як закордонними, так і вітчизняними вченими. 

Важливо зауважити, що багато з тих, хто займався проблематикою 

альтернативного правосуддя ще на початку його зародження, продовжують свої 
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дослідження і в наш час. Наприклад, Г. Зер, який поєднує у своїй діяльності 

практику і теорію [27]. 

Слід зазначити, що важливою стала  можливість не лише «говорити» про 

відновне правосуддя, а й безпосередньо застосовувати його принципи в 

усталеній кримінальній системі судочинства, що орієнтована на покарання. 

Додаткова проблема для прибічників відновного правосуддя полягала в 

переконанні політиків, чиновників і представників громадськості щодо 

необхідності його впровадження. Вона була пов’язана із складністю визначення 

суті відновного правосуддя  загальними термінами, знайомими і зрозумілими 

державним службовцям і простим людям [28]. 

Розвиваючи концепцію відновного правосуддя, науковці почали 

зосереджувати увагу на механізмах її реалізації та способах закріплення у 

законодавстві з урахуванням національних особливостей. Так, британські вчені 

Дж. Док, С. Істен, Дж. Джонстоy, М. Бурман та скандинавські вчені                           

Г. Хафштайн А. Шторгард, Л. Марклунд досліджували відновну юстицію в 

аспекті вивчення її концептуальних основ для запровадження у національне 

законодавство [29]. 

Цінними для аналізу розвитку відновного правосуддя стали роботи 

європейських кримінологів  С. Тренкл, Ф. Дюнкеля, І. Ліппельта,  Я. Шітте та 

ін. Вони узагальнюють практику застосування відновних підходів і особливості 

закріплення відновного правосуддя на законодавчому рівні в окремих країнах 

Європи.  На думку вчених, відновне правосуддя  передбачає замість ізоляції 

правопорушника, його виправлення та гармонійну реінтеграцію у суспільство.  

Вони роблять висновок про те, що застосування законодавчо закріпленої 

процедури відновного правосуддя зменшує кількість випадків  повторного 

вчинення правопорушень, а також мінімізує витрати, пов’язані з проведенням 

судового процесу [30]. 

Частина науковців займалася проблемою удосконалення форм і методів 

відновного правосуддя на європейському континенті. Ґрунтовним є 

дослідження Іво Айретсена, професора Левенського Католицького 
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Університету у Бельгії. Умовно можна окреслити  чотири питання, які 

висвітлює автор. І. Айретсен визначає  поняття  «відновне правосуддя» в 

європейському контексті. Далі автор дає характеристику загальних  тенденцій 

розвитку посередництва між потерпілим і правопорушником як однієї з форм 

відновного правосуддя в  декількох європейських країнах. Також автор 

відзначає серію останніх ініціатив  на наднаціональному рівні і ознайомлює  з 

діяльністю Європейського форуму програм посередництва між потерпілим і 

правопорушником. Це дослідження показало, що відновне правосуддя може 

працювати паралельно з діючою судовою системою і навіть змінювати існуючі 

правові практики в кримінальних або ювенальних судах [31]. 

Л. Волгрейв, працюючи над проблемами розвитку відновного правосуддя, 

розглядав питання стосовно того, інтегрується нова практика в існуючу систему 

правосуддя чи кидає їй виклик і змінює її суть. На його думку, відновна 

практика як «набір прийомів» могла б  доповнити вже існуючий порядок 

здійснення правосуддя, а не бути чимось новим. Крім того, він звертав увагу на 

те, що в процесі здійснення реформи кримінального правосуддя  виникають 

відмінності між тим, що пропонувалося зробити, і тим, що було зроблено [32]. 

       На сучасному етапі вчені, продовжуючи традицію концепції відновної 

юстиції, роблять свої висновки щодо різних аспектів даної проблематики.             

Так, російська автор Л. Корнозова виділяє три напрямки розвитку відновного 

правосуддя, а саме: світоглядна позиція, що поступово трансформується                      

у теоретичну концепцію; практика, що набуває все більшого поширення; 

світовий рух [33]. Британські кримінологи Л. Шерман і Х. Стренг на підставі 

всебічного огляду судових матеріалів узагальнюють, що «відповідно до 

багатьох досліджень, правопорушники, що пройшли через відновне 

правосуддя, скоюють менше повторних правопорушень», особливо це 

стосується правопорушень, пов’язаних з насильством, і що «перехід від 

судового переслідування до відновної юстиції істотно підвищує шанси 

залучити правопорушника до безпосереднього вирішення конфлікту та 

подальшої реабілітації» [34]. 
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    Окремі аспекти альтернативних видів вирішення кримінальних конфліктів 

висвітлено в працях австрійського науковця Д. Мугворта. Вчений відмічає, що 

відновне правосуддя сприяє ефективній  реабілітації неповнолітніх потерпілих і 

правопорушників і «відкриває для фахівців в сфері ювенальної юстиції нові 

можливості для  роботи щодо відновлення правопорядку в суспільстві» [35]. 

Застосування відновного правосуддя у справах про вчинення правопорушення 

неповнолітніми також досліджувала професор віденського інституту соціології, 

права та кримінології Христина Пелікан. Вчена проаналізувала позитивний  

досвід  застосування відновного правосуддя в таких справах,  насамперед, 

завдяки компенсації шкоди потерпілому та соціальній реабілітації сторін 

кримінального конфлікту [36]. На думку австралійського вченого М. Пірса та 

британського криміналіста Г. Стюварда, законодавче закріплення відновного 

правосуддя має сприяти його частішому застосуванню, особливо у справах про 

правопорушення  неповнолітніх [37]. 

Слід зауважити, що на розвиток відновного правосуддя в Європі 

однаково вплинули наукові дослідження як європейських науковців, так і 

північноамериканських і австралійських. Сьогодні в Європі відбувається жвава 

наукова дискусія щодо того, яким чином можна ефективніше використовувати 

відновні заходи в кримінальній юстиції і вдосконалювати національне 

законодавство в цій сфері [38]. 

Після  підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, почалася її 

інтеграція у європейську спільноту, що вимагає від нашої держави адаптування 

національного законодавства до міжнародних стандартів і зобов’язань. 

Особливо це стосується кримінального процесу, через який здійснюється 

охорона важливих конституційних прав, свобод та інтересів громадян, з 

врахуванням реалій розвитку українського суспільства [39]. 

Теоретичні дослідження в сфері відновного правосуддя в Україні 

почалися в кінці 1990-х рр. Так, проблему запровадження відновного 

правосуддя в Україні вивчали українські правознавці М. Костицький і               

В. Маляренко. Вони вважають, що кримінальний процес у класичних його 
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вимірах не вирішує повністю проблем, які породжуються вчиненням 

правопорушень, зокрема необхідності відшкодування потерпілим збитків. 

Навіть у тих випадках, коли заявлені потерпілим позовні вимоги 

задовольняються, поза межами уваги суду, як правило, залишаються результати 

виконання вироку в цій частині. Часто поза увагою суддів, прокурорів, слідчих 

залишається емоційна сфера сприйняття правопорушення потерпілим (відчуття 

незахищеності, образи, гніву). Вирішення цієї проблеми обидва вчені бачать у 

введенні примату прав людини при здійсненні судочинства, забезпечення 

рівності сторін у суді та посилення статусу потерпілого шляхом запровадження 

відновного правосуддя, що має на меті урівноваження інтересів потерпілого і 

суспільства з необхідністю соціальної реінтеграції правопорушника за активної 

участі всіх сторін, втягнутих у процес правосуддя [40, с. 21-25].   

Серед комплексних досліджень відновного правосуддя  слід виділити 

праці члена правління Європейського Форуму з відновного правосуддя, 

експерта В. Землянської та координатора з моніторингу та оцінки Українського 

Центру Порозуміння А. Горової.  В. Землянська, автор понад 40 наукових 

статей у сфері кримінального процесу, одна з перших в Україні визначила 

поняття, форми та особливості відновного правосуддя як нового підходу до 

правопорушення та покарання, що спрямований на збалансування потреб 

потерпілого, правопорушника та громади. Вона аналізує український                         

та міжнародний досвід впровадження програм відновного правосуддя як 

ефективний й необхідний компонент системи судочинства у кримінальних 

справах, вважає, що актуальним є перспектива закріплення відновного 

правосуддя в українському законодавстві [41]. А. Горова аналізує програми 

відновного правосуддя, які впроваджувалися у різних країнах світу починаючи 

з середини  1970-х рр. У своїх працях вона відзначає, що форми реалізації 

програм та моделі їх функціонування є різними. Для ознайомлення були обрані 

Франція, Нідерланди, Норвегія, Нова Зеландія та Канада. Дослідження                          

А. Горової базуються на вивченні моделей відновного правосуддя, проведеного 

Українським Центром Порозуміння влітку 2004 р. [42]. 
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Певну цінність для дослідження становлять дисертації українських 

вчених Н. Нестор [43], доцента кафедри правосуддя КНУ ім. Т. Шевченка та                    

Ю. Микитина, Директора Департаменту програм відновного правосуддя РГО 

«Інститут права і демократичного розвитку Прикарпаття» [44].  Вчені у своїх 

роботах аналізують реалізацію відновного правосуддя в кримінальному процесі 

та розглядають концептуальні питання, що стосуються теоретичного та 

нормативного забезпечення впровадження відновного правосуддя у 

кримінальний процес України на основі аналізу міжнародно-правових актів, 

законодавства України та інших країн, практики його реалізації, наукових 

праць. 

Проблемам відновної юстиції присвячені праці Н. Пилипів,                           

П. Хряпінського, Т. Денисової, В. Трубнікова та інших науковців. Зокрема, 

досліджувалися питання запровадження відновного правосуддя як у Європі, так 

і загалом у світі, шляхи реалізації відновних програм в Україні, особливості 

відновного правосуддя стосовно неповнолітніх. Наприклад, Н. Пилипів, у своїх 

дослідженнях звертала увагу, що проблематика відновного правосуддя виникає 

в дискурсі юридичної науки не на порожньому місці. Фактично вона була 

підготовлена довгостроковою, започаткованою ще в XVI-XVII ст. і особливо 

посиленою у другій половині XX ст., тенденцією до гуманізації кримінальної 

системи, яка включала такі важливі кроки як заборона на застосування тортур в 

ході слідчих дій, введення презумпції невиноватості і принципу змагальності 

кримінального процесу, зникнення фізичних покарань, заборона або обмеження 

на застосування смертної кари, захист прав засудженого і орієнтація на 

виправлення злочинця через усвідомлення ним суспільної небезпеки вчиненого 

діяння, виділення окремої сфери ювенальної юстиції, основаної на формуванні 

в культурі уявлень про дитинство і юнацтво як особливих соціально-

психологічних стадій людського життя, що вимагають відповідно і 

специфічних підходів до реагування на вчинені правопорушення  [45]. 

П. Хряпінський, вивчаючи проблеми інституалізації альтернативних 

механізмів в кримінальному процесі, виокремив перепони організаційного та 
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правового характеру, що створюють суттєві складнощі у впровадженні 

відновного правосуддя. Дослідник запропонував шляхи виходу із становища, 

що склалося в Україні у сфері кримінального правосуддя стосовно відновлення 

прав потерпілих внаслідок вчинення правопорушення [46, с. 12-15].                           

Т. Денисова та В. Трубніков  стверджують, що впровадження програм 

відновного правосуддя необхідно покладати не на правоохоронні органи, а на 

створені служби пробації або інші соціальні служби при активній допомозі 

представників громадськості. На нашу думку, це не охоплює всі можливі 

ситуації, проте може допомогти пошуку правильного та ефективного 

вирішення питань, пов’язаних з призначенням або виконанням покарання, 

знайти оптимальний шлях примирення потерпілого та правопорушника [47, с. 

60-62]. 

Таким чином, в процесі наукового дослідження нами було проаналізовано 

праці багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених. Різні за змістом і напрямами 

напрацювання науковців не вичерпали можливостей дослідження широкого 

кола питань проблеми реалізації концепції відновного правосуддя. Досі не було 

здійснено комплексного історико-правового та порівняльно-правового 

дослідження розвитку відновного правосуддя в правових системах Європи,               

яке б стало концептуальною основою закріплення відновних підходів                          

у національне законодавство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

1. 2. Методи та джерельна база дослідження 

 

Будь-яке наукове дослідження, зокрема й історико-правового 

характеру, має свою методологію. По мірі збільшення обсягу й масштабів 

наукових знань, поглиблення наукового пізнання в розкритті законів                          

і закономірностей функціонування реального природного й соціального світу, 

все очевиднішим є необхідність  аналізу прийомів, способів за допомогою яких 

здобуваються знання. Саме ці аспекти і становлять поле методології науки.  

Під методологією науки у широкому сенсі розуміють систему ідей і 

вчень про принципи побудови, форми та способи наукового пізнання, у 

вузькому –  сукупність принципів, методів, прийомів та процедур дослідження,                         

що застосовуються в тій чи іншій спеціальній галузі знань [48,  ст. 24-26].  Саме                    

у вузькому значенні методологія становить основу досліджень конкретної 

галузі знань. Головною метою методології  є передусім вивчення (дослідження) 

тих засобів, методів і прийомів наукового пізнання, за допомогою яких суб'єкт 

наукового пізнання набуває нові знання про реальну дійсність [49, ст. 21-22]. 

Оскільки ці методи і засоби застосовуються в процесі наукового пізнання, 

доцільно вести мову не про методологію взагалі, а про методологію наукового 

дослідження або пізнання. Методологія наукового пізнання аналізує засоби, 

прийоми і методи пізнання, які застосовуються для отримання нового знання. 

За допомогою прийомів і методів суб'єкт пізнання виконує певні дії в інтересах 

досягнення наперед визначених цілей [50, с. 13-15].  На думку українських 

вчених Д. Стеченка та О. Чмир, предметом вивчення методології є методи 

науки, тобто способи дослідження явищ, які визначають підхід до їх вивчення, 

планомірний шлях їх пізнання та встановлення істини. У кожній галузі знань 

можна виділити деяку сукупність засобів, прийомів та методів дослідження, які 

зарекомендували себе на практиці та становлять її методологію [51, с. 82-83]. 

При дисертаційному дослідженні розвитку відновного правосуддя в 

правових системах Європи нами застосовувались філософські, загальнонаукові 

та спеціально-наукові методи пізнання. До першої групи методів прийнято 
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відносити філософські категорії  і систему світоглядно обумовлених принципів 

пізнання. До загальнонаукових відносять ті методи, які використовуються 

більшістю наук, а до спеціально-наукових – методи, що діють у межах однієї 

або декількох близьких наук. 

Серед філософських методів як найбільш загальних і універсальних 

методів пізнання, як правило, виділяють діалектичний, логічний методи та інші. 

Діалектичний метод став основою наукового пізнання соціальних явищ і 

процесів під кутом зору об’єктивного стану розвитку суспільства, підґрунтям 

комплексного використання інших методів. 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. 

Широко застосовувалися такі  діалектичні категорії як загальне, 

конкретне і особливе; причина і наслідок; зміст і форма; необхідність і 

випадковість тощо. Причинно-наслідковий зв’язок між явищами автор 

простежувала у контексті політико-правових, економічних та інших 

передумов запровадження відновного правосуддя в кримінальний процес в 

кінці ХХ ст. 

Зауважимо, що діалектичний метод, як суб’єктивне відображення 

загальних закономірностей об’єктивного світу, не може не враховувати 

принципу системно-структурного аналізу. Саме системність об’єктивного 

світу із загальністю і множинністю відносин, зв’язків предметів і явищ 

матеріального і духовного світу забезпечує всебічність пізнання історично-

правових явищ. 

Серед філософських методів важливе місце належить логічному. 

Логічний метод використано з метою осмислення історико-правових, 

політичних та соціальних явищ і процесів, які здійснили вплив на розвиток  

відновного правосуддя та зумовили особливості його застосування у 

кримінальному процесі. Враховано різноманітні зовнішні та внутрішні 
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чинники, які спричинили зміни в кримінальному судочинстві. Зокрема 

проаналізовано виникнення соціального руху за справедливість кримінальної 

системи, критику офіційної системи правосуддя правознавцями, соціологами, 

представниками інших наукових галузей. Логічний метод дозволив встановити 

характерні риси інституту відновного правосуддя, з’ясувати його внутрішню 

логіку та основні тенденції розвитку. 

За останні роки у вітчизняному правознавстві помітно актуалізувалися 

інтерпретаційні проблеми, розв’язання яких пов’язують з герменевтикою як 

загальною теорією розуміння. Герменевтика покликана вирішувати загальні 

проблеми людської комунікації, а саме: «з’ясовувати та пояснювати точки 

зору з того чи іншого приводу, знаходячи спільну мову при обміні думок у 

межах певного колективу» [52, с. 29]. 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  

Широкого застосування для всебічного вивчення наукової проблеми у 

рамках обраної теми і визначених хронологічних межах, набули 

загальнонаукові методи. Серед загальнонаукових методів пізнання 

пріоритетними стали методи моделювання та прогнозування, аналізу, 

узагальнення та систематизації, структурно-функціональний та статистичний 

методи. 

Так, метод моделювання та прогнозування застосовано для формулювання 

пропозицій щодо впровадження інститутувідновного правосуддя в національну 

правову систему. Системно-функціональний метод надав можливість визначити 

різні структурні елементи, завдяки яким функціонує відновна юстиція та 

теоретико-правові передумови становлення і розвитку відновного правосуддя. 

Метод аналізу дає можливість виявити свідомо перекручені чи 

навмисно замовчувані фрагменти, об’єктивно існуючі неточності, прогалини 



46 
 

як джерельної бази загалом, так і нормативної зокрема. Синхронне залучення 

додаткових джерел, виявлених і опублікованих, дає можливість максимально 

об’єктивно відновити ретроспективну картину правового явища. Метод 

аналізу дозволив зібрати та використати дані медіаційної практики. 

Структурно-функціональний метод застосовувався при дослідженні та 

з’ясуванні структури джерел права, які складають основу правового 

регулювання відновного правосуддя в європейських країнах. За допомогою 

статистичного методу було оброблено та проаналізовано дані правових джерел, 

визначено ефективність юридичної та соціальної дії правових актів у сфері 

відновного правосуддя в європейських країнах.  

Метод узагальнення та систематизації зібраного наукового  та 

джерельного матеріалу використовувався при підготовці висновків до кожного 

з розділів та підрозділів дослідження, а також у процесі формування 

узагальнюючих висновків до дисертації. 

У процесі нашого наукового дослідження важливим є використання  

спеціальних для юридичних наук принципів, способів, методів пізнання.                     

До основних принципів, на яких базується методологія дослідження розвитку 

відновного правосуддя у країнах Європи, належать принципи всебічності і 

об’єктивності, за допомогою яких історико-правові явища вивчено з 

врахуванням різних точок зору та у взаємозв’язку з іншими історико-правовими 

явищами. Основна сутність всебічності полягає у дослідженні процесів 

формування правового регулювання відновного правосуддя у взаємозв’язку і 

взаємодії з іншими соціально-правовими явищами і процесами. При цьому, 

події та факти досліджуються безсторонньо, основною метою є з’ясування 

об’єктивної істини.  

Важливим для даного дослідження є принцип історизму, який полягає у 

вивченні процесу становлення та еволюції історико-правових явищ і правових 

інститутів з врахуванням фактів, подій, причинно-наслідкових зв’язків, що 

вплинули на їхню форму та правову природу. Це, зокрема, надало можливість 

з’ясувати  причини, внаслідок яких відбулися зміни у кримінальному процесі. 
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Для результативності дослідження використано також принципи системності та 

послідовності. Усі історико-правові  явища вивчались при дотриманні певного 

науково обґрунтованого порядку з врахуванням їхньої природи. 

Основними для дослідження історико-правових явищ є принципи 

аналітичності і критичності. Під час аналізу історико-правових явищ ми 

критично ставились до різних історико-правових явищ та інститутів, 

здійснювали їхній багатосторонній аналіз, намагалися виокремити проблемні 

моменти. 

Одним із найважливіших концептуальних принципів дослідження є 

антропологічний. Завдяки використанню антропологічного принципу стало 

можливим   відображення ролі людини, особистості, індивіда у правовому 

регулюванні відновного правосуддя. 

Історія держави і права при дослідженні історично-правових явищ та 

для відновлення у сьогоденні подій минулого вдається до спеціальних 

методів, прийнятних лише для юридичних наук: порівняльно-правового, 

історично-правового та інших.  

Порівняльно-правовий метод (або метод правової компаративістики)  

націлює на вивчення конкретних правових явищ шляхом співставлення 

окремих рис, властивостей з іншими, що мають подібні ознаки. Порівняльно-

правовий метод застосовувався при зіставленні норм окремих джерел права, 

сприяв науковому пошуку спільного та відмінного у проектах та нормативно-

правових актах у сфері відновного правосуддя. Він також сприяв визначенню 

особливостей правового регулювання відновного правосуддя в різних країнах. 

Завданням історично-правового методу був аналіз генезису правового 

регулювання в Європі. Він використовувався з метою визначення історичних 

аспектів посередництва і примирення в європейських країнах, а також 

особливостей розвитку цього інституту в Україні.  

За допомогою конкретно-історичного методу досліджувалась динаміка 

розвитку інституту відновного правосуддя в умовах конкретної суспільно-

політичної ситуації, що склалася в європейських країнах та в Україні. 
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Метод аналізу писемних джерел застосовано з метою ретельного дослідження 

архівних та опублікованих документів, які стосувались особливостей правового 

регулювання  примирення. 

  Емпіричну основу дослідження становлять архівні матеріали 

Центрального державного історичного архіву України та Державного архіву 

Київської області, які стосуються судової практики  щодо здійснення 

посередництва і примирення під час вирішення кримінальних конфліктів. 

Таким чином, наукове пізнання сутності і змісту обраного нами  

дослідження здійснювалося на засадах поліметодологічного підходу. У своїй 

роботі ми спиралися на комплекс методів, застосовуючи принцип  

взаємодоповнювання. Лише комплексне залучення окреслених груп методів з 

використанням певних  сегментів, пріоритетних на різних етапах 

дослідження, можуть свідчити про завершеність, повноту, достовірність і 

наукову цінність роботи.   

Основу  будь-якого наукового дослідження, зокрема й історико-правового 

та порівняльно-правового характеру, складає джерельна база. Використані нами 

джерела були не лише допоміжним, нормативним засобом, а й безпосереднім 

об’єктом дослідження. Основними джерелами дослідження розвитку 

відновного правосуддя в правових системах Європи стали міжнародно-

правові акти та нормативно-правові акти європейських країн. Джерела такого 

роду дозволяють порівнювати українську практику застосування 

альтернативного правосуддя зі світовою, і таким чином, надають змогу 

корегувати теоретичні підходи, здійснювати реформування судової системи 

України відповідно до головних здобутків у сфері регулювання відновного 

правосуддя та закріплення відновних практик, накопичених досвідом інших 

держав та світовим співтовариством в цілому, на законодавчому рівні.  

У дисертаційному дослідженні нами проаналізовано важливу групу 

джерел, в якій основи відновного правосуддя закріпленні на найвищому рівні, а 

саме міжнародно-правові акти ООН, Ради Європи та Європейського Союзу. 

Вони поділяються на дві основні групи: а) правові акти ООН, Ради Європи та 
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Європейського Союзу, які містять загальні норми щодо відновного правосуддя;  

б) правові акти ООН, Ради Європи та Європейського Союзу, які містять 

спеціальні норми щодо відновного правосуддя.  

Міжнародно-правові акти, які містять загальні норми щодо відновного 

правосуддя, закріплюють рекомендацію державам або обов’язок держав 

впроваджувати його у кримінальний процес. 

Особлива увага у міжнародно-правових актах ООН, які містять загальні 

норми щодо відновного правосуддя, приділена праву на застосування 

альтернативи в судовому провадженні, посередництву, примиренню. У цих 

актах закріплений обов’язок держав-учасниць ООН запровадити  відновне 

правосуддя у національне законодавство.  

Першим міжнародним нормативно-правовим актом, який містить загальні 

норми щодо відновного правосуддя, вважається Загальна декларація прав 

людини, затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.  

Починаючи з 1980-х рр. було прийнято низку міжнародних документів, 

які містять загальні норми щодо  відновного правосуддя. Серед них: Каракаська 

декларація, прийнята Конгресом ООН з профілактики злочинності та 

поводження з правопорушниками і схвалена Генеральною Асамблеєю ООН в її 

резолюції    № 5/171 від 15 грудня 1980 р.; Декларація основних принципів 

правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою, затверджена 

Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 р.; Мінімальні стандартні 

правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення 

правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), затверджені 

Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 р.; Керівні принципи, що 

стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прийняті шостим 

Конгресом ООН з профілактики злочинності та поводження з 

правопорушниками 7 вересня 1990 р.; Мінімальні стандартні правила ООН у 

відношенні заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням («Токійські 

правила»), затверджені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 45/110 від 14 

грудня 1990 р.; Рекомендації відносно міжнародного співробітництва в галузі 
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запобігання злочинності та кримінального правосуддя, затверджені резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН № 45/107 від 14 грудня 1990 р.; Резолюція № 

1998/23, затверджена Комісією з профілактики злочинності в кримінальному 

процесі Економічної та Соціальної Ради ООН від 28 липня 1998 р. та ін.  

Відповідно до вищенаведених правових актів, відновне правосуддя має 

розглядатись як елемент кримінального судочинства, сприяти профілактиці 

вчинення правопорушень, спрямовувати свою дію на відшкодування шкоди, 

завданої правопорушенням та на максимальне відновлення стану 

(матеріального, психологічного), що існував до його вчинення.  

Важливе значення для цього дисертаційного дослідження мають правові 

акти ООН, які містять спеціальні норми щодо відновного правосуддя. 

Рекомендація «Про розробку і здійснення заходів посередництва та відновного 

правосуддя в сфері кримінального судочинства» від 4 травня  1999 р. та 

Резолюція «Про основні принципи застосування програм відновного 

правосуддя у кримінальних справах» від 24 липня 2002 р. містять основні 

положення його правового регулювання. Ці міжнародні документи особливо 

важливі для втілення відновного правосуддя у кримінальний процес України. 

Вагомий внесок у  розвиток відновного правосуддя здійснили європейські 

інституції. Основи розвитку відновного правосуддя на європейському просторі 

закладені у документах, насамперед, Ради Європи. 

З 1995 р. Україна стала членом Ради Європи та протягом останніх років 

чітко окреслила наміри набути повноправного членства у Європейському 

Союзі. Членство у європейських структурах покладає на нашу державу чіткі 

зобов’язання щодо необхідності досягнення демократичних стандартів шляхом 

реформування національного законодавства, у тому числі у сфері 

кримінального судочинства, зокрема шляхом впровадження відновного 

правосуддя.  

 У межах дослідження найпильнішу увагу привернув спеціальний 

європейський правовий акт у сфері відновного правосуддя – Рекомендація  

Ради Європи № R19\99 державам - членам Ради, які зацікавлені в організації 
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медіації у кримінальних справах від 15 вересня 1999 р. Якомога ширше, 

поширюючи текст Рекомендації, Рада Європи рекомендує урядам держав-

учасниць, впроваджуючи інститут відновного правосуддя у національне 

законодавство, враховувати принципи,  зазначені в додатку до цього документа. 

Для аналізу розвитку відновного правосуддя в правових системах Європи 

велике значення має Рамкове рішення Ради Європейського Союзу «Про 

положення жертв у кримінальному судочинстві», прийняте 15 березня  2001 р., 

в якому зосереджується увага на необхідності розширення сфери застосування 

відновного правосуддя в кримінальних справах. Документ зобов’язує всі 

держави Європейського Союзу закріпити медіацію у кримінальних справах у 

своєму законодавстві до 22 березня 2006 р. Слід зазначити, що завдяки 

обов’язковому характеру, основоположне рішення є найбільш потужним 

інструментом запровадження відновного правосуддя у Європі. Воно 

стимулювало ініціативи запровадження програм відновного правосуддя у 

країнах Центральної та Східної Європи,  які приєдналися до Європейського 

Союзу у 2004  р.,  а також сприяло його розвитку у Болгарії та Румунії, що 

приєдналися до Європейського Союзу у 2007 р.  

Об’єктом нашого аналізу, також, стали окремі законодавчі акти 

європейських країн. В цих джерелах вважаємо за доцільне виокремити такі 

групи: а) Кримінальні та Кримінально-процесуальні Кодекси в яких 

закріплені норми щодо відновного правосуддя; б) спеціальні закони та інші 

нормативно-правові акти у сфері застосування відновного правосуддя. До 

першої групи належать: Кримінальні Кодекси Німеччини, Франції, 

Нідерландів, Данії, Швейцарії, Греції, Польщі, Естонії; Кримінально-

процесуальні Кодекси Німеччини, Франції, Норвегії, Естонії. Особливий 

науковий та пізнавальний інтерес викликали спеціальні закони про медіацію 

Бельгії, Швейцарії (кантон Женева), Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, 

Шотландії, Ірландії, Болгарії. До другої групи також належать Акти 

Великобританії «Про злочини і порушення громадського порядку» (Crime              

and Disorder Act) 1998 р. та «Про правосуддя у справах неповнолітніх та 
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свідчення у карних справах» (Youth Justice and Criminal Evidence Act) 1999 р.,              

а також «Про правосуддя в кримінальних справах» 2003 р., Акт Ірландії «Про 

правосуддя у справах неповнолітніх» 2001 р. Ці джерела привертають 

особливу увагу, оскільки є законодавчими актами  країн англо-саксонської 

правової системи, де зародилося відновне правосуддя. 

Джерельну базу дослідження істотно доповнили підзаконні нормативно-

правові акти країн Європи, що роз’яснюють, уточнюють, коментують 

законодавчі акти, які регулюють відновне правосуддя.  Так йдеться про 

Директиву про опіку потерпілих, 1995 р. (Нідерланди), Розпорядження 

Міністра Юстиції Польщі від 18 травня 2001 р. «Про порядок проведення 

процедури медіації у справах щодо неповнолітніх», Розпорядження Міністра 

Юстиції Польщі від 13 червня 2003 р. «Про порядок проведення процедури 

медіації у кримінальних справах». Крім діючих нормативно-правових актів 

було проаналізовано проекти законів (проект Закону  «Про медіацію 

(посередництво) та фах медіатора» (Румунія).  

Оскільки окремої уваги заслуговує дослідження розвитку відновного 

правосуддя в Україні, слід виділити окрему групу джерел, що стосуються цієї 

проблеми. Так важливими джерелами в цьому аспекті є Руська Правда, 

Литовські Статути 1529, 1566 р. та 1588 р., Соборне Уложення 1649 р.                     

(ст. 108, 121 Глави Х; ст. 5 Глави XV), «Права, за якими судиться 

малоросійський народ» 1773 р., головний законодавчий акт  Катерини ІІ 

«Установлення для управління губерній Російської імперії»  1775 р. (розділ 26), 

Положення про третейський суд 1831 р., (згодом увійшло до Зводу законів 

Російської імперії 1833, 1842 та 1857 рр. видання), Декрет РНК від 9(22) січня 

1918 р. «Про комісії для неповнолітніх», Кримінально-процесуальні Кодекси 

УСРР 1922, 1927 і УРСР 1960 рр.  Важливим в цих документах є наявність 

відновного підходу до вирішення кримінальних конфліктів у різних його 

проявах (посередництво, відшкодування шкоди потерпілому, примирення, 

розгляд справи у третейському суді).       
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Також було досліджено нормативно-правові акти, прийняті в роки 

незалежності України, які містять норми щодо альтернативного правосуддя. 

Серед них Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня             

2004 р. № 5 «Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про злочини неповнолітніх»,  Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 2 липня 2004 року № 13 «Про практику застосування судами 

законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» та ін. Слід 

відмітити також Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх 

в Україні (2005 р.), Концепцію удосконалення судочинства  для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів (2006 р.), 

проект Концепції законодавчого врегулювання застосування програм 

відновного правосуддя (медіації) у кримінальному судочинстві України (2007 

р.) та Концепцію реформування кримінальної юстиції України (2008 р.). В цих 

документах наголошується на необхідності розвитку альтернативних 

(позасудових) способів врегулювання конфліктів.  Окрім вищезгаданих 

документів, нами було проаналізовано низку законопроектів про медіацію, 

розроблених у 2010-2015 рр.  

Вивчення вищенаведених джерел дає можливість дійти висновку, що 

сьогодні відновне правосуддя в Україні не закріплене на законодавчому рівні, а 

існують лише окремі загальні норми щодо нього в підзаконних нормативно-

правових актах.  
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1. 3. Поняття, форми і принципи відновного правосуддя 

 

Концепція відновного правосуддя з’являється у той час, коли у правовій 

доктрині набувають широкого розповсюдження ідеї демократизації 

кримінально-правової політики, вдосконалення системи кримінальної юстиції, 

гуманізації кримінальної відповідальності. Вона готувалася усім розвитком 

суспільних відносин, а наразі стала правовою реальністю. 

Ідея відновного правосуддя базується на тому, що в кримінальному 

судочинстві по окремих категоріях справ (правопорушення невеликої або 

середньої тяжкості або коли правопорушення вчинено неповнолітнім), принцип 

невідворотності покарання може бути замінений принципом обов'язковості 

визнання вини і відшкодування збитків потерпілому. 

Відновне правосуддя покликане не відмінити офіційне правосуддя, а 

надати йому, за рахунок використання певного способу розв’язання 

кримінальних ситуацій, відновний характер. Зазвичай програми відновного 

правосуддя реалізуються за рахунок партнерства громадянського суспільства і 

системи правосуддя.   

У 1999 р. британський кримінолог Т. Маршалл вперше запропонував 

визначення поняття відновного правосуддя, яке і досі активно 

використовується науковцями та юристами-практиками: «Відновне правосуддя 

– це процес, за допомогою якого сторони, учасники конкретного 

правопорушення, спільно взаємодіють і визначають як боротися з можливими 

наслідками правопорушення та його впливом на майбутнє» [53]. 

У монографії «Невелика Книга про відновне правосуддя», опублікованій 

у 2002 р., Г. Зер погодився з цим визначенням, доповнивши його таким чином: 

«Відновне правосуддя – це процес, до якого, в міру можливості, залучаються 

сторони конкретного правопорушення, що спільно аналізують і визначають 

заподіяну шкоду та зобов’язання для усунення негативних наслідків 

правопорушення» [54,  с. 12-14]. 
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Важливе значення для розкриття правової сутті відновного правосуддя 

має Рекомендація ООН «Про розробку і здійснення заходів посередництва та 

відновного правосуддя у сфері кримінального судочинства» від 4 травня                

1999 р., що визначає підходи до місця відновного правосуддя у кримінальному 

процесі. У ній зазначено, що відновне правосуддя  може бути альтернативою 

традиційним елементам кримінального правосуддя або  може застосовуватися 

на будь-якій стадії розгляду справи в межах кримінального судочинства, 

базуючись на нормах національного законодавства [55]. 

Основні положення правового регулювання відновного правосуддя 

містить Резолюція Економічної та Соціальної Ради ООН «Про основні 

принципи застосування програми відновного правосуддя у кримінальному 

судочинстві» від 24 липня 2002 р. Цей міжнародно-правовий документ дає 

визначення понять «програма відновного правосуддя», «відновний процес», 

«відновний результат», «сторони відновного процесу», «посередник». На нашу 

думку, вони є основою розкриття змісту поняття відновного правосуддяу 

кримінальному процесі [56].  

В Резолюції вказано, що програма відновного правосуддя — це будь-яка 

програма, де використовуються реституційні процеси і яка спрямована на 

досягнення відновних результатів; відновний процес — це процес, в якому 

потерпілий та правопорушник (у відповідних випадках інші особи або члени 

громади, що постраждали від правопорушення) беруть активну участь у 

спільному вирішенні питань, які виникають у зв’язку із правопорушенням, як 

правило, за допомогою посередника. Крім того, вказаний міжнародно-правовий 

акт визначає правові наслідки, що настають у результаті відновного процесу. 

Відновним результатом є угода, досягнута в результаті відновного процесу. 

Сторонами такого процесу є потерпілий, правопорушник, будь-які інші особи 

або члени громади, що постраждали від правопорушення, які можуть бути 

учасниками реституційного процесу.  Посередником є особа, роль якої полягає 

у сприянні, на справедливій та неупередженій основі, участі сторін в 

реституційному процесі [57].  



56 
 

На нашу думку, відновне правосуддя може лише доповнити, уточнити  

кримінальний процес в Україні, а не бути його альтернативою. Відповідно до 

вищезазначених міжнародно-правових норм, таке «доповнення» має правову 

підставу для існування на будь-якій стадії кримінального процесу. Вважаємо 

доцільним закріпити в  українському законодавстві можливість застосування 

відновного правосуддя на будь-якій стадії кримінального процесу, починаючи 

від порушення кримінальної справи і закінчуючи видаленням суду в нарадчу 

кімнату для ухвалення вироку.  

Г. Баземор і Л. Уолгрейв запропонували власну правову дефініцію 

відновної юстиції. На їхню думку: «Відновне правосуддя є дією, що в першу 

чергу, орієнтована на здійснення правосуддя з метою відшкодування збитків, 

яких потерпілі і суспільство зазнали через конфлікт, в т.ч. кримінальний 

конфлікт». В цьому визначенні  присутній інноваційний аспект: головна роль 

відведена потерпілому. У процесі відновного правосуддя правопорушник 

зобов’язаний відновити стан речей, який був до вчинення правопорушення. 

Тобто правопорушник не є пасивною стороною у кримінальному процесі, а 

бере активну участь у відновленні порушених прав потерпілого. Відновне 

правосуддя залучає потерпілого, правопорушника і суспільство до пошуку 

рішень, що сприяють виправленню, примиренню та встановленню 

справедливості [58]. 

Розкриттю змісту відновного правосуддя може служити також його мета, 

означена в «Нормах відновного правосуддя», прийнятих британським 

Консорціумом відновного правосуддя (Restorative Justice Consortium) в 1998 р.: 

«Відновне правосуддя прагне врівноважити інтереси потерпілого і суспільства 

з необхідністю соціальної реінтеграції правопорушника. Воно орієнтоване                

на те, щоб сприяти відновленню прав потерпілого і надати можливість всім 

сторонам, залученим до процесу правосуддя, брати в ньому активну участь» 

[59, p. 170-175]. 

Для кращого розуміння сутності концепції відновної юстиції, на нашу 

думку, цікавим є порівняльний аналіз принципів і головних орієнтирів 
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відновного правосуддя Р. Максудова і Л. Корнозової. Вони вважають, що 

офіційне правосуддя розглядає відповідальність правопорушника як публічну, 

тобто перед державою. В процесі ж відновного правосуддя правопорушник 

бере на себе відповідальність щодо відшкодування шкоди потерпілому. Одним 

із найважливіших принципів офіційного правосуддя є невідворотність 

покарання. Для відновних підходів важливим є «зцілення потерпілого», тобто 

звільнення від тягаря наслідків правопорушення [60].  

Л. Корнозова також розглядає відновне правосуддя з філософської та 

юридичної позиції. На її думку, з філософської точки зору, питання 

запровадження відновного правосуддя в демократичному суспільстві є 

наслідком системи взаємин рівноправних сторін, які мають бажання 

домовлятися і це складає основу відновного правосуддя. З юридичної точки 

зору норми кримінально-процесуального законодавства дають можливість 

звільняти правопорушника від кримінальної відповідальності до передачі 

справи до суду. Умовами відмови від кримінального переслідування є, у тому 

числі, вчинення правопорушення  невеликої або середньої тяжкості, вчинення 

правопорушення неповнолітнім, примирення сторін, щире каяття, 

відшкодування шкоди потерпілому [61].  

При дослідженні проблеми відновної юстиції, аналізуючи різні підходи, 

ми даємо власне визначення  відновного правосуддя, наголошуючи, що 

відновна юстиція, перш за все, справедливе правосуддя. Отже, відновним 

правосуддям слід вважати компенсаційне 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 сторін конфлікту. 

Існують різні форми реалізації програм відновного правосуддя: медіація 

(посередництво) при вирішенні конфлікту між потерпілим та 

правопорушником, де крім сторін правопорушення приймає участь 

нейтральний та неупереджений посередник (медіатор); сімейні конференції 
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(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 між потерпілими та 

правопорушниками, крім сторін правопорушення, їхніх сімей, працівників 

правоохоронних органів, а також будь-якого члена громади [62, с. 197-207].  

Г. Зер акцентує увагу на тому, що часто поняття «відновне правосуддя»               

і «медіація» ототожнюються, особливо така практика існує в Європі. При цьому 

вчений наголошує, що відновне правосуддя має більш широкий зміст і, в першу 

чергу, увага зосереджена на потерпілому та відновленні його прав внаслідок 

вчинення правопорушення. В процесі медіації, потерпілий і правопорушник              

є нерівними сторонами, проте медіатор намагається забезпечити між ними 

баланс, а головна увага приділяється примиренню сторін і відшкодуванню 

шкоди потерпілому. Тобто, медіація є формою відновного правосуддя, яка має 

свою специфіку, не суперечить його головним принципам, але є вужчою за 

змістом [63]. 

На початку 1990-х рр. К. Бесемер, німецький науковець (сьогодні є 

професійним медіатором), у своїх наукових працях відкрив медіацію як 

соціальне явище всій німецькомовній Європі. Він визначав медіацію, як 

технологію вирішення конфлікту за участю нейтральної третьої сторони. Ця 

третя сторона в медіації має кардинально інше завдання, ніж, скажімо, в суді. 

Суддя вислуховує сторони і, зважаючи на відповідні статті закону, виносить 

ухвалу. Завдання медіатора набагато складніше: він повинен допомогти 

конфліктуючим сторонам самим знайти рішення спірного питання. Таким 

чином, медіатор повинен володіти абсолютно конкретними знаннями, щодо 

того як організувати процес вирішення конфлікту так, щоб конфліктуючі 

сторони були залучені в процес добровільного пошуку рішення їх суперечки, 

яке задовольнило б обидві сторони і відкрило нові можливості їх подальшого 

співіснування [64, с. 11; 150-159]. 
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Л. Корнозова відмічає, що розвиток медіації пройшов декілька етапів. 

Спочатку медіація застосовувалась винятково  в цивільно-правовій сфері, однак 

поступово почала застосовуватись і офіційних системах кримінальної юстиції 

[65]. 

Аналізуючи європейську практику медіації, А. Горова виділяє два її  

типи: «медіація в межах власних повноважень» і «суспільна», або «делегована», 

медіація, здійснювана під судовим контролем. У першому випадку офіційні 

особи самостійно застосовують заходи щодо примирення сторін, не вдаючись 

до допомоги третіх осіб. У межах власних повноважень проводять медіацію, 

наприклад, поліцейські в Новій Зеландії. У другому випадку повноваження 

щодо організації зустрічей потерпілого та правопорушника передаються 

компетентним організаціям (громадські організації або спеціальні служби)               

або особам, а офіційний орган приймає рішення про таку передачу для 

проведення подібної роботи. Другий варіант є більш популярним, оскільки 

посередником повинна виступати незалежна особа. Досить поширеною 

практикою є використання волонтерів для проведення відновних програм,                

що забезпечує участь суспільства у вирішенні кримінальних конфліктів [66]. 

Узагальнюючи вищенаведене, робимо висновок, що суть медіації (від 

англ. mediation – посередництво) полягає в організації зустрічей потерпілого і 

правопорушника, нейтральною стороною (посередником) у справах, які 

передаються для процедури посередництва із правоохоронних та судових 

органів у разі, якщо правопорушник визнав факт вчинення ним 

правопорушення. Медіація є впорядкованою сукупністю певних методів, що 

застосовуються спеціальними суб'єктами – медіаторами (посередниками) з 

метою досягнення угоди про примирення, відшкодування завданої матеріальної 

та моральної шкоди і вирішення за взаємним волевиявленням конфліктуючих 

сторін кримінально-правового конфлікту. Основне завдання медіаторів в 

процесі здійснення посередництва – допомога сторонам дійти порозуміння. 

Господарями медіаційного процесу є відповідно самі сторони, а медіатори, 

будучи незаангажованими і незалежними, координують процедуру проведення 
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медіаційного процесу. Медіація широко розповсюджена в світовій практиці 

вирішення конфліктів, а також є основною формою застосування відновних 

практик в європейських країнах. 

Сімейні конференції (громадські конференції) беруть початок в традиціях 

корінних народів маорі з Нової Зеландії і являють собою зібрання, де 

неповнолітня особа,  що скоїла правопорушення, та інші учасники процесу 

обговорюють, яким чином допомогти молодій людині  усвідомити наслідки 

скоєного протиправного діяння, знайти шляхи відновлення прав потерпілого та 

відшкодування йому заподіяної шкоди, пройти реабілітацію та налагодити  

життя в подальшому [67, p. 25]. 

         І. Айретсен стверджує, що у межах проведення сімейних конференцій 

функціонують програми з налагодження життєвих навичок, влаштування 

підлітків на роботу, навчання, участі у спортивних заходах.  

У Новій Зеландії використання відновних практик, зокрема, сімейних 

конференцій, у випадках скоєння правопорушень неповнолітніми передбачено 

Законом «Про неповнолітніх та їх сім’ї» (1989 р.). Сімейні конференції 

проводяться Департаментом соціального забезпечення. Згідно новозеландській 

моделі, на конференції присутні потерпілий, правопорушник, члени родини 

правопорушника, соціальні працівники, адвокати, поліцейські. Метою 

конференцій є сприяння тому, щоб правопорушник взяв на себе 

відповідальність за скоєне правопорушення та компенсував заподіяну шкоду. 

Результатом проведення сімейних конференцій є рекомендації, які 

надсилаються до ювенальних судів для ухвалення рішення щодо неповнолітніх 

правопорушників [68]. 

Сімейні конференції – це унікальна форма вирішення кримінальних 

конфліктів, яка базується на прояві  почуттів провини і сорому: правопорушник 

відчуває власну провину щодо потерпілого і сором щодо власних дій, коли                 

до процесу правосуддя залучені члени його сім’ї, найближче оточення. Це 

сприяє формуванню бажання взяти на себе відповідальність за скоєне 

протиправне діяння. Підтвердженням ефективності проведення сімейних 
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конференцій стало впровадження цих форм відновного правосуддя у 

кримінальний процес таких країн як Великобританія, Нідерланди, Швеція та 

Бельгія [69]. 

Кола примирення (їх також називають колами правосуддя)                                

це багатовіковий спосіб вирішення конфліктів, який існує в різних формах в 

культурі багатьох народів. Вони засновані на традиціях північноамериканських 

індіанців і проводяться переважно в Північній Америці. Кола правосуддя 

сьогодні отримали поширення і серед неіндіанського населення Канади і США 

[70]. 

Ідея винесення вироку в результаті проведення кола правосуддя була 

відроджена у 1992 році Б. Стюартом, головою Верховного суду штату Юкон, і в 

даний час офіційно визнана судом Канади. Особливістю проведення кіл 

правосуддя є залучення до процесу обговорення проблеми членів громади, що 

забезпечує їх активну участь в ухваленні рішення і розподілі  відповідальності 

за його виконання. Ця модель відновного правосуддя розвивалася в таких двох 

загальних напрямках: кола зцілення, які допомагали урегулювати конкретну 

ситуацію та кола примирення, які обмежувалися наданням рекомендації 

судовим органам щодо вирішення конкретної справи [71, p. 20]. 

На думку Г. Байземора і М. Умбрайта, кола правосуддя проводяться               

по-різному в кожній громаді, але, зазвичай,  виглядають як багатоступінчасті 

процедури, які включають в себе кола порозуміння, відновні кола (для 

правопорушника і родини; для постраждалого і родини; для правопорушника, 

постраждалого і спільноти), кола оголошення вироку і перевірки вироку на 

етапі виконання. Кожне з таких кіл має різноманітні цілі й структуру, а процес 

проведення може певним чином варіюватися. До того ж, кола залучають до 

своєї структури багато компонентів інших форм відновного правосуддя, як-то: 

особиста зустріч потерпілого і правопорушника за участі нейтрального та 

неупередженого посередника; залучення родин і друзів потерпілих і 

правопорушників, а також будь-якого члена громади до вирішення 

кримінального конфлікту [72, p. 99-114]. 
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Зазвичай на колі правосуддя присутній суддя, його або її роль мало 

відрізняється від ролі інших учасників  кола. Всі учасники розглядаються як 

однаково відповідальні за процес і його результати. Відповідно до традицій, з 

метою уникнення конфронтації, дається можливість протилежним сторонам 

доводити свою точку зору. Одне коло правосуддя може зайняти кілька годин, 

даючи кожній людині шанс висловити свої почуття і думки. Як правило, кола 

правосуддя проводяться не в судовому засіданні, а правопорушником є особа, 

що вперше вчинила правопорушення. Правопорушник, який не розуміє 

значення заподіяної шкоди, може отримати таке розуміння, пройшовши через 

кола правосуддя. Знову ж таки, кола використовуються на різних стадіях 

кримінального судочинства, в одних випадках – як самостійна форма 

вирішення конфлікту громадою,  в інших  –  як альтернатива або доповнення до 

формальних процедур у судовому засіданні [73, p. 50-55]. 

Вищенаведене дає підстави зробити висновок, що кола правосуддя, як 

унікальна модель, мають на меті не лише відновлення балансу між 

задоволенням інтересів потерпілого та потребою інтеграції правопорушника у 

суспільство, а й побудову та розвиток громад [74].  

Отже, кола відновного правосуддя мають низку переваг порівняно із 

іншими способами вирішення конфліктів. Найбільш суттєвими із них є такі: 

кола налагоджують взаємини між учасниками; забезпечують можливість 

правопорушнику брати на себе відповідальність; заохочують до відкритого 

діалогу між усіма учасниками кримінальної ситуації; пропонують нові шляхи 

вирішення конфліктів у громаді; вирішують глибинні причини конфліктів, тим 

самим виконують превентивну функцію; формують системне бачення 

проблеми всіма учасниками [75]. 

Звичайно, запровадження в Україні аналогічної форми відновного 

правосуддя є дуже спірним питанням, але використання її елементів, особливо 

для громад маленьких міст, сіл та селищ, національних меншин, може мати 

велике значення, а саме мати вплив на зниження кількості 

правопорушень,  перевиховання правопорушників та реабілітацію потерпілих.  
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Відновне правосуддя ґрунтується на  загально-правових принципах 

кримінального процесу (демократизм, законність, гуманізм, диспозитивність, 

рівність перед законом, повага до гідності особи) та власних, спеціальних 

принципах. Так, програми відновного правосуддя базуються на чотирьох 

основних принципах, які формують загальну практику відносно шляхів 

подолання наслідків правопорушення. Перший принцип стосується завданої 

шкоди. Йдеться про те, що потерпілий та його потреби мають стати основними 

в процесі правосуддя, а сам він повинен стати активним учасником 

кримінального процесу для відновлення своїх прав. Другий принцип 

передбачає, що правопорушник повинен взяти на себе відповідальність за свій 

вчинок, а саме виправити наслідки протиправної поведінки, усвідомивши свою 

провину й відшкодувавши завдані збитки. Третій принцип – самовизначення 

сторін. Він ґрунтується на припущенні про прагнення людей домовитися і 

передбачає делегування сторонам права на самостійне ухвалення рішення. 

Четвертим принципом відновного правосуддя є залучення до процесу 

найближчого соціального оточення та представників місцевої громади. Це 

сприяє «зціленню потерпілого» та допомагає правопорушникові виправити 

скоєне, змінити свою поведінку [76, с. 12-22]. 

Чимало науковців (в т. ч. Л. Корнозова, М. Райт), виходячи із суті та 

призначення відновного правосуддя, визначають його принципи, поділяючи їх 

на дві основні групи: принципи відновного правосуддя як концепції, тобто 

альтернативного підходу до вирішення кримінальних конфліктів; принципи 

відновного правосуддя, що стосуються безпосередньо процесу його здійснення. 

До першої групи належать: «зцілення» потерпілого, відповідальність 

правопорушника, відшкодування збитків, відновлення суспільних зв’язків. 

Натомість, до принципів, на основі яких здійснюється відновне правосуддя, 

належать: добровільність участі сторін, доступність відновних програм, 

можливість проведення програм відновного правосуддя на будь-якій стадії 

кримінального процесу, автономія служб, що здійснюють проведення 

відновних програм. В цій групі доречно окремо виділити принципи, що 



64 
 

стосуються діяльності медіаторів або ведучих в інших формах відновного 

правосуддя: нейтральність медіатора/ведучого, конфіденційність відновного 

процесу [77, с. 52]. 

Досліджуючи праці зарубіжних науковців стосовно відновного 

правосуддя, робимо висновок, що відновне правосуддя є новим підходом до 

розв’язання кримінально-правових конфліктів та спрямоване на примирення 

сторін, відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування заподіяної 

шкоди. Заходи відновного правосуддя, застосовані окремо або паралельно з 

традиційними заходами кримінально-правового впливу, призводять до 

важливих наслідків щодо відновлення суспільного порядку і гармонізації 

суспільних відносин: зниження рівня рецидиву правопорушень; попередження 

вчинення тяжких та особливо тяжких правопорушень особами, які раніше 

притягались за вчинення правопорушень меншої тяжкості; підвищення 

ефективності перевиховання правопорушника та повернення його до 

нормального життя за допомогою психологічної допомоги, участі    в процесі 

місцевої громади та найближчого оточення правопорушника, контактів із 

потерпілим; часткове або повне відшкодування потерпілому завданої шкоди та 

його психологічна реабілітація; зосередження кримінальної юстиції насамперед 

на компенсаційній функції кримінального правосуддя, а вже потім – на 

каральній. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Становленню відновного правосуддя у другій половині XX ст. сприяли 

новітні тенденції в розвитку системи кримінальної юстиції, а саме гуманізації 

кримінальної системи, яка включала такі важливі кроки як заборона на 

застосування тортур в ході слідчих процедур, введення презумпції 

невинуватості і принципу змагальності кримінального процесу, зникнення 

фізичних покарань, захист прав засудженого і орієнтація на виправлення 
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правопорушника через усвідомлення ним суспільної небезпеки вчиненого 

діяння, виокремлення сфери ювенальної юстиції, заснованої на формуванні в 

культурі уявлень про дитинство і юнацтво як особливих соціально-

психологічних стадій людського життя, що вимагають відповідно і 

специфічних підходів до реагування на вчинені правопорушення. 

З іншого боку, потреба здійснювати кримінальне судочинство в розумні 

терміни в поєднанні з перевантаженістю судів сформувало тенденцію до 

прискорення і спрощення кримінального судочинства за допомогою цілої низки 

механізмів (принцип дискреційного судового переслідування, альтернативні 

позасудові форми врегулювання і т. п.). Ще однією передумовою розвитку 

відновного правосуддя було поступове поширення і розвиток механізмів 

партисипативної юстиції, що забезпечують участь представників 

громадянського суспільства в механізмах роботи судової влади (це і суди 

присяжних в кримінальному процесі, і різні форми непрофесійних мирових або 

магістратських судів і багато іншого), а також посилення принципу 

диспозитивності, що дозволяє учасникам конфлікту відігравати активнішу роль 

і самостійно розпоряджатися своїми законними правами, в тому числі                         

в кримінальному процесі. 

У розвитку історіографії відновного правосуддя можна виділити такі 

етапи: 

1940-60 рр. – проводяться дослідження науковцями різних галузей 

(кримінологами, соціологами та ін.) щодо недосконалості кримінальної системи 

судочинства, способи покарання піддаються критиці. Увага науковців 

зосереджується на проблемах потерпілого, механізмах відшкодування шкоди 

потерпілому; 

1970-80 рр. – виникає концепція відновного правосуддя, відбувається 

систематизація відновних підходів до правосуддя, формулюються основні 

принципи, виокремлюються форми відновного правосуддя; 

1990 рр. – початок ХХІ ст. – вчені висувають конкретні пропозиції щодо 

закріплення відновного правосуддя на законодавчому рівні. У наукових 
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дослідженнях вивчається проблема поєднання теоретичних основ концепції з 

практичним досвідом застосування відновних практик. 

        Відновне правосуддя може існувати в таких основних формах: медіація 

(посередництво) при вирішенні конфлікту між потерпілим та 

правопорушником, де крім сторін правопорушення приймає 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 між потерпілими та 

правопорушниками, крім сторін правопорушення, їхніх сімей, працівників 

правоохоронних органів, а також членів громади.  

  Програми відновного правосуддя ґрунтуються на чотирьох основних 

принципах. Перший принцип передбачає, що потерпілий повинен стати 

активним учасником кримінального процесу для відновлення своїх прав, а його 

інтереси мають враховуватися першочергово в процесі здійснення правосуддя. 

Другий принцип ґрунтується на обов’язку правопорушника, усвідомивши 

провину, взяти на себе відповідальність за свій вчинок й відшкодувавши 

завдані збитки. Третім принципом відновного правосуддя є самовизначення 

сторін, що означає прагнення людей домовитися і самостійно ухвалити 

рішення. Четвертий принцип – залучення до процесу вирішення конфлікту 

родичів сторін та представників місцевої громади, що допомагає 

реабілітуватися потерпілому, а правопорушникові змінити свою поведінку. 

Результати  теоретичних та практичних досліджень в сфері відновного 

правосуддя свідчать про те, що: відновне правосуддя передбачає активне 

залучення потерпілих, правопорушників, а також громади до процесу 

правосуддя; відновний процес спрямований не на покарання, а на примирення, 

залагодження стосунків, відшкодування збитків потерпілому, відновлення 

належного суспільного порядку в громадах та реінтеграцію правопорушників у 

суспільство з метою запобігання скоєння правопорушень у майбутньому. 



67 
 

РОЗДІЛ 2 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ 

ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 

2.1. Закріплення відновного правосуддя у міжнародно-правових актах 

Концепція відновного правосуддя за останні десятиліття набула 

міжнародного значення, тому було здійснено низку кроків у напрямі 

запровадження відновного правосуддя як у Європі, так і загалом у світі. 

Поширення і різноманіття нової практики призвело до необхідності 

наднаціонального регулювання. Основи відновного правосуддя було закріплено 

у міжнародно-правових актах ООН, Ради Європи та Європейського Союзу. 

Вони мають великий вплив на подальший розвиток відновного правосуддя в 

європейських країнах. 

Вперше аналіз міжнародно-правових актів, норми яких містять вимоги до 

впровадження, застосування та розвитку відновного правосуддя, був 

здійснений у 1992 р. відомим американським науковцем Д. Ван Нессом. Цілком 

резонно він констатував, що у післявоєнний період відбувся стрімкий розвиток 

міжнародного права щодо дотримання прав людини у системі кримінального 

правосуддя. Свідченням цього, на думку дослідника, було розроблення низки 

норм і стандартів безпосередньо пов’язаних із запровадженням інституту 

відновного правосуддя, яке на рівні міжнародних документів зводиться до 

такого: держави повинні знаходити співвідношення між інтересами потерпілих, 

правопорушників та громадськості;  потерпілі та правопорушники повинні 

мати доступ до офіційних та альтернативних механізмів урегулювання спорів. 

Саме за відновним правосуддям вчений визнає пріоритети  у розвитку 

міжнародного законодавства у сфері кримінальної юстиції. Зусилля, спрямовані 

на боротьбу з транснаціональною злочинністю, мають зосереджуватися не 

лише на необхідності міждержавної співпраці у сфері підтримки громадського 

порядку, але і на створенні механізмів примирення суб’єктів правопорушення, 

виявленні умов для відшкодування збитків, завданих правопорушниками, що 
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обов’язково має відображатися в джерелах  міжнародного права. Дійсно, 

починаючи з середини 1990-х рр. після впровадження у багатьох країнах світу 

експериментальних проектів з відновного правосуддя, було ухвалено низку 

важливих міжнародно-правових актів ООН, Ради Європи та Європейського 

Союзу [78, с. 35-43]. 

Дослідження міжнародно-правових актів у сфері відновного правосуддя 

протягом 1990-2000-х рр. проводили також інші зарубіжні вчені. Так, на думку 

бельгійського науковця І. Аертсена,  надзвичайно важливою на початковому 

етапі запровадження відновного правосуддя у національне законодавство є 

міжнародна співпраця, при цьому найефективнішою вона є у  межах ООН [79]. 

Сучасна російська дослідниця Л. М. Карнозова підкреслює, що внаслідок 

розвитку відновного правосуддя в правових системах різних держав з’явилася 

необхідність наднаціонального регулювання. Вона  аналізує європейські 

нормативно-правові акти, зазначаючи, що програми відновного правосуддя 

актуалізуються в міжнародно-правових актах Ради Європи, які містять загальні 

норми у сфері відновного правосуддя, в тому числі медіації як однієї з його 

форм [80]. Американські вчені П. Фрайдей  і П. МакКолд, аналізуючи основні 

міжнародно-правові документи ООН у сфері відновного правосуддя, дійшли 

висновку, що ухвалення міжнародного законодавства з питань відновного 

правосуддя та практика його застосування свідчить про важливість цього 

інституту, ефективність його програм [81].  

Вітчизняні вчені також вивчали джерела міжнародного права у сфері 

відновного правосуддя. Так, сучасний дослідник Ю. Микитин, аналізуючи 

правові акти ООН і Ради Європи, які безпосередньо або опосередковано 

врегульовують питання, пов’язані із запровадженням та застосуванням 

відновного правосуддя, пропонує їхню класифікацію [82,  с. 304-310]. 

В. Маляренко та  І. Войтюк також побіжно аналізують міжнародно-

правові акти у частині, що опосередковано стосуються відновного правосуддя 

[83]. В. Землянська, характеризуючи основні міжнародно-правові акти 

предмету нашого дослідження, стверджує, що міжнародне законодавство може 
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стати додатковим фактором сприяння та розвитку відновного правосуддя                  

у країнах Центральної та Східної Європи [84, с. 51-52]. 

У міжнародно-правових актах ООН, Ради Європи та Європейського 

Союзу закріплено загальні і спеціальні норми, що регулюють інститут 

відновного правосуддя. Ю. Микитин зазначає, що загальні норми в одних 

випадках рекомендують, а в інших зобов’язують держави впроваджувати його у 

національний кримінальний процес. Своєю чергою спеціальні норми 

регулюють організаційні засади відновного правосуддя та умови його 

застосування [85].  

Названі раніше українські науковці В. Маляренко та І. Войтюк 

відзначають, що починаючи з 1980-х рр. було ухвалено низку                     

Резолюцій ООН, які містять загальні норми щодо  відновного правосуддя.            

У них міститься рекомендація країнам-членам ООН щодо розширення 

застосування санкцій за вчинення правопорушень, не пов’язаних з триманням 

під вартою чи ув’язненням. Відновне правосуддя розглядається як один з видів 

неофіційних і напівофіційних форм вирішення спорів між потерпілим і 

правопорушником, що відображає сучасні тенденції індивідуалізму і 

скорочення функцій держави у цьому процесі. Аналіз вказаних міжнародно-

правових документів, дає підстави виокремити основні права людини і 

громадянина в кримінальному процесі, які безпосередньо пов’язані з відновним 

підходом. До них належать: право на поновлення у правах; право на 

компенсацію шкоди, завданої правопорушенням; право на застосування 

альтернатив судовому провадженню. Особлива увага у міжнародно-правових 

актах ООН, які містять загальні норми щодо відновного правосуддя, 

присвячена запровадженню посередництва як ефективного механізму 

вирішення кримінально- правових конфліктів, у тому числі в позасудовому 

порядку, яке повинно ґрунтуватися на принципі відшкодування майнової 

шкоди чи іншої компенсації. Посередництво також має розглядатися як 

виховний, профілактичний захід, який не пов’язаний з позбавленням волі [83].  
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Важливе значення для впровадження відновного правосуддя на 

законодавчому рівні мають міжнародно-правові акти ООН, які містять 

спеціальні норми щодо нього. У 2000 р. в рамках ООН була створена 

спеціальна робоча група, результатом роботи якої став проект резолюції          

№ 2000/14 «Декларація про основні принципи використання програм 

відновного правосуддя в кримінальній юстиції», прийнятий Економічною і 

Соціальною Радою ООН (ECOSOC) [81]. В основу резолюції лягло                             

5 документів: 

1) Вимоги Американської Асоціації Юристівдо програм 

посередництва\діалогу між потерпілим і правопорушником. У 1994 році 

Американська асоціація юристів ухвалила резолюцію щодо введення програм 

посередництва\діалогу в систему кримінальної юстиції, вказавши, що ці 

програми повинні здійснюватися на основі 13 «програмних вимог». Ці вимоги 

стосувалися цілей програм, їх моніторингу, фінансування, дотримання 

принципу добровільності участі потерпілого і правопорушника,  підготовки 

кадрів для проведення програм відновного правосуддя, залучення офіційних 

осіб [86]. 

2) Лювенська Декларація, ухвалена в 1997 р. на щорічній конференції 

Міжнародної мережі дослідників відновного правосуддя для неповнолітніх. 

Декларація закріплює загальні підходи та основні принципи відновного 

правосуддя [87]. 

3) Рекомендація Ради Європи № R (99) 19 «Медіація в кримінальних 

справах» від 15 вересня 1999 р. Цей міжнародно-правовий документ визначає 

особливості правового регулювання медіації, а саме стандарти, рамкові 

аспекти, які мають бути враховані законодавцями різних країн-учасниць Ради 

Європи при реформуванні кримінального судочинства з врахуванням 

відновного підходу [88, с. 86-103]. 

4) Стандарти Відновної Юстиції (Standards for Restorative Justice), 

затверджені Консорціумом Відновного правосуддя в 1999 р. Консорціум 

Відновного правосуддя – це група осіб і організацій у Великобританії, яка 
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займається поширенням програм відновного правосуддя в цій країні. Цілі 

Консорціуму: давати суспільству і фахівцям кримінальної юстиції чітке 

розуміння переваг відновної юстиції і сприяти її введенню в практику; 

підтримувати інформаційний обмін і стандарти в цій сфері. У 1999 році 

Консорціум розробив текст Стандартів. Стандарти включають положення про 

права, зобов’язання і відповідальність різних учасників процесу[89].  

5)  Інструкція правил етичної поведінки Асоціації медіації потерпілих і 

правопорушників від 19 вересня 1999 р. (VOMA Recommended Ethical 

Guidelines). Асоціація медіації потерпілих і правопорушників складається з 350 

індивідуальних членів і 30 організацій з 40 штатів США і 7 країн (Канада, 

Великобританія, Австралія, Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія). Асоціація 

виникла як неформальне об’єднання практиків, дослідників і лобістів 

відновного правосуддя на початку 1980-х років. Її мета полягає в поширенні 

найкращого досвіду і забезпеченні якісної практики в цій сфері [90].   

Всі ці документи, на нашу думку, були своєчасними і витребуваними, але 

мали ряд недоліків. Насамперед, окремі з них зводили інститут відновного 

правосуддя лише до медіації. Крім того, більшість із них є результатом роботи, 

проведеної незалежними дослідниками і експертами, а не наслідком процесу, 

до якого були залучені уряди держав, а відтак – не мали політичної підтримки. 

З огляду на вищезазначене, робоча група й вдалася до підготовки більш 

універсального, модифікованого документу, при розробці якого, крім 

вищезазначених документів, враховувалися також, основоположні міжнародні 

документи ООН [91]. 

Новим етапом генези відновного правосуддя на міжнародному рівні стала 

Резолюція ЕКОСОР ООН «Про основні принципи застосування програм 

відновного правосуддя в кримінальних справах» від 24 липня 2002 р., яка 

закріплювала спеціальні норми щодо відновного правосуддя. У документі 

зазначається, що програми відновного правосуддя мають бути загальнодоступні 

на всіх етапах процесу кримінального судочинства. Процес відновного 

правосуддя пропонується застосовувати лише за наявності добровільної згоди  
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сторін конфлікту, від якого можна відмовитися на будь-якій стадії 

кримінального провадження. Знання суб’єктами правопорушення обставин 

справи є основною умовою для участі у відновному процесі. У Резолюції 

наголошувалось, що участь у програмах відновного правосуддя не повинна 

використовуватися як доказ визнання провини в подальших судових розглядах. 

У разі неможливості застосування відновного правосуддя, офіційні особи в 

сфері кримінальної юстиції зобов’язані забезпечити реінтеграцію потерпілого і 

правопорушника у суспільство [92]. 

У Резолюції йдеться також про необхідність застосовування 

фундаментальних процедурних гарантій для програм відновного правосуддя. 

Сторонам конфлікту має гарантуватися право на отримання юридичної 

консультативної допомоги до і після відновного процесу, а також на надання 

послуг перекладача, якщо вони не володіють мовою, якою провадиться 

судочинство. Крім того, за неповнолітніми необхідно закріпити  право на 

звернення щодо участі батьків у вирішенні конфлікту. Перед наданням згоди на 

участь у процесі відновного правосуддя сторони мають бути інформовані про 

їхні права, про можливі наслідки ухваленого ними рішення, а також про 

особливості процедури відновного правосуддя. Судові дебати в умовах 

альтернативного процесу мають бути конфіденційними, а їхній зміст не 

повинен розголошуватися без попередньої згоди сторін. Судові рішення 

виправного характеру (реабілітації) на основі програм відновного правосуддя 

повинні мати той же статус, що і обвинувальні вироки. Переслідування з тих  

же фактів і обставин справи (non bis inidem) в подальшому не допускається 

[92]. 

Констатується, що жодне положення Резолюції «Про основні принципи 

застосування програм відновного правосуддя в кримінальних справах» від 24 

липня 2002 р. не повинно обмежувати права потерпілого або правопорушника, 

передбачені національним або відповідним міжнародним правом [92]. 

Важливу роль у розвитку відновного правосуддя відіграють міжнародні 

конгреси ООН з проблем запобігання злочинності. Вони скликаються один раз 
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на п’ять  років. Підготовка й організація цих заходів покладена на Економічну  

й Соціальну Раду ООН. Конгреси є універсальними форумами, де не тільки 

підсумовують співробітництво держав у сфері боротьби зі злочинністю,                       

а й розробляють та пропонують втілювати нові стратегії запобігання 

різноманітним її проявам. Конгреси почали свою діяльність після Другої 

світової війни, однак проблеми запровадження і розвитку відновного 

правосуддя почали розглядатися лише кілька років тому. Так, Віденська 

декларація «Про злочинність та правосуддя: відповіді на виклики ХХІ століття» 

від 17 квітня 2000 року, ухвалена на Десятому Конгресі ООН з профілактики 

злочинності та поводження з правопорушниками, наголошувала на «розвитку 

політики, процедур та програм відновного правосуддя, які сприяють 

врахуванню прав, потреб та інтересів потерпілих, правопорушників, членів 

громад та усіх інших сторін у державах-членах ООН». Декларацією 

Одинадцятого Конгресу ООН з профілактики злочинності та поводження з 

правопорушниками, що проводилася у Бангкоці 25 квітня 2005 р. під назвою 

Бангкокська декларація ООН «Взаємодія та заходи у відповідь: стратегічні 

союзи в сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя» 

рекомендовано державам-членам ООН визнати важливість подальшого 

розвитку політики, процедур та програм відновного правосуддя, що 

передбачають альтернативу судовому переслідуванню [93]. 

Як бачимо інтерес до пошуку механізмів впровадження відновного 

правосуддя у світі  неймовірно зріс за останні десятиліття. Важливу місію щодо 

розширення сфери застосування відновного правосуддя здійснюють структури 

Організації Об’єднаних Націй, які розробляють рекомендації та пропозиції для 

уніфікованого використання положень альтернативного правосуддя у країнах, 

що є членами міжнародного співтовариства [94, p. 587-589]. 

Відновне правосуддя, на нашу думку, має великий потенціал для 

вирішення конфліктів за участю неповнолітніх та для профілактики 

правопорушень. Його соціальна спрямованість зорієнтована передусім на 

використання цілого комплексу реабілітаційних програм для захисту прав          
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і законних інтересів неповнолітніх. Найбільш важливим міжнародним 

документом щодо здійснення правосуддя у справах неповнолітніх є Конвенція 

про права дитини, ухвалена резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН              

від 20 листопада 1989 р. Конвенція містить основні принципи, якими необхідно 

керуватися при здійсненні правосуддя у справах неповнолітніх, а також 

конкретні гарантії щодо діяльності ювенальної юстиції. Акт міжнародного 

права зобов'язує держави розробити процедури щодо неповнолітніх 

правопорушників, які б дозволяли застосовувати альтернативні методи 

виховного впливу, не залучаючи при цьому органи правосуддя. Позасудова 

процедура вирішення кримінальних конфліктів має відбуватись за умови 

повного дотримання прав людини та інших гарантій [95]. 

Програми відновного правосуддя щодо неповнолітніх знайшли своє 

відображення у різних документах ООН. До них відносяться Керівні принципи 

ООН запобігання злочинності серед неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні 

принципи), Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення 

правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські правила). На відміну від 

міжнародних договорів, які є обов’язковими для держав, що їх ратифікували, 

вищезгадані джерела швидше є мінімальними стандартами, визнаними на 

міжнародному рівні, що повинні враховуватися при розробці законодавства в 

сфері ювенальної юстиції або внесенні змін в існуюче законодавство в цій 

сфері. Розроблення законодавства на основі врахування мінімальних 

стандартів, має допомогти державам дотримуватися  зобов'язань, покладених на 

них Конвенцією про права дитини [96]. 

Відповідно до Ер-Ріядських керівних принципів державам необхідно 

приділяти особливу увагу профілактиці вчинення правопорушень в сім'ї та під 

час навчання. Програми запобігання вчиненню правопорушень мають 

передбачати підтримку сім'ям, що опинилися в особливо важкому 

матеріальному стані,  залучення шкіл до процесу формування основних 

сімейних цінностей, надання інформації про права і обов'язки дітей та батьків 

тощо [97]. 



75 
 

Своєю чергою, Пекінські правила рекомендують державам розглядати 

питання про введення системи «поетапного» реагування на вчинення 

правопорушення неповнолітніми. Спочатку пропонується винесення 

попередження, далі – досудові альтернативні заходи виховної дії і, як крайній 

захід, судовий розгляд. У документі міститься перелік умов, які дозволяють 

застосування альтернативних методів виправної дії. Документ застерігає, що 

повноваження посадових осіб органів кримінальної юстиції щодо захисту дітей 

від дискримінації мають бути детально регламентовані [98]. 

Особливу увагу в дослідженні розвитку відновної юстиції в європейських 

країнах слід приділити аналізу правових актів Ради Європи та Європейського 

Союзу. Європейські правові акти, що містять загальні норми у сфері відновного 

правосуддя, в основному, закріплюють засади і принципи його впровадження. 

Їхні положення є практично тотожними і зводяться до необхідності 

реформування кримінального процесу з врахуванням відновного підходу. У них 

також названі причини, які спонукають до впровадження відновного 

правосуддя. По-перше, судочинство нерідко буває складним, довготривалим і 

дорогим, внаслідок цього фізичні особи, особливо малозабезпечені, мають 

труднощі при відстоюванні своїх прав. По-друге, робочий механізм традиційної 

системи кримінального процесу інколи може погіршувати, а не полегшувати  

становище потерпілого. По-третє, потрібно приділяти більше уваги потребам 

потерпілого на всіх етапах кримінального судочинства. Також в межах системи 

кримінального правосуддя необхідно звертати більше уваги на спричинену 

потерпілому фізичну, психологічну, матеріальну і соціальну шкоду [99]. 

Програми відновного правосуддя актуалізуються в актах Ради Європи, 

що містять загальні норми у сфері відновного правосуддя, в тому числі медіації 

як однієї з його форм. Так, Європейська Конвенція з прав дітей від 25 січня 

1996 р. закликає до інституалізації і ширшого застосування медіації. 

Рекомендація № R (85) 11 Кабінету Міністрів Ради Європи ( далі – КМРЄ ) 

«Відносно положення потерпілого в рамках кримінального права і 

кримінального процесу» від 28 червня 1985 р. звертає увагу держав – членів 
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Ради на переваги медіації і схем примирення. Рекомендація № R (87) 20 КМРЄ 

«Щодо проблеми суспільної реакції на злочинність серед неповнолітніх» від 17 

вересня 1987 р. закликає держави внести до законодавства необхідні поправки, 

що стосуються розвитку альтернативних механізмів і процедур медіації. 

Рекомендація № R (87) 18 КМРЄ «Про спрощення кримінального правосуддя» 

від 17 вересня 1987 р. пропонує державам – членам Ради переглянути своє 

законодавство з метою узаконення способів позасудового врегулювання 

конфліктів. Рекомендація № R (92) 16 КМРЄ «Про Європейські правила щодо 

загальних санкцій і заходів» від 19 жовтня 1992 р. містить перелік заходів, що є 

альтернативою позбавленню волі і сприяють реінтеграції правопорушника в 

суспільство.У Рекомендації № R (95) 12 КМРЄ «Відносно управління системою 

кримінального правосуддя» від 11 вересня 1995 р. зазначається, що політика 

декриміналізації, зменшення кількості ув’язнень полегшує роботу системи 

кримінальної юстиції, знімаючи, наприклад, проблеми з навантаженням судів і 

дефіцитом бюджетних коштів для функціонування кримінальної юстиції [100]. 

Необхідно також розглянути європейські правові акти, що містять спеціальні 

норми щодо відновного правосуддя. Цінність і сила таких актів базуються на 

репутації Ради Європи і здатності окремих осіб і груп використовувати їх в 

просуванні ідеї відновного правосуддя. На сьогодні в більшості країн Європи 

їхні положення, зокрема, про медіацію як інструмент відновного підходу, 

мають законодавчу підтримку на національному рівні і тому знайшли своє 

місце у практиці роботи з ситуаціями кримінального характеру [101]. 

 Одним із найважливіших європейських правових актів, що регулює 

інститут медіації, є Рекомендація № R (99) 19  Комітету міністрів Ради Європи 

державам – членам Ради, зацікавленим, в організації медіації у кримінальних 

справах (далі – Рекомендація). Вона стала основою для реформування 

національного кримінального процесу щодо відновного правосуддя багатьох 

європейських країн [102]. Аналізований документ складений Комітетом 

експертів з медіації в кримінальних справах і ухвалений Кабінетом міністрів 

Ради Європи у вересні 1999 р. Він ставить за мету сприяти державам-членам 
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Європейського Союзу в створенні або розвитку механізмів медіації. 

Рекомендація адресована урядам всіх держав-членів Європейського Союзу, і, 

частково, враховуючи, що була підготовлена в рамках роботи Європейського 

комітету з кримінальних справ, міністрам юстиції країн Європи. В центрі уваги 

Рекомендації – право і його інститути. Міжнародно-правовий акт складається з 

шести основних розділів: «Визначення», «Загальні принципи», «Правова 

основа», «Роль органів кримінальної юстиції відносно медіації», «Організація 

медіації», а також «Подальший розвиток системи медіації» [102].  

Основне положення вищезазначеного міжнародного документа звучить 

так: «Комітет Міністрів, відповідно до положень статті 15б Статуту Ради 

Європи, рекомендує урядам держав, членів Ради, при розвитку системи медіації 

в кримінальних справах врахувати принципи, відмічені в додатку до 

Рекомендації...». В додатку до Рекомендації дається визначення медіації між 

потерпілим і правопорушником, як будь-якого процесу, де потерпілий і 

правопорушник мають можливість, при їх добровільній згоді, активно брати 

участь в вирішенні питань, пов’язаних із правопорушенням за допомогою 

нейтральної третьої сторони (медіатора). Це визначення базується на двох 

основних поняттях: участь [participation] і відновлення [restoration]. З цих 

понять і випливають загальні принципи, які включають у себе: автономність 

служб медіації в системі кримінальної юстиції, добровільність участі сторін у 

процесі медіації, конфіденційність при проведенні процедури медіації,  

безсторонність медіаторів, загальнодоступність послуг медіації на будь-якій 

стадії кримінального процесу. У правовій сфері завдання Рекомендації – дати 

напрям і юридичні аргументи тим, хто готовий і має намір їх використовувати. 

Така робота вимагає ініціативи окремих осіб, груп, рухів або установ з тим, щоб 

в різних державах, членах Ради, впровадити в практику керівні принципи, що 

містяться в Рекомендації. Рекомендація містить чіткі вказівки, що враховують 

більшість основних питань, які виникають в процесі створення служб медіації. 

Водночас, вона залишає можливість використання інших рішень і практичних 

заходів, які можуть виявитися корисними при виконанні згаданих вимог і 
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принципів. Через два роки після набрання чинності Рекомендацією, 

Європейський комітет з проблем злочинності виступив з ініціативою про 

проведення додаткової роботи з метою оцінки ефективності реалізації цього 

європейського нормативно-правового акта в різних державах, членах Ради. В 

основу доповіді лягли анкети, розіслані колишнім членам Комітету експертів 

медіації в кримінальних справах і іншим експертам, які були залучені до роботи 

Європейського форуму медіації між потерпілим і правопорушником. Слід 

зазначити, що принципи, які містяться в Рекомендації, потрібно розглядати як 

орієнтир при створенні національних законодавчих норм в сфері відновного 

правосуддя і медіації, як однієї з його основних форм при розгляді 

кримінальних справ. Очевидно, що держави – члени Ради Європи залишають за 

собою право зробити їх відповідними власним правовим традиціям [102]. 

Аналізований документ істотно вплинув на зміст остаточного проекту 

Резолюції ООН «Про основні принципи застосування програм відновного 

правосуддя в кримінальних справах». Його ухвалення стало можливим завдяки 

співпраці між фахівцями Комітету експертів з медіації в кримінальних справах і 

групи неурядових організацій, яка розробляла основні принципи Організації 

Об'єднаних Націй щодо застосування програм відновного правосуддя в 

кримінальних справах. Рекомендація є основним інструментом досягнення 

поставлених цілей і завдань Європейського форуму з відновного правосуддя та 

медіації між потерпілим і правопорушником, який створений з метою сприяння 

міжнародному обміну інформацією і розроблення ефективної політики, 

методів, законодавства в  сфері відновного правосуддя [103].  

     Зазначений міжнародно-правовий акт встановлює необхідність 

збереження позитивних досягнень у  кримінальному праві, а саме захисту 

підозрюваного або обвинуваченого в порушенні закону від неправомірних 

обмежень його прав і свобод представниками державної влади [102].                      

Він стимулює ініціативи запровадження програм відновного правосуддя у 

країнах Центральної та Східної Європи,  які приєдналися до Європейського 

Союзу на початку ХХІ ст. Усі ці країни (зокрема, Болгарія, Румунія та ін.) 
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повинні розглянути заходи, необхідні для втілення цих рішень. При цьому існує 

ризик обов’язкового запровадження медіації у кримінальних справах. Він 

полягає в можливості закріплення законодавчих норм лише «на папері»  без  

послідовної стратегії розвитку теорії і практики відновного правосуддя.  Країни 

мають опікуватися не лише запровадженням медіації, як такої, а й необхідністю 

проведення відповідних реформ в системі кримінального судочинства [104].  

Особливе значення для закріплення відновного правосуддя на 

законодавчому рівні має Рамкове рішення Ради Європейського Союзу від                   

15 березня 2001 р. про місце жертв злочинів в кримінальному судочинстві.               

Ст. 1 зазначеного документу визначає медіацію в кримінальних справах як 

«пошук, до або під час кримінального судочинства, взаємоприйнятного 

рішення між жертвою  і правопорушником за посередництвом компетентної 

особи». Ст. 10  передбачає, що кожна країна ЄС повинна прагнути сприяти 

медіації в кримінальних справах щодо правопорушень, які вона визнає 

відповідними для проведення медіації, і повинна гарантувати, що будь-яка 

угода між потерпілим і правопорушником, досягнута в ході такої медіації в 

кримінальних справах, може бути взята до уваги. Згідно із ст. 17, ці положення 

мали бути реалізовані за допомогою введення в дію в державах-членах ЄС 

законів та інших  нормативно-правових  актів до 22 березня   2006 р. [105]. 

     Таким чином, 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 2000-х рр. Ухвалення 

міжнародно-правових актів з питань відновного правосуддя стало важливим 

підґрунтям розповсюдження цього інституту судочинства у світі, насамперед, у 

країнах Європи.  
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          Вагомими для розвитку відновного правосуддя в європейських країнах є 

нормативно-правові акти ООН. Відповідно до них, відновне правосуддя: має 

бути закріплене у національному законодавстві та розглядатись як елемент 

кримінального судочинства; повинно сприяти примиренню потерпілого і 

правопорушника та  спрямовувати свою дію на відшкодування шкоди, завданої 

правопорушенням та максимальне відновлення стану (матеріального, 

психологічного), що існував до його вчинення; має бути способом 

профілактики правопорушень.  

          Значний внесок у розвиток відновного правосуддя здійснили європейські 

інституції. Основи запровадження  відновного правосуддя на європейському 

просторі закладені у документах, насамперед, Ради Європи та Європейського 

Союзу. Кабінет Міністрів Ради Європи та Рада Європейського союзу прийняли 

значну кількість рекомендацій щодо дослідження, запровадження, 

застосування, регулювання відновного правосуддя. 
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2. 2. Еволюція альтернативного правосуддя в країнах 

континентальної Європи. 

 

У 1970-х рр. у світі набуває популярності концепція відновного 

правосуддя, зокрема вона поширюється в Європі. Американський вчений                   

Д. Маєрс називає однією з основних причин активного обговорення проблем 

потерпілих, їх прав у кримінальному процесі, виникнення у 1940-1960-ті рр. 

жіночого руху за справедливість кримінальної системи. Під час соціальних 

протестів лунали заклики до більшого співчуття жінкам і дітям, потерпілим 

переважно від чоловічої агресії. Потерпілі від правопорушень отримували все 

більше  прав, у тому числі щодо відшкодування збитків. Таким чином, вони 

стали  повноцінними суб’єктами кримінального процесу [106, p. 50]. 

Слід зазначити, що англійський термін «restorative justice» («відновне 

правосуддя») тісно пов’язаний зі своїм англосаксонським походженням.                

Це поняття використовується, здебільшого, в таких країнах, як Канада, 

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Нова Зеландія і Австралія.                  

На європейському континенті цей термін вживається рідше, його застосовують 

здебільшого вчені-теоретики. Натомість, в країнах Європи використовується 

поняття «медіація», яка є однією з форм відновного правосуддя. Медіація 

(посередництво між потерпілим і правопорушником) є на сьогодні найбільш 

ефективним механізмом у сфері застосування відновного правосуддя в Європі. 

Моделі відновного правосуддя, орієнтовані на участь групи, такі як «родинні 

конференції», діють у Великобританії, а також у експериментальному вигляді в 

Нідерландах, Швеції і Бельгії [107, с. 15]. 

Досліджуючи особливості розвитку відновного правосуддя в країнах 

континентальної Європи, необхідно зазначити, що загалом вони відносяться до 

романо-германської правової системи. До загальних для права  країн романо-

германської сім’ї ознак відносяться: загальний понятійний фонд, тобто 

схожість основних понять і категорій, абстрактність норм права, перевага 

матеріального права над процесуальним, наявність кодифікованих актів                                    
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в основних галузях права, якоюсь мірою єдині правові принципи, у тому числі 

ті, що визначають способи судової діяльності [108, с. 48-49]. У зазначених вище 

країнах юридична наука склалася на основі римського права.  У ній на першому 

плані перебувають норми права, які розглядаються як норми поведінки, що 

відповідають вимогам справедливості і моралі. Визначити, якими мають бути ці 

норми — основне завдання юридичної науки. Поглинена цим завданням, 

юридична наука меншою мірою цікавиться питаннями відправлення 

правосуддя і застосуванням права –  цим займаються юристи-практики                

[108, с. 57-58]. 

У цій правовій сім’ї науковці виділяють дві гілки: романську (Франція, 

Бельгія, Нідерланди, Італія, Греція та ін. –  при провідній ролі національної 

правової системи Франції) і німецьку (ФРН, Австрія, Швейцарія та ін. – при 

провідній ролі правової системи ФРН) [109, с. 118-119, 223]. Вважаємо за 

доцільне, саме за такою класифікацією провести подальший науковий аналіз.  

Франція, правова система якої відіграє провідну роль у розвитку 

романської гілки романо-германської правової системи, має більш як 

тридцятирічний досвід застосування відновного правосуддя в сфері 

кримінального судочинства. У французькому законодавстві використовується 

термін «медіація», тому що саме ця форма відновного правосуддя активно 

застосовується для врегулювання наслідків, спричинених правопорушеннями.   

Починаючи з середини 1980-х рр. у цій країні запроваджуються пілотні 

проекти, спрямовані на розв’язання кримінальних конфліктів шляхом медіації 

[110, с. 118-121].  

Німецький кримінолог С. Тренкл характеризує тогочасну французьку 

модель медіації як таку, що неефективно функціонувала через орієнтованість 

сторін на звичайний кримінальний процес. Вчена вважає, що структура 

кримінального процесу перешкоджала розвитку медіації, тому вона могла  

лише частково замінити традиційну судову процедуру [111; с. 338-340].
 

Юридичним підґрунтям для розвитку медіації стало доповнення                  

в 1993 р. Кримінально-процесуального кодексу Франції статтями 40, 41,                  
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згідно з якими прокурор отримав право «вирішувати, які кроки застосувати» 

щодо конкретної справи. Повноваженнями прокурора також є «до початку 

судового провадження у справі, за згодою сторін, удатися до застосування 

процедури медіації, якщо, на думку прокурора, це допоможеусунути наслідки 

правопорушення, забезпечити відшкодування збитків потерпілому, 

реабілітувати індивіда». У Франції існує інститут пробації, як один з видів 

альтернативних підходів щодо усунення наслідків правопорушення. Суть 

пробації полягає у встановленні нагляду за засудженим з покладенням на нього 

певних зобов’язань і обмежень, без ізоляції його від суспільства  (відвідувати 

центри пробації, періодично зустрічатися з наглядовим офіцером, брати участь 

у суспільно-корисній діяльності, дотримуватися законослухняної поведінки, 

тощо). Цю функцію виконує служба пробації, головна мета діяльності якої 

полягає в попередженні повторних правопорушень, сприянні інтеграції 

правопорушника в суспільство. У Франції служба пробації також здійснює 

процедуру примирення між правопорушником і потерпілим у разі вчинення 

адміністративних правопорушень. Більшість залагоджених таким чином справ 

закриваються прокурором і не доходять до суду, чим досягається значна 

економія часу та державних коштів [112].
 

У 2013 році за ініціативою Міністра юстиції Франції був створений 

Французький інститут відновного правосуддя, на який покладено завдання 

вивчати проблеми застосування медіації та досліджувати інші форми 

відновного правосуддя.  

15 серпня 2014 року Парламентом Франції були внесені поправки до 

Кримінально-процесуального Кодексу. Вони передбачають застосування 

медіації за згодою сторін у кримінальних справах за участю  неповнолітніх і 

дорослих правопорушників на будь-якій стадії кримінального процесу. 

Таким чином, пройшло декілька десятиліть після створення пілотних 

програм відновного правосуддя у Франції, перш ніж воно було законодавчо 

регламентовано. Не зважаючи на орієнтованість кримінальної системи на 

консервативні способи вирішення кримінальних конфліктів (проведення 
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судового процесу), дослідження вчених та практика застосування програм 

медіації, показали ефективність позасудових механізмів врегулювання 

кримінальних конфліктів. Сьогодні проведення медіації між потерпілим і 

правопорушником успішно реалізується на території всієї країни. 

Прикладом ефективного запровадження концепції відновного правосуддя 

у національне законодавство для багатьох європейських країн є Бельгія. 

Федеральний уряд виділяє значні кошти на здійснення процедур медіації, як 

альтернативних методів вирішення конфліктів. Перший досвід медіації між 

потерпілими та правопорушниками у Бельгії датується кінцем 1987 р. В регіоні 

Фландрія ініціатором застосування відновного правосуддя стала неприбуткова 

організація Ойкотен (Oikoten), яка спільно з прокурором м. Льовена і 

ювенальним судом вдалася до пошуків нових способів реагування на вчинення 

правопорушень серед неповнолітніх. Внаслідок їхньої співпраці була 

розроблена модель проведення програм медіації,  яка надала молодим людям 

можливість взяти на себе відповідальність за скоєне і відшкодувати завдані 

збитки шляхом відновного правосуддя. З 2003 року медіація набула поширення 

у справах, де правопорушником є неповнолітня особа, в 13  з 14  районних 

судів Фландрії. Суддя чи прокурор, на розгляді яких знаходиться така справа, 

ухвалює самостійно рішення про її передачу до відповідних служб медіації, 

щоправда такий механізм досі законодавчо не врегульований. У випадку 

передачі справи на медіацію, суди та прокуратура керуються статтею 

загального характеру Закону «Про захист неповнолітніх» 1965 р., який дозволяє 

за певних умов передати неповнолітнього під нагляд соціальної служби. З 2003 

р. у Фландрії існують служби медіації, які працюють з неповнолітніми. Справи 

на розгляд служб медіації передаються прокуратурою або ювенальним суддею 

[113, p. 99-129].  

         Аналогічно регіону Фландрія, перші програми відновного правосуддя у 

регіоні Валлонія були започатковані у 1980-х рр. Циркулярним листом 

Міністерства Французької громади Бельгії у 2001 році надано дозвіл 

громадським організаціям проводити медіацію на вимогу судді або прокурора у 
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справах щодо неповнолітніх. У ньому визначено процедуру і сформульовано 

правила проведення медіації. З листопада 2000 р. у Валлонії два роки поспіль 

проводився пілотний проект з відновного правосуддя, під час якого 

ювенальний суддя передавав справу щодо правопорушення вчиненого 

неповнолітнім на розгляд конференції. Під юрисдикцію конференції також 

потрапляли справи щодо діянь середньої тяжкості та тяжких правопорушень 

(наприклад, таких як хуліганство). Критерієм передачі справи був факт 

визнання вини правопорушником щодо вчинення ним правопорушення. 

Конференція проводилася і в тому випадку, коли  потерпілий відмовлявся від 

особистої участі у ній. Наслідком розгляду справи на конференції було 

ухвалення «декларації намірів», яку надсилали до суду. Якщо суддя 

затверджував угоду, досягнуту на конференції, то він оголошував вирок, після 

якого угода вступала у законну силу. Через шість місяців суддя перевіряв хід її 

виконання. У разі  невиконання угоди суддя направляв неповнолітнього на 

повторну конференцію або застосовував до нього інші заходи впливу. У 

Французькій громаді станом на грудень 2003 р. працювало шість служб 

медіації, які забезпечували вісім з тринадцяти  районних судів [114, p. 31].  

         Додаткового імпульсу для розвитку медіації у Бельгії  надало ухвалення   

Закону «Про медіацію» від 22 червня 2005 р. Відповідно до його норм, процес 

медіації у справах про протиправні діяння середньої тяжкості та тяжкі 

правопорушення розпочинається з ініціативи однієї зі сторін. Звернення до суду 

подається протягом усього  процесу. Дозволено проведення  медіації навіть 

після винесення вироку [115]. 

           Слушною є думка професора Левенського католицького університету               

І. Аерстена, який стверджує, що значним кроком вперед у запровадженні 

інституту відновного правосуддя у Бельгії стало ухвалення 15 травня            

2006 року Закону «Про захист молоді, переслідування молодих людей, що 

вчинили злочин, та відшкодування спричиненої шкоди». Відповідно до 

вказаного Закону, медіація може розпочатися з ініціативи прокурора або судді. 

Якщо прокурор ініціює медіацію, то він повинен  запропонувати участь у ній 
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неповнолітнім потерпілому та правопорушнику, а також їхнім батькам. 

Медіація у Бельгії є добровільним інститутом, застосування якого можливе 

лише за згодою неповнолітнього чи його батьків. Відповідно до Циркулярного 

листа Міністра юстиції Бельгії, медіація і сімейні конференції 

запроваджувалися у бельгійське законодавство і мали застосовуватися на 

практиці з 1 квітня 2007 року [116, p. 45-87].  

          У 2011 році Левенським університетом було запроваджено чотири 

спеціальні курси серед студентів юридичного факультету останніх років 

навчання, присвячених розвитку і функціонуванню відновного правосуддя у 

Бельгії. Впродовж подальших років компетентні знання у цьому питанні серед 

юристів і працівників органів кримінальної юстиції досягли високого рівня, а за 

соціологічними опитуваннями застосування медіації збільшилося у півтора 

рази [116]. 

          Таким чином, специфікою розвитку відновного правосуддя в Бельгії стала 

зацікавленість державних органів в профілактиці вчинення правопорушень 

неповнолітніми особами. Наукові дослідження показали, що існує прямий 

зв’язок між діяльністю служб медіації, які проводять програми відновного 

правосуддя, і зниженням числа повторних правопорушень серед неповнолітніх. 

Поетапне запровадження відновного правосуддя на законодавчому рівні в 

Бельгії мало позитивний результат. 

Прикладом позитивного досвіду розвитку відновного правосуддя можуть 

слугувати  Нідерланди. Законодавство цієї держави-учасниці ЄС передбачає 

можливість застосування медіації у випадках скоєння правопорушень 

неповнолітніми особами (стаття 77а Кримінального кодексу 1994 р.) та 

повнолітніми (Директива про опіку потерпілих 1995 р.). Однак, конкретні 

механізми проведення програми примирення у законодавстві не визначені              

[117, p. 159]. 

Нідерландська вчена Д. ван Дрі характеризує чотири програми 

відновного правосуддя, які діють на сьогодні в Нідерландах. Одна з них 

орієнтована на неповнолітніх правопорушників і є альтернативою судочинства 
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з кримінальних справ щодо них. За її результатами може бути прийняте 

рішення про виконання правопорушником громадських робіт, участь в 

освітньому проекті та матеріальну компенсацію збитків, завданих потерпілому. 

Програма для неповнолітніх поширюється на нетяжкі та середньої тяжкості 

правопорушення, участь у медіації обов’язково узгоджується з прокурором. У 

разі укладання мирової угоди, судове провадження припиняється. Служба 

медіації слідкує за виконанням цієї угоди [118, с. 560]. 

Три інші програми стосуються повнолітніх правопорушників. Так звана 

«медіація між сусідами» використовується для врегулювання незначних 

правопорушень у соціально неблагополучних районах. Медіація за вимогою, 

насамперед, орієнтована на потерпілих і може застосовуватися на будь-якій 

стадії кримінального провадження у справах будь-якого рівня складності. У 

разі здійснення правопорушення невеликої тяжкості, успішна медіація з 

відшкодуванням збитків призводить до закриття справи. У інших випадках, 

результат медіації впливає на рішення суду. Відновна медіація проводиться на 

прохання одного із учасників процесу, за умови згоди іншої сторони. Дана 

процедура проводиться після винесення вироку, орієнтована на потерпілого та 

правопорушника і передбачає тільки нематеріальну компенсацію. Відновна 

медіація не змінює вироку для правопорушника [118, с. 565]. 

За реалізацію та фінансування програм медіації у Нідерландах відповідає 

Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ та муніципалітети. 

Більшість служб медіації мають центральні офіси, що займаються 

адмініструванням і освітою та місцеві представництва, які безпосередньо 

надають послуги. Програму відновної медіації реалізовують дві організації 

підтримки потерпілих, які фінансуються Міністерством юстиції. Кандидати на 

посаду медіатора мають пройти спеціальну підготовку, зазвичай в Інституті 

медіації Нідерландів, після чого їх можуть наймати місцеві служби медіації.               

У 2013 р. у Нідерландах на базі Департаменту боротьби зі злочинністю  серед 

дорослих, було ініційовано створення робочої групи щодо вивчення результатів 

застосування медіації серед дорослих правопорушників. 
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Нідерланди є однією з небагатьох європейських країн, де, окрім медіації, 

поширена така форма відновного правосуддя як сімейні конференції. Сьогодні 

ця форма реалізується в експериментальному вигляді. У разі успішності 

експерименту планується закріплення сімейних конференцій на законодавчому 

рівні [118, с. 570]. 

Отже, становлення альтернативного правосуддя в Нідерландах було 

тривалим, з певними особливостями закріплення посередництва на 

законодавчому рівні та з урахуванням специфіки функціонування правової 

системи країни. 

В Італії відновні підходи використовуються  в ювенальній юстиції, однак 

необхідно відмітити, що немає спеціального законодавства, яким би 

регламентувався порядок проведення відновних процедур.  Поширеною 

практикою  є застосування окремих положень Кримінально-процесуального 

кодексу Італії з метою проведення програм відновного правосуддя, в тому числі 

медіації [119]. 

Судді і прокурори направляють кримінальні справи щодо неповнолітніх 

до Центрів примирення (громадські організації, які діють в різних регіонах 

Італії), спираючись при цьому на різні законодавчі норми. Найчастіше 

прокурори направляють справи до таких Центрів, посилаючись на статтю 

Кримінально-процесуального кодексу про «оцінку особи неповнолітнього» під 

час «попереднього слідства» та «попереднього слухання справи судом». За 

замовленням прокурора Центр примирення проводить «попереднє слідство» 

(вивчає сім’ю неповнолітнього, його найближче оточення і друзів) та  інформує 

прокурора про результати «попереднього слідства» або результати процедури 

«примирення сторін», якщо таке йому було доручено. В разі успішного 

примирення, сторін прокурор приймає рішення про закриття кримінальної 

справи [120, p. 193-199].  

Судді, направляючи справи до Центрів примирення для проведення 

медіації і «попереднього слідства», найчастіше застосовують норму щодо  

«направлення на досудову пробацію». Слід відмітити, що направлення справ 



89 
 

суддями до таких Центрів поширено менше, ніж використання цього механізму 

прокурорами. В разі проходження неповнолітнім реабілітаційних заходів 

програми пробації, суддя може прийняти рішення про помилування або 

припинення кримінального провадження, вважаючи протиправне діяння 

неповнолітньої особи «незначним» [121, p. 734-736]. 

Центри примирення створюються за ініціативою шанованих в 

муніципалітеті професіоналів з числа ювенальних суддів і працівників судової 

системи. На початку 1990-х рр. такі центри розташовувалися в будівлі 

ювенального суду. Сьогодні значна частина їх знаходиться в окремих будівлях, 

що сприяє незалежності від судової системи. Центри примирення фінансуються 

з декількох джерел (муніципальний, провінційний і регіональний бюджет), а 

також отримують методичну і організаційну допомогу від Департамента 

ювенальної юстиції Міністерства юстиції Італії [122, p. 188]. 

На думку італійських дослідників, програми у Центрах примирення 

мають позитивний соціальний ефект. Вони зазначають, що «впровадження 

відновних практик ознаменувало культурне зрушення в традиційній і дуже 

консервативній системі правосуддя Італії». На сьогоднішній день результати 

діяльності таких Центрів, не зважаючи на відсутність законодавчої 

регламентації, так чи інакше впливають на судові рішення про припинення 

кримінального провадження в зв’язку з примиренням сторін конфлікту [122,               

p. 189-190].    

У Греції законодавчі реформи щодо впровадження у судочинстві 

відновних підходів  відбувалися за власними правилами. Вчений                        

С. Джіаноглу виділяє декілька причин саме такого розвитку відновного 

правосуддя. По-перше, в цій країні була відсутня практика пілотних 

(експериментальних проектів), а запровадження медіації відбувалося одразу 

шляхом закріплення на законодавчому рівні без апробації на практиці. Реформи 

мали на меті скорочення кількості ув’язнених та захист потерпілого в 

кримінальному процесі. По-друге, Греція як держава-член ЄС, була зобов’язана 

гармонізувати національне законодавство з рекомендаціями, що містяться в 
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нормативно-правових актах Євросоюзу. По-третє, великий вплив на розвиток 

ювенальної юстиції з відновними підходами в Греції мали міжнародно-правові 

норми, що містяться в документах ООН і Ради Європи [123, p. 183-185]. 

Джерелом права, де містяться норми про кримінальну відповідальність 

неповнолітніх, насамперед, є Кримінальний Кодекс Греції. У 2003 році було 

прийнято Закон про «Про реформу кримінального законодавства щодо 

неповнолітніх», який закріплює у Кримінальному Кодексі положення про 

процедуру посередництва між потерпілим і правопорушником. Зокрема, 

зазначається, що відносно неповнолітніх правопорушників (8-17 років), 

прокурор може відмовитися від кримінального переслідування, якщо 

неповнолітній вчинив правопорушення невеликої тяжкості. У такому разі 

застосовуються виховні освітні заходи з відновними підходами, зокрема, 

посередництво між потерпілим і правопорушником з публічним вибаченням і 

компенсацією завданої шкоди [124, p. 1085-1093]. 
 

Досвід запровадження відновного правосуддя в Греції показав, що не 

зважаючи на відсутність практики реалізації відновних програм, законодавча 

регламентація медіації сприяла відмові від консервативних методів вирішення 

кримінальних конфліктів за участю неповнолітніх осіб. Сьогодні перевага 

надається відновним підходам до розв’язання таких конфліктів шляхом 

примирення і відшкодування завданих збитків, що є  ефективним для 

перевиховання правопорушника і економічно доцільним. 
 

Німеччина, посідаючи провідне місце серед правових систем германської 

гілки романо-германської правової системи,  є однією з країн, де ефективно 

використовується медіація. 
 

 Фахівці в сфері кримінології І. Ліппельт і Я. Шітте, узагальнюючи 

практичні результати досліджень у Німеччині у сфері відновного правосуддя 

(враховуючи методологічні дослідження вчених Д. Буссе, Д. Дюлінга та ін.), 

приходять до висновку, що застосування процедури медіації зменшує кількість 

випадків повторного вчинення правопорушень, також зменшуються витрати, 

пов’язані з проведенням судового процесу. Головний позитивний результат 
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медіації полягає у настанні для суб’єктів правопорушення більш сприятливих 

наслідків вирішення конфлікту, в порівнянні з класичним судовим процесом 

[125, s. 43].
 

У 1953 р. у ФРН був ухвалений закон «Про ювенальну юстицію», яким 

передбачалося запровадження медіації між потерпілими та неповнолітніми 

правопорушниками з метою відшкодування моральної та матеріальної шкоди 

або вибачення. У 1990 р. законодавець вніс зміни до існуючого закону. З цього 

часу суддям ювенального суду та прокурорам надано право офіційно 

передавати відповідні справи на медіацію та припиняти кримінальне 

переслідування в разі успішного завершення медіації [126]. 
 

Відповідно до ст. 10 Закону «Про ювенальну юстицію», суддя може 

призначити медіацію як частину заходів виховного характеру або вжити інші 

санкції, такі як реституція або вибачення. Слід зауважити, що такі санкції 

вживаються не часто, лише у 2% справ. Стосовно повнолітніх 

правопорушників, застосовуються норми ст. 153 та 153а Кримінально-

процесуального кодексу Німеччини (далі КПК Німеччини), які є аналогічними 

нормам, що регулюють проведення медіації для неповнолітніх. Головною 

відмінністю між ними є те, що правопорушення вчинене дорослим має бути або 

нетяжким або середньої тяжкості (справи, у яких покарання може призначатися 

у вигляді штрафу або ув’язнення від 1 місяця до 1 року), у той час як медіація 

між потерпілим і неповнолітнім правопорушником може проводитися також і 

за фактом вчинення  тяжкого злочину [127, p. 340-343].
 

Вважаємо за доцільне більш детально проаналізувати положення щодо 

відновного правосуддя, що містяться в КПК Німеччини. На початку             

1990-х рр. на території всієї країни активно почали розвиватися пілотні проекти 

щодо впровадження медіації. Проте для ефективного функціонування таких 

проектів  медіацію необхідно було закріпити законодавчо. Цьому передувало 

декілька реформ у сфері кримінальної юстиції. З 1999 р. примирення                      

між правопорушником та потерпілим в кримінальному провадженні було 

законодавчо закріплено [128]. Норми КПК Німеччини зобов’язують суди, 
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прокурорів та поліцію інформувати сторони вже на початку першого слухання 

про можливість застосування примирення, якщо такий захід є прийнятним у 

процесі розгляду справи. Ст. 155а КПК Німеччини зобов’язує представників 

правоохоронних органів з’ясовувати доцільність застосування примирення і, у 

відповідних випадках, примирення обов’язково пропонується потерпілим та 

правопорушникам. Ст. 155b КПК Німеччини містить правові засади обміну 

персональними даними між прокурорами, суддями та медіаторами у разі 

застосування примирення [128].  

На системному рівні правове визначення поняття «примирення», 

наведене у ст. 46а Кримінального Кодексу Німеччини (далі ККН), є основним 

елементом положень про відновне правосуддя. У ст. 46а ККН зазначено: «Якщо 

правопорушник, намагаючись досягти примирення з потерпілим, відшкодував 

збитки, завдані внаслідок вчинення правопорушення, чи більшу їх частину або 

переконливо намагався їх відшкодувати, суд може змінити вирок, 

пом’якшивши покарання відповідно до ст. 49 (1) або винести ухвалу про 

виконання зобов’язань, окрім випадків, коли вирок, який має бути винесений 

правопорушнику, передбачає позбавлення волі строком більше одного року або 

штраф, що перевищує 360 денних прибутків» [128].
 

Законодавець, запроваджуючи ст. 46а ККН, переслідував декілька цілей. 

По-перше, врахування інтересів та потреб потерпілих в межах кримінального 

провадження, а по-друге – заохочення правопорушників реагувати на потреби 

потерпілих. Окрім того, правопорушникам надавалася можливість взяти на себе 

відповідальність за скоєне діяння добровільно, дистанціюватися в такий спосіб 

від правопорушення та зменшити свою провину в правовому сенсі. У ст. 46а 

ККН також передбачено, що вирішення особистого конфлікту, спричиненого                      

чи спровокованого правопорушенням, призводить до примирення сторін (чи, 

принаймні, сприяє цьому) та встановлення миру в ширшому контексті – між 

правопорушником та суспільством загалом. Окрім того, це усуває чи зменшує 

потребу покладатися на покарання як на засіб відновлення наслідків 

правопорушення. Положення ст. 46а ККН також передбачають, що сама лише 
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цивільно-правова компенсація шкоди, заподіяної правопорушенням, недостатня 

для скасування кримінальної відповідальності. Заможних правопорушників, 

вважає законодавець, слід позбавити можливості «втекти» від скоєного 

правопорушення і, отже, уникнути відповідальності перед потерпілим та 

суспільством шляхом виплати грошових коштів [129, p. 293; 329]. Суд має 

враховувати вимоги ст. 46а ККН у кожній відповідній справі, інакше виникнуть 

підстави для оскарження судового рішення в суді вищої інстанції чи скасування 

вироку відповідно до постанов Верховного суду Німеччини. Ст. 46а ККН 

враховує такі аспекти: спроби досягти примирення та надання повної 

компенсації чи більшої її частини. Примирення застосовується в широкому 

сенсі цього поняття, включаючи матеріальну та нематеріальну (наприклад, 

моральну) реституцію, а компенсація означає фінансове відшкодування [128]. 
 

Слід зазначити, що практика відновного правосуддя в Німеччині загалом 

передбачає застосування механізму примирення у формі медіації між 

постраждалим та правопорушником. Лише нещодавно конференції стали більш 

популярними, кола примирення ще не започатковані. Медіаторами здебільшого 

виступають соціальні працівники з вищою освітою, які також пройшли курси 

навчання при Бюро послуг медіації, також до цієї роботи залучаються 

підготовлені волонтери.
 

Таким чином, Німеччина має позитивний досвід функціонування 

інституту відновного правосуддя, що стало можливим завдяки декільком 

умовам. Насамперед, це внесення змін до законодавства щодо запровадження 

медіації та визначення особливостей її проведення. Необхідною умовою стала, 

також, підготовка спеціалістів для проведення програм медіації, встановлення 

стандартів їх роботи.
 

Австрія в середині ХХ ст. мала репутацію країни з консервативним 

суспільством і орієнтацією на каральні методи в кримінальному судочинстві. 

Але вже у 1980-90-х рр. вона стала однією із лідерів у сфері застосування 

медіації. Досліджуючи історію розвитку відновного правосуддя в Австрії, 

професор віденського інституту соціології, права та кримінології Х. Пелікан, 
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акцентує увагу на тому, що спочатку в цій країні розпочалися громадські 

дискусії щодо необхідності реформування ювенальної юстиції і використання в 

ній процедур медіації та соціальної реабілітації засуджених [130, p. 17-23].
 

Вперше медіація була закріплена на законодавчому рівні в Австрії в 

статтях 7, 8 Закону «Про ювенальну юстицію» 1988 р. У тому ж році були 

внесені зміни до Кримінального Кодексу Австрії, які стосуються проведення 

процедури медіації щодо повнолітніх правопорушників (ст. 42). Через рік були 

внесені поправки до Кримінально-процесуального Кодексу Австрії, які 

регламентують процедуру проведення медіації як неповнолітніх, так і дорослих 

правопорушників (ст. 90) [131,  p. 139-142].
 

Не зважаючи на те, що в Австрії медіація законодавчо була закріплена  в 

кінці 1980-х рр., відбувається постійне вдосконалення програм медіації на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів. Найсуттєвіші з них – директиви 

Генерального прокурора Австрії щодо обов’язковості застосування медіації у 

справах про вчинення правопорушення неповнолітніми, вдосконалення 

механізмів програм відновного правосуддя, підвищення кваліфікації 

медіаторами та ін. [131,  с. 150].
 

Аналіз еволюції відновного правосуддя в Австрії показав, що після 

закріплення медіації на законодавчому рівні, зменшилася кількість вчинених 

правопорушень як серед неповнолітніх осіб, так і серед дорослих. Тенденції 

розвитку посередництва в Австрії свідчать про те, що збільшилась кількість 

випадків, коли сторони правопорушення добровільно вступають у процес 

досудової медіації.
 

Швейцарія не є державою-членом ЄС, проте має позитивний досвід 

застосування відновного правосуддя в системі кримінальної юстиції. Серед 

нормативних актів Швейцарії, які можна розглядати як джерела відновного 

правосуддя, – Кримінальний кодекс, закони про неповнолітніх федерального та 

кантонального рівня. Кожен кантон (в Швейцарії 26 кантонів) має свою власну 

систему кримінального судочинства, і, відповідно, свої механізми передачі 

справ на медіацію. У кантонах Швейцарії медіаторам надається різний статус. 
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Так, у кантонах Цюріх і Фрібург медіатори належать до категорії державних 

службовців і працюють у департаментах юстиції. У кантоні Женева медіатори є 

незалежними від держави і входять до відповідних громадських об’єднань та 

асоціацій [132, p. 315-320].
 

Аналізуючи розвиток медіації у Швейцарії слід зазначити, що спочатку 

вона мала місце у франкомовних кантонах і проводилася за участю 

недержавних організацій поза судовим процесом. З 1992 р. медіація 

застосовується у сімейних конфліктах, а з 1998 р. –  в комерційних. На думку 

Ж. А. Міріманоффа (присяжного медіатора, судді у відставці,  м. Женева), 

незважаючи на географічне поширення на територію декількох 

німецькомовних кантонів, медіація не мала підтримки серед представників 

державної влади. Останні наполягали на консервативному способі розв’язання 

конфлікту – проведенні судового процесу в разі вчинення правопорушення. 

Показово, що впродовж останніх 20 років кількість справ, вирішених за 

допомогою медіації, у Швейцарії залишається незначною [133].
 

Закон кантону Женева «Про медіацію» 2001 р. був розроблений з 

ініціативи медіаторів. Цьому передувало звернення до Генерального прокурора 

з пропозицією про застосування процедур медіації під час досудового слідства. 

Генеральний прокурор зацікавився цією ідеєю, проте зазначив, що він не може 

застосовувати медіацію до ухвалення відповідного законодавства з огляду на 

існування таємниці слідства.  У результаті була створена робоча група,  яка й 

розробила відповідний законопроект. Він розглядався парламентом кантону 

протягом трьох років і був ухвалений лише 16 лютого 2001 р. Рішення про 

проведення медіації у кантоні Женева приймає прокурор. Він пише сторонам 

листа, у якому обґрунтовує проведення процедури медіації, а також рекомендує 

сторонам досягнути угоди про примирення [134].
 

У Швейцарії розвинена система ювенальних судів. Значною мірою це 

зумовлено тим, що кримінальна відповідальність в країні настає з 10 років 

(раніше мінімальний вік суб’єкта правопорушення був 7 років). Юрисдикція 

судів поширюється на дітей віком від 10 до 20 років. В швейцарських 
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ювенальних судах ефективно застосовуються відновні підходи, судді 

намагаються завершити справи примиренням сторін правопорушення. При 

цьому, ювенальний суддя виконує кілька функцій – судді,  слідчого, прокурора, 

а також здійснює нагляд за виконанням покарання. Медіація призначається у 

справах,  щодо яких  суддя впевнений у високій ймовірності досягнення 

позитивного результату у разі використання цієї процедури. Якщо суддя 

дійшов висновку, що медіація є доцільною у конкретній кримінальній справі,  

він сам переконує сторони у необхідності її застосування. Медіатора обирає 

суддя зі спеціального списку осіб, які мають право здійснювати медіацію. Цей 

список складений урядом Женеви. Сторонам також надається право обрати 

медіатора із цього списку. Медіація у справах неповнолітніх у кантоні Женева 

може бути призначена на будь-якій стадії провадження [135].
 

В січні 2015 року в Берні, за підтримки уряду Швейцарії, зібрався               

І Міжнародний конгрес ювенального правосуддя за участі 900 делегатів                      

з різних країн світу. Актуальні питання щодо дотримання прав дитини, зокрема 

під час здійснення правосуддя, а також реалізація програм відновного 

правосуддя обговорювалися  на сесіях, семінарах і круглих столах. Серед 

делегатів були представники законодавчих органів, урядів, правоохоронці, 

судді, юристи-практики та громадські діячі. Результатом проведення Конгресу 

стала програма щодо вдосконалення механізмів захисту прав дитини. Провідне 

місце в цій програмі займали питання щодо вдосконалення механізмів медіації 

у сфері ювенальної юстиції [136, p. 4-6].
 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що передумовою    запровадження 

відновного правосуддя в Швейцарії став процес об’єднання практиків з метою 

проведення програм примирення. За результатами їх діяльності були 

встановлені відповідні стандарти підготовки медіаторів,  що стало основою 

законодавчого закріплення інституту медіації. Сьогодні відновне правосуддя в 

країні ефективно функціонує, постійно відбуваються теоретичні дискусії між 

науковцями, вдосконалюються практично відповідні програми. 
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Країни Західної Європи являють собою приклад держав з широкою 

практикою застосування посередництва та інших моделей відновного 

правосуддя. У більшості країн моделі відновного правосуддя закріплені на рівні 

національного законодавства, в деяких вони існують в якості пілотних програм. 

Відновні програми успішно функціонують у різних європейських країнах, 

таких як Франція, Німеччина, Австрія, Нідерланди, Швейцарія та ін. Відновне 

правосуддя є ефективним механізмом, позитивними наслідками застосування 

якого є з одного боку відновлення порушених прав потерпілих, соціальна 

реабілітація правопорушників, а з іншого зменшення навантаження на судову 

систему і систему органів відбування покарання.
 

На нашу думку, окремо слід проаналізувати розвиток відновного 

правосуддя в країнах Східної Європи і Росії, зважаючи на особливості розвитку 

їх правових систем в рамках романо-германської правової сім’ї.
 

Британський вчений Дж. Вільямсенс і американський дослідник                      

Л. Волгрейв зазначають, що «деякі країни Східної Європи вже мають добре 

організовану систему медіації між потерпілим і правопорушником (наприклад, 

Польща, Чехія і Словаччина), в інших робляться лише перші кроки для її 

впровадження у кримінальний процес». Спираючись на власний досвід 

співробітництва із країнами Східної Європи,  вчені  вказують на такі перешкоди 

при запровадження відновного правосуддя в цих країнах: значна підтримка 

покарань з боку законодавців і громадськості, пасивність  громадянського 

суспільства, низький рівень довіри до недержавних організацій, недолік 

інформації про відновне правосуддя і відсутність проектів в цій сфері [137,                 

p. 491].
 

Однією з перших країн Східної Європи, де було запроваджено відновне 

правосуддя у середині 1990-х рр., стала Польща. Важливу роль у процесі його 

впровадження відіграла недержавна Пенітенціарна асоціація «Патронат», 

зокрема, її група з впровадження медіації. У 1995 р. група ініціювала трирічний 

пілотний проект з медіації між потерпілими та правопорушниками. Після 

проведення оцінки результатів проекту група разом з представниками 
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Міністерства юстиції розробила пропозиції щодо інституалізації системи 

медіації у кримінальному судочинстві Польщі. У 2000 р. групу з впровадження 

медіації було перетворено на незалежну недержавну асоціацію – Польський 

центр медіації, що на сьогодні є ключовою неурядовою організацією у сфері 

відновного правосуддя у Польщі. Законодавчо медіація була закріплена у 

кримінальному судочинстві Польщі у 1997 році шляхом внесення поправок до 

Кримінального і Кримінально-процесуального Кодексів [138, p. 220-222]. 

Правове регулювання медіації здійснюється також розпорядженням Міністра 

юстиції Польщі від 18 травня 2001 р. «Про порядок проведення процедури 

медіації у справах щодо неповнолітніх» та розпорядженням Міністра юстиції 

Польщі від 13 червня 2003 р. «Про порядок проведення процедури медіації у 

кримінальних справах». Вказаними нормативно-правовими актами передбачено 

проведення процедури медіації у кримінальних справах установами, що 

створені для виконання завдань у сфері медіації або окремими фізичними 

особами. Обов’язковою умовою діяльності установи чи особи у сфері медіації є 

внесення її до відповідного реєстру, що ведеться при окружних судах [139]. 

Нині у  Польщі функціонують  центри сімейних консультацій та медіації. 

Незважаючи на те, що практика запровадження та розвитку медіації у Польщі є 

очевидною, кримінальні справи, що проходять через цю систему, становлять 

незначний відсоток від загальної їх кількості розгляду у суді. Голова 

Конституційного трибуналу Польщі  Марек Саф’ян зазначає що показник 

передачі кримінальних справ із судів на медіацію є значно меншим, ніж 

відповідний показник у західноєвропейських країнах [140, p. 229-232].
 

У січні 2003 року до Кримінально-процесуального Кодексу Польщі було 

внесено поправки у сфері застосування медіації. Зокрема розширювалося коло 

правопорушень, які передбачали проведення процедури медіації [141, p. 40]. 

Починаючи з 2006 року в багатьох провідних університетах країни 

запроваджені академічні курси з відновного правосуддя [142]. 

Сьогодні, не дивлячись на те, що історія розвитку відновного правосуддя 

в Польщі налічує  20  років, постійно проводяться дослідження щодо 
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застосування медіації в кримінальному судочинстві, створені національні бази 

даних про результати проведення процедур медіації. Постійно відбувається 

вдосконалення відновного процесу за рахунок прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів у цій сфері, підтримується зв'язок між державними 

органами і приватними агентствами медіації. Національна Рада судового права, 

Головна Спілка Адвокатів і Асоціація Прокурорів створили свої власні кодекси 

етики посередництва між потерпілим і правопорушником. 

Позитивні зміни у законодавстві та необхідність запровадження 

альтернатив ув’язненню у середині 1990-х рр. стимулювали запровадження 

відновного правосуддя у Словаччині та Чеській Республіці.  Генеральний 

секретар Європейської конференції з відновного правосуддя, Джон Уолтерс 

зазначає, що важливу роль у зміні не лише закону, а й правової культури цих 

країн відіграли чиновники, науковці, офіцери пробації та, звичайно, політики.    

Він згадує, що ключову роль відіграла група студентів, які займалися 

питанням соціальних робіт. Саме за їх ініціативою у 1994 році, протягом 

четвертого року магістерського навчання у Карлівському університеті у Празі, 

було започатковано курс лекцій «Соціальні роботи та політика в галузі 

боротьби зі злочинністю», а згодом засновано Асоціацію пробації та медіації в 

системі правосуддя [143, p. 37]. 

У Словаччині Закон «Про пробацію і медіацію» набув чинності 1 січня 

2004 року. Законом передбачено, що проводити програми медіації можуть лише 

особи, які здобули відповідну кваліфікацію – офіцери пробації і медіації. Після 

ухвалення вищезазначеного закону почали діяти експериментальні проекти в 

трьох судах за участі  медіаторів. Експеримент пройшов успішно і згодом 

практика застосування медіації поширилася на територію всієї країни [144,                    

p. 211]. 

У Чеській Республіці у 1994 році були внесені зміни до Кримінального 

Кодексу. Ними передбачалося закриття кримінальної справи у разі примирення 

потерпілого  і правопорушника після вчинення окремих видів правопорушень і 

укладення мирової угоди між сторонами. 
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У 2000 році було ухвалено Закон «Про медіацію», який був набув 

чинності 1 січня 2001 року. Після того, як медіацію у Чеській Республіці було 

закріплено на законодавчому рівні, кількість кримінальних справ, які 

закривалися внаслідок укладення мирової угоди між сторонами, збільшилася в 

4 рази. З 2007 р. Службою пробації і медіації при Міністерстві юстиції Чеської 

Республіки постійно проводяться статистичні дослідження, інформаційні 

семінари, тренінги для суддів, медіаторів і прокурорів, що сприяє успішному 

застосуванню відновних практик [144, p. 212]. 

Важливі кроки у напрямку запровадження відновного правосуддя 

здійснено у Болгарії. Вперше медіація була закріплена в ст. 414ж-414к 

Кримінально-процесуального Кодексу Республіки Болгарія в 1999 р. З того 

часу болгарські суди і правоохоронні органи здобули значний досвід у 

проведенні процедур медіації між потерпілим і правопорушником [145]. 

Наступним етапом у законодавчому забезпеченні функціонування інституту 

медіації стало ухвалення у грудні 2004 року парламентом країни Закону «Про 

медіацію». Головним ініціатором і популяризатором ідей відновного 

правосуддя став Інститут врегулювання конфліктів у Софії, який здійснює 

проект «Сприяння відновному правосуддю у Болгарії». Цей проект 

спрямований на проведення постійної інформаційної кампанії та розширення  

наукових досліджень у цій сфері [146, p. 118-121]. 

У 2011 р. в Болгарії відкрився багатофункціональний центр «Надія» який 

готує професійних медіаторів, проводить курси  підвищення кваліфікації для 

поліцейських і прокурорів в сфері відновного правосуддя. На базі центру 

відбуваються зустрічі потерпілого і правопорушника за участі медіатора, в 

результаті яких видається спеціальний сертифікат, що підтверджує участь 

сторін кримінального процесу у медіації [146, p. 132]. 

Ініціативи запровадження відновного правосуддя у Румунії були вперше 

висунуті у Бухаресті та Крайовій. У 2002 р., в результаті партнерської 

діяльності Департаменту реінтеграції Міністерства юстиції Румунії, Центру 

правових ресурсів та Фонду сім’ї та дитини, було засновано два 
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експериментальних центри з пробації. Не зважаючи на певні ініціативи щодо 

відновного правосуддя, Румунія зіткнулася з проблемами, що пов’язані з 

подальшим розвитком системи відновного правосуддя. Головною проблемою 

стала відсутність політичної волі до змін. Тому в Румунії не існує ні відповідної 

законодавчої бази, ні інституційної реформи на національному рівні. Слід 

зазначити однак, що у 2010 р. підготовлено проект Закону «Про медіацію 

(посередництво) та фах медіатора», який так і не був ухвалений парламентом 

[147]. 

З 1 січня 2007 року медіацію запроваджено на національному рівні в 

Угорщині. Її проводять спеціально підготовлені офіцери пробації, діяльність 

яких координує Центральне бюро юстиції при Міністерстві юстиції. Справи на 

медіацію направляються суддями, прокурорами та представниками сторін у 

разі, коли відповідальність за вчинене правопорушення не передбачає 

покарання у вигляді позбавлення волі  понад п’ятирічний термін.  

У 2012 році на базі Будапештського університету було реалізовано проект 

«Консорціум щодо медіації і відновного правосуддя  в місцях позбавлення 

волі». В ньому взяли участь представники Угорщини, Німеччини та Великої 

Британії. Науковці, юристи-практики, представники правоохоронних органів, 

громадські діячі розробили стратегію щодо надання можливості проведення 

медіації та інших форм відновного правосуддя після винесення вироку судом, 

протягом всього терміну ув’язнення [148, p. 368–369]. 

Таким чином, відновне правосуддя в кримінальному процесі країн 

Східної Європи набуло широкого поширення. Результати останніх теоретичних 

та практичних досліджень свідчать про те, що впровадження програм 

відновного правосуддя допомогло органам кримінальної юстиції країн Східної 

Європи краще справлятися з виконанням своїх завдань у тих сферах, що 

стосуються задоволення потреб потерпілого, підвищення відповідальності 

правопорушника за його дії, дозволило скоротити час розслідування 

кримінальних справ, а також сприяло зменшенню рецидивізму.  Введення 
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процедур відновного правосуддя в кримінальний процес цих країн говорить про 

їх активну інтеграцію в загальноєвропейські інститути. 

У більшості європейських країн, де медіацію між потерпілим та 

правопорушником впроваджено на національному рівні, законодавство не 

визначає категорії справ, які можуть бути направлені на медіацію. Зазвичай, 

встановлюються лише обмеження щодо тяжкості вчиненого правопорушення. 

Так, в Естонії у 2007 році були ухвалені поправки до Кримінально-

процесуального Кодексу, що забезпечували проведення процедури 

посередництва та інших відновних процедур. Вони передбачали направлення 

на медіацію кримінальних справ, покарання за які не перевищують п’ятирічний 

термін ув’язнення, а також справи щодо більш тяжких правопорушень. В обох 

випадках відмінність полягає у наслідках, що наступають після проведення 

медіації у ході розгляду кримінальної справи. У першому випадку за 

результатами медіації справу може бути закрито, а в другому результати 

медіації можуть сприяти пом’якшенню покарання [149, p. 340-342]. 

Заслуговує на увагу практика ефективного впровадження концепції 

відновного правосуддя в таких країнах як Сербія та Чорногорія. Вважаємо за 

доцільне детальніше розглянути причини появи і етапи розвитку медіації у цих 

країнах, які є офіційними кандидатами в члени Європейського Союзу. Обидві 

країни є яскравим прикладом того, як за короткий час втілити у життя практику 

альтернатив винесенню вироку щодо позбавлення волі неповнолітнього 

правопорушника. 

Глобальні зусилля Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (далі – 

ЮНІСЕФ) (UNICEF) у сфері ювенального правосуддя спрямовані на 

зменшення кількості ув’язнень неповнолітніх правопорушників та розвиток 

практики використання покарань, альтернативних позбавленню волі. У 

співпраці з державними та недержавними партнерами ЮНІСЕФ у Сербії та 

Чорногорії розвиває практику реабілітації, як безпечний та ефективний підхід 

до реінтеграції дитини у суспільство, на противагу поширеному каральному 

підходу. З цих причин ЮНІСЕФ переконливо пропагує підходи відновного 
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правосуддя, відмову від існуючої практики та пошук альтернатив винесенню 

вироку, який передбачає позбавлення волі правопорушника. ЮНІСЕФ у Сербії 

та Чорногорії підтримував дії уряду в реформуванні системи ювенального 

правосуддя починаючи з 2001 р., що сприяло ініціюванню у 2003 р. 

запровадження проекту реформування системи ювенального правосуддя під 

назвою «Шанс дітей змінитися» (Children’s Chance for Change). Проект було 

розроблено у співпраці з Сербським та Чорногорським урядами, ЮНІСЕФ та 

Шведською агенцією міжнародного розвитку СІДА (SIDA). Загальна мета 

проекту – сприяння розвитку реформи системи ювенального правосуддя у 

Сербії та Чорногорії, що спрямована на покращення захисту прав дітей, які 

здійснили правопорушення. У межах згаданого проекту ЮНІСЕФ надав 

лобістську підтримку розробленню та ухваленню нового закону про 

впровадження ювенального правосуддя, що набув чинності у 2006 р. Він заклав 

правову основу для застосування підходів відновного правосуддя та медіації 

між потерпілим та правопорушником щодо дітей віком 14-18 років (14 років – 

вік з якого настає кримінальна відповідальність у Сербії). Разом із підтримкою 

розробки закону щодо впровадження ювенального правосуддя уперше в Сербії 

та Чорногорії, було використано стратегію, що поєднувала такі складові: 

лобіювання інтересів у сфері відновного правосуддя, спрямоване на осіб, що 

ухвалюють рішення, експертів у галузі ювенального правосуддя, представників 

місцевих громад та університетів; зміцнення організаційного потенціалу всіх 

зацікавлених сторін, залучених до провадження ювенального правосуддя; 

ініціювання декількох пілотних (експериментальних) проектів на стратегічно 

обраних для цього майданчиках. Завдяки цьому, на момент ухвалення Закону 

«Про ювенальне правосуддя» у 2006 р. пілотні моделі, пристосовані до 

місцевих умов, були вже розроблені та готові до поширення [150, с. 100]. 

Сьогодні у рамках ініціатив ЮНІСЕФ щодо поширення концепції 

відновного правосуддя та практики здійснення медіації між потерпілим та 

правопорушником в Сербії був відкритий Центр медіації у місті Ніс. Була 

відкрита, також, Служба медіації у Виправному закладі для неповнолітніх у 
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місті Крушевац (Kruševac) як альтернатива виправній системі у відповідному 

закладі, де пропонують медіацію між потерпілим та правопорушником як 

ефективний метод вирішення конфліктів серед неповнолітніх. Також 

запрацювала мережа центрів медіації, що забезпечують застосування медіації 

між потерпілим та правопорушником у громадах 14 муніципалітетів Сербії.                

У 2006 році було запроваджено послуги медіації між потерпілим та 

правопорушником у Белградському Центрі соціальної роботи, а у Чорногорії 

відкрито Служби медіації у місті Бієло-Полє (Bijelo Polje) [150, с. 102]. 

Також у цих країнах було здійснено ряд важливих заходів у сфері 

відновного правосуддя, а саме: внесення в навчальну програму факультету 

політичних наук у Белградському університеті вивчення і аналіз такої категорії 

як «медіація між потерпілим та правопорушником» (у 2005 р.); заснування 

Сербської асоціації медіаторів, яка налічує 200 медіаторів (у 2006 р.); 

налагодження багаторівневої мережі контактів ініціативними групами Сербії та 

Чорногорії щодо запровадження концепції відновного правосуддя та 

провідними європейськими експертами й організаціями, що займаються 

питаннями відновного правосуддя (з 2004 р.); перегляд законодавства Сербії та 

Чорногорії, що забезпечує правову основу для розвитку відновного правосуддя 

та медіації між потерпілим і правопорушником (Закон «Про медіацію», 2005 р. 

(Сербія), Закон «Про ювенальне правосуддя», 2006 р. (Чорногорія); підтримка 

Міністерства юстиції Сербії в заснуванні Національного/Республіканського 

центру медіації, що практикує застосування медіації між потерпілим та 

правопорушником; видання посібника з питань відновного правосуддя та 

медіації між потерпілим і правопорушником, основою якого є навчальні 

матеріали, розроблені у рамках проекту «Шанс дітей змінитися», що 

рекомендований Міністерством юстиції Сербії як офіційний навчальний 

посібник для вищих навчальних закладів [150, с. 106].  

Як зазначалося, Сербія і Чорногорія є офіційними кандидатами в члени 

Європейського Союзу. Тому уряди цих країн, налагодивши співпрацю з 

ЮНІСЕФ та СІДА з метою реформування системи ювенального правосуддя, 
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продемонстрували свою переконливу прихильність до: сприяння необхідному 

переходу від карального до відновного правосуддя; підтримання 

запровадження концепції відновного правосуддя та застосування медіації між 

потерпілим та правопорушником; удосконалення стандартів практики, що 

застосовуються у роботі з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом та в 

групах ризику; реформування існуючого законодавства [151, с. 30]. 

В Російській Федерації перші дослідження щодо реалізації програм 

відновного правосуддя  почалися в  кінці 1990-х рр. Вони здійснювались в 

межах проектів суспільного центру «Судово-правова реформа». Робота з 

практичного втілення програм відновного правосуддя, теоретико-

методологічного осмислення і методичного забезпечення включення медіації в 

російський кримінальний процес призвела до організації першого в Росії 

експериментального майданчика з розробки елементів відновної юстиції при 

розгляді кримінальних справ відносно неповнолітніх. Експериментальний 

майданчик центру «Судово-правова реформа» на базі Черемушкинського 

районного суду Москви (з 1998 р.) став прототипом формування російської 

моделі відновної ювенальної юстиції, елементи якої є у ряді регіонів. В даний 

час цією роботою займається спеціальний підрозділ роботи з 

правопорушеннями неповнолітніх центру «Перекрёсток» Московського 

міського психолого-педагогічного університету (ММППУ) [152, с. 8]. 

Не зважаючи на те, що автономної системи ювенальної юстиції в Росії 

немає, в останнє десятиліття правосуддя відносно неповнолітніх повертається 

до виховної функції. У ряді регіонів суди почали більше консультуватися з 

психологами, соціальними працівниками, медіаторами,  громадськими 

організаціями і фактично формувати нові технології реагування на 

правопорушення неповнолітніх, що отримали найменування «ювенальних 

технологій». Серед них програми примирення потерпілого і правопорушника 

зайняли важливе місце. У Росії немає закону про медіацію у кримінальних 

справах та закону про ювенальну юстицію, тому вся робота ведеться відповідно 
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чинного законодавства з урахуванням міжнародних рекомендацій стосовно 

відновного правосуддя.  

Слід сказати, що в  законодавстві Російської Федерації, елементи 

відновного правосуддя можна знайти в нормах кримінального і кримінально-

процесуального права. Йдеться про можливість припинення кримінальних 

справ на підставі примирення сторін, якщо правопорушення здійснене вперше і 

відноситься до категорій невеликої або середньої тяжкості. В інших випадках 

відшкодування шкоди обвинуваченим є пом'якшувальною обставиною. Ці 

норми відносяться як до неповнолітніх, так і до дорослих обвинувачених. Крім 

того, в Кримінальному кодексі Російської Федерації передбачені примусові 

заходи виховної дії, які також можуть служити правовими умовами, що 

визначають юридичні наслідки примирення сторін. Але складність полягає у 

тому, що за відсутності формального інституту медіації в кримінальних 

справах, не передбачені офіційні процедури передачі справи для проведення 

процедури медіації [152, с. 12-13].  

Вчена Л. Корнозова, аналізуючи розвиток відновного правосуддя в 

європейських країнах, вказує, що практики відновного правосуддя скрізь 

починалися з громадських ініціатив і проектів і лише пізніше закріплювалися в 

законодавстві, а в деяких країнах вони і до нині діють без законодавчої 

регламентації. Вона зазначає, що в Росії ініціатором руху за відновне 

правосуддя також були представники громадськості, практика застосування 

програм примирення, не зважаючи на відсутність спеціальної законодавчої 

бази, є успішною [152, с. 35]. 

У 2009 р. заснована Всеросійська асоціація відновної медіації, яка 

розробила і прийняла Стандарти, які є джерелом інформації для медіаторів, 

керівників і фахівців служб примирення і органів управління різних відомств,             

а також інших фахівців і організацій, зацікавлених у використанні медіації. 

Стандартами проведення відновної медіації передбачено заходи та моделі для 

врегулювання не лише кримінальних, але і ширшого кола інших конфліктних 

ситуацій. Програми відновного правосуддя проводять територіальні служби 
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примирення. Ці служби, як правило, є структурними підрозділами педагогічних 

центрів або діють на базі громадських організацій. Основні підстави для 

передачі справи в ці служби – ініціатива судів і комісій у справах неповнолітніх 

і захисту їх прав (КСНіЗП), керівництво яких виявило бажання застосовувати 

програми відновного правосуддя [153, с. 35]. 

В даний час до складу Всеросійської асоціації відновної медіації входять 

представники десяти територіальних майданчиків, де служби примирення 

проводять програми медіації з неповнолітніми, які скоїли кримінальні 

правопорушення і інші суспільно небезпечні діяння (справи надходять з судів            

і КСНіЗП), а саме Волгоградської області, Казані, Кірова, Москви, 

Новосибірська, Пермського краю, Петрозаводську, Тюмені,  Чуваської 

республіки. Значно більше територій, де діють шкільні служби примирення,                  

їх п'ятнадцять. Майданчики різномасштабні, наприклад, у Пермському краї 

служби примирення взаємодіють зі всіма районними (міськими) судами краю, 

тоді як в Москві –  з одним районним судом (загалом шкільні служби у Москві 

взаємодіють з КСНіЗП, а також займаються врегулюванням некримінальних 

конфліктів за зверненнями громадян, шкіл та ін.).  У деяких регіонах активно 

діють шкільні служби примирення, де проводяться медіації  під час шкільних 

конфліктів. Такі медіації виконують важливу функцію профілактики 

правопорушень. У інструментарій медіатора, що працює з правопорушеннями і 

іншими конфліктами за участю неповнолітніх, входить не лише медіація 

«лицем до лиця», але і інші програми відновного правосуддя: кола і родинні 

конференції. Суспільний центр «Судово-правова реформа» збирає дані про 

програми відновного правосуддя, які координуються Всеросійською асоціацією 

відновної медіації. Дані збираються окремо по територіальних і шкільних 

службах примирення. Програма відновного правосуддя вважається початою, 

якщо медіатор провів першу індивідуальну (попередню) зустріч з однією із 

сторін, і завершеною – коли сторони уклали  договір про примирення або 

учасники конфліктної ситуації в іншій формі досягли угоди [152, с. 8]. 
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У 2010 р. в Росії ухвалений  Закон «Про медіацію», але процедури, що в 

ньому прописані стосуються лише цивільних, сімейних, комерційних і 

трудових спорів. Медіація у кримінальних справах поки що не передбачена. 

Тому,  найбільш успішні результати досягаються при тісному контакті 

медіаторів з соціальними працівниками, психологами і педагогами,  

структурами по роботі з правопорушеннями неповнолітніх [153, с. 35]. 

Слід зазначити, що Розпорядженням Уряду Російської Федерації                

від 30 липня 2014 р. N 1430-р затверджено Концепцію розвитку до 2017 року 

мережі служб медіації в цілях реалізації відновного правосуддя відносно дітей, 

у тому числі, що вчинили суспільно небезпечні діяння, але не досягли віку, з 

якого настає кримінальна відповідальність в Російській Федерації.  Концепція 

передбачає прийняття закону про медіацію в кримінальних справах, стороною в 

яких є неповнолітні особи, а також розробку федеральними органами 

виконавчої влади мережі служб медіації для неповнолітніх [154]. 

Підсумовуючи, необхідно відмітити, що наразі в Російській Федерації 

інтенсивно розвиваються відновні практики при вирішенні кримінальних 

конфліктів. До реалізації відновних проектів постійно долучаються нові 

регіони, створюються асоціації спеціалістів, еволюціонують місцеві моделі 

відновних практик, відбувається міжвідомча взаємодія різноманітних структур, 

в тому числі служб примирення, розвиваються механізми реалізації програм 

відновного правосуддя. 

Таким чином, дослідження становлення та розвитку моделей відновного 

правосуддя в країнах континентальної Європи системи дає можливість зробити 

висновок, що пошук альтернативного способу вирішення конфліктів почався у 

Західній Європі у 1970-80-х рр. Таким способом стало відновне правосуддя, 

основною метою якого є створення умов для примирення сторін 

правопорушення та усунення спричинених ним наслідків. Найбільш 

поширеним у Європі інструментом відновного правосуддя є медіація між 

потерпілим та правопорушником.  
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Медіація при розгляді кримінальних справ активно використовується 

такими європейськими країнами як Франція, Німеччина, Австрія, Словаччина, 

Польща  та ін. Європейцями рідко використовуються моделі відновного 

правосуддя, орієнтовані на участь групи, такі, як «родинні конференції». Вони 

діють лише в  експериментальному вигляді в Нідерландах, Швеції і Бельгії. 

Впродовж останнього десятиліття Східноєвропейські країни (Польща, 

Чеська Республіка, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Естонія, Сербія, 

Чорногорія, Росія) та роблять багато кроків для запровадження в національне 

законодавство концепції відновного правосуддя або вдосконалюють на підставі 

наукових досліджень та оцінки практики вже існуючі правові норми. Це 

зокрема відбувається під впливом міжнародних правових актів та актів Ради 

Європи, Європейського Союзу. 

Відновне правосуддя в країнах континентальної Європи пройшло 

декілька етапів розвитку: 

 

1940-60 рр. – виникнення соціального руху за справедливість 

кримінальної системи; 

1970 – початок 80 рр. – відбуваються теоретичні дискусії з приводу цієї 

проблеми (у них беруть участь переважно американські та європейські 

науковці), критика офіційної системи правосуддя правознавцями, соціологами, 

представниками інших наукових галузей; 

1980 рр. – запровадження пілотних проектів з відновних практик у різних 

європейських країнах; 

1990 рр. – початок ХХІ ст. – закріплення відновного правосуддя на 

законодавчому рівні. 
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Більшість країн континентальної Європи відносяться до романо-

германської правової сім’ї. Враховуючи, що основним джерелом права                      

у країнах романо-германської правової системи є нормативно-правовий  акт, 

законодавче закріплення дозволило ефективно функціонувати відновному 

правосуддю, зокрема медіації, яка є його основною формою, в європейських 

країнах на загальнодержавному рівні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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2. 3. Генеза відновного правосуддя в європейських країнах 

загального права. 

 

Англо-саксонська правова система сформувалася в середньовічній Англії 

і розвивалася автономно, континентальне  право не мало на неї істотного 

впливу. Вона є однією з найпоширеніших у світі. До  англо-саксонської 

правової системи належать правові системи Великої Британії, США, Ірландії, 

Канади, Австралії, Нової Зеландії,  а також інших країн, що перебували під 

політико-правовим впливом Великої Британії [108, с. 171]. Основою 

формування цієї правової системи стало англійське право, яке є правовою 

системою Англії і Уельса [109, с. 275].
 

Правові системи різних країн в більшій або меншій мірі пов’язані зі своїм 

минулим і, не дивлячись на соціальні і економічні зміни, зберігають традиційні 

форми юридичного мислення. В Англії цей зв’язок і прихильність традиції 

відчуваються найсильніше [108, с. 174].
 

Англо-саксонська правова система відноситься до найстаріших, 

«класичних» правових систем. Саме в країнах англо-саксонської правової 

системи (Канаді, США) зародилося відновне правосуддя, як новий підхід до 

реакції держави на правопорушення та його наслідки. Розрізняють європейське 

загальне право (Велика Британія, Ірландія) і позаєвропейське [155, с. 524]. 

Оскільки предметом нашого дослідження є історико-правовий аналіз 

європейських моделей відновного правосуддя, вважаємо доцільним провести 

аналіз еволюції відновної юстиції в країнах європейського загального права. 

Першою з європейських країн, яка ініціювала проведення  програм з 

відновного правосуддя (медіації) була Великобританія, яка об’єднує чотири 

історичні провінції – Англію, Північну Ірландію, Шотландію та Уельс. 

Концепція медіації була запозичена англійцями в кінці 1960-х – на початку 

1970-х рр., коли вони вивчали ранні медіаційні проекти в США, Канаді і 

Австралії. У цих країнах медіація у кримінальних справах розвивалася під 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
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впливом нових механізмів вирішення цивільних конфліктів, які прийнято 

позначати загальним терміном «альтернативний спосіб вирішення суперечок» 

(alternative disputere solution) [156, с. 33-36]. У той же час відомий норвезький 

кримінолог Н. Крісті публікує програмну статтю, на яку сьогодні найчастіше 

посилаються дослідники, що вивчають еволюцію медіаційних процедур в 

кримінальному процесі Англії. Основна думка видатного кримінолога 

зводиться до того, що в сучасному суспільстві потерпілий повністю перестає 

бути діючою особою у вирішені кримінального конфлікту, передавши державі 

всі повноваження як стороні конфлікту. Тому, головним завданням є 

повернення йому ролі повноправного учасника кримінального процесу, чия 

думка не може ігноруватися і  повинна  впливати  на  процесуальний розвиток 

справи. Ідеї Н. Крісті зіграли, поряд із знайомством з досвідом інших 

англосакських країн, значну роль в зародженні і поширенні інституту медіації. 

Слід ще раз зазначити, що основна ідея медіації полягає в тому, що 

конфліктуючі сторони, з дозволу уповноважених державних органів, 

намагаються вирішити конфлікт поза межами кримінальної юстиції, удаючись 

до посередництва третіх осіб, найчастіше представників громадських 

організацій, орієнтованих на профілактику правопорушень, а також на 

боротьбу з ними. В разі успіху медіації, правопорушник відшкодовує шкоду в 

тій формі, яка прийнятна для потерпілого: вибачення, сплата грошової 

компенсації, виконання робіт на користь суспільства. Слід зауважити, що 

відшкодування збитків не завжди сприймається в матеріальному аспекті. В 

деяких випадках, особливо якщо не завдано реальних збитків (наприклад, при 

замаху), потерпілий може бути задоволений самим фактом того, що 

правопорушник розкаявся і спокутував провину конкретними діями, часом 

символічними. У зв’язку з цим існує безліч варіантів медіації, які залежать від 

місцевих особливостей. 

У 1979 р. Національна асоціація підтримки потерпілих публікує документ 

«Перший огляд британського розвитку відновного правосуддя і медіації»,                  

а незабаром у 1984 р. створюється нова громадська організація – Форум 
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ініціативи відновного правосуддя і медіації (FIRM), який не так давно 

перейменований в «Медіацію Великобританії» (Mеdiation U. К.). Його основна 

функція полягає в координації регіональної практики медіації по цивільних і 

кримінальних справах. Успіх в цій області суспільних ініціатив викликав 

інтерес Міністерства внутрішніх справ Великобританії, яке в середині 1980-х 

рр. почало надавати організаційну і фінансову підтримку конкретним  

програмам медіації. У 1988 р. з’являється документ цього міністерства під 

назвою «Покарання, висновок і суспільство», де, зокрема, сказано: «Вирок 

пов’язаний з тюремним ув’язненням обмежує свободу злочинців, але він же  

обмежує і їхню відповідальність; вони уникають таким чином того, щоб бути 

поставленими перед лицем нанесеної ними шкоди, включаючи наслідки для 

потерпілого. Крім того, правопорушники ухиляються від обов'язку 

компенсувати збитки, заподіяні потерпілому або суспільству. Медіація, на 

противагу традиційним способам розв’язання кримінальних конфліктів, 

передбачає активне залучення потерпілих, правопорушників, а також громади 

до процесу правосуддя; вона спрямована не на покарання, а на примирення, 

залагодження стосунків, відшкодування збитків потерпілому». У зазначеному 

контексті медіацію можна вважати офіційно визнаним напрямом кримінальної 

політики в сучасній Великобританії [157, с. 54]. 

Протягом 1980-90-х рр. програми відновного правосуддя, 

застосовувались на рівні місцевих громад і не регулювались жодними 

нормативно-правовими актами. Саме в той час був сформований один з 

основних механізмів застосування програм відновного правосуддя як 

альтернативи кримінальному процесу, який застосовується і сьогодні. Суть 

його полягає в наступному. Найбільш поширеним, і по суті головним 

реагуванням поліції на правопорушення, вчинене неповнолітнім, було 

винесення попередження (caution). Спільно з соціальними службами поліція 

розробила механізм так званий «caution plus», мета якого полягала у сприянні 

запобіганню вчинення правопорушень неповнолітніми. Суть його полягала у 

тому, що неповнолітній правопорушник одержував від поліції попередження 
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про необхідність вчинити певні дії, які дозволять йому стати на шлях 

виправлення, відшкодувати завдані потерпілому збитки [157, p. 47-48].  

Нормативно-правовими актами, які започаткували впровадження 

відновного правосуддя на національному рівні у Великобританії, стали Акт 

«Про злочини і заворушення» (Crime and Disorder Act) 1998 р. та Акт «Про 

правосуддя у справах неповнолітніх та свідчення у карних справах» (Youth 

Justice and Criminal Evidence Act) 1999 р. Відповідно до цих законодавчих актів, 

запроваджувалися нові заходи з елементами відновного  підходу до 

неповнолітніх. Серед них остаточне попередження, яке замінило 

«попередження плюс», що існувало раніше [158]. Неповнолітні 

правопорушники, що вперше вчинили нетяжке правопорушення, скеровуються 

поліцією до Служби роботи з неповнолітніми правопорушниками, де молода 

особа проходить через певну програму, покликану змінити її поведінку. У разі 

успішного проходження неповнолітнього через таку програму, поліція не 

передає справу до прокуратури. В Англії та Уельсі акт «Про правосуддя в 

кримінальних справах», після внесення поправок у 2003 р., вперше надав право 

Королівській прокурорській службі розглядати можливість альтернативи 

кримінальному переслідуванню у справах осіб, суб’єктів правопорушення, що 

досягли повноліття. Апробована на практиці процедура винесення 

попередження неповнолітнім була адаптована і до повнолітніх 

правопорушників [159]. 

 Важливим етапом розвитку відновного правосуддя у Великобританії 

було ухвалення у 2006 р. Національного Кодексу для жертв злочинів                   

(The Code of Practice for Victims of Crime), в якому викладені основні 

положення підтримки потерпілих, що надається поліцією і партнерськими 

організаціями в рамках системи кримінального правосуддя. Цей нормативний 

акт розширив сферу застосування відновного правосуддя через інститут 

примирення і укладення мирової угоди між потерпілим і правопорушником. 

Примирення може досягатися на умовах виплати грошової компенсації                

або компенсації в вигляді виконання роботи, публічних вибачень. Примирення 
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сторін кримінального конфлікту та укладення мирової угоди є підставою для 

звільнення від кримінальної відповідальності [160]. 

Різновиди англійської медіації можливі для врегулювання конфліктів на 

будь-якій стадії кримінального процесу, у тому числі після проголошення 

вироку. Серед них виділяють два типи медіаційних процедур (залежно від 

стадії процесу, де вони застосовуються): судову медіацію і поліцейську 

медіацію. 

Судова медіація (досвід міст Ковентрі, Лідса, Вулверхемптона) 

використовується у всіх категоріях справ. Вона тісно пов’язана з відомою 

англійською процесуальною особливістю, що існує зараз і в багатьох країнах 

континентальної Європи, – відкладенням проголошення вироку, а саме 

призначення покарання через деякий час після визнання особи винною. Іншими 

словами, між розглядом двох ключових питань кримінальної справи, вини і 

покарання, має місце, як правило, тривалий часовий проміжок  (і не лише в суді 

присяжних) з метою збору інформації про особу винного та ін. У цей момент 

служба пробації (або  громадська організація) виступає посередником між 

потерпілим і засудженим, переконуючи останнього в необхідності 

відшкодувати шкоду. В разі успіху медіації і підписання відповідної угоди, 

суддя, зазвичай, враховує дії винного при призначенні покарання. В результаті 

у виграші опиняються обидві сторони. Потерпілий, реально беручи участь в 

рішенні питання про міру покарання і про кримінальну відповідальність 

правопорушника, отримує компенсацію у розмірі, який сам же може визначити 

як обов’язкову умову угоди. Вигоди для винного також очевидні, вони 

полягають у пом’якшенні покарання  або припиненні кримінального 

провадження по справі. Цікаву особливість має досвід міста Лідса, де питання 

про використання медіації принципово має бути вирішено до початку судового 

розгляду. Тут служба медіації відбирає  справи лише тих осіб, які готові 

письмово визнати свою провину (в цьому випадку, як відомо, не проводиться 

судове слідство) і згодні на застосування процедур примирення. Таким чином, в 

даному випадку спостерігається прямий зв'язок між знаменитими 
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англосаксонськими «угодами про визнання вини» правопорушником, 

звинуваченням і захистом (pleabar gaining) і використанням медіації, яка 

стимулює правопорушника укласти мирову угоду. В цілому аналіз судової 

медіації приводить нас до очевидного висновку, що, будучи досить своєрідною 

формою вирішення конфліктів в Англії, вона  не є альтернативою традиційному 

кримінальному переслідуванню, традиційне покарання  може бути лиш 

пом’якшене [161, p. 440-448].  

Другим видом посередництва є поліцейська медіація, перші дослідження 

якої проводилися в регіоні на північному Заході Уельсу в містах Екстері, 

Сендуеллі, Кумбрії та ін. Спочатку поліцейська медіація розвивалася як 

альтернативний спосіб реакції на правопорушення лише у справах 

неповнолітніх. Пізніше (у 1986 р.) в містах Нортемптонширі, а потім в Іпсвіче і 

Саффолке створюються і перші програми медіації, що стосуються  осіб 

старших 17 років. Суть поліцейської медіації полягає в тому, що поліція перед 

ухваленням рішення про порушення кримінального переслідування може 

передати матеріали справи в службу медіації, яка, зазвичай, складається з 

членів служби пробації, представників відповідних громадських організацій, а 

інколи і самих поліцейських. Далі проводиться процедура примирення, коли 

медіатор зустрічається по черзі з потерпілим і особою, яка підлягає 

кримінальному переслідуванню, намагаючись знайти шлях до компромісу. 

Очна зустріч всіх трьох можлива, але не обов’язкова. Якщо вона і має місце, то, 

як правило, лише після того, як обговорені всі попередні деталі угоди про 

відшкодування шкоди. Форми відшкодування можуть бути найрізноманітніші, 

що взагалі характерно для будь-якого типу медіації: сплата грошової суми, 

письмові вибачення, відшкодування шкоди власною працею на користь самого 

потерпілого або суспільства в цілому. Цікаво, що в м. Кумбрія відбувалася 

еволюція найбільш поширених в практиці умов угоди – від реального 

відшкодування збитків до сплати символічних грошових сум, тобто при 

виявленні у винного прагнення спокутувати свою провину, потерпілий, в 

принципі, рідко проявляє «жадання крові». В разі успіху медіації і укладення 
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відповідної угоди, поліція відмовляється від кримінального переслідування і не 

дає справі подальший хід, обмежуючись  попередженням (формальним або 

офіційним). У цьому сенсі інститути попередження і медіації як альтернативи 

кримінальному переслідуванню тісно пов’язані між собою. Доповнюючи один 

одного, вони найчастіше застосовуються в комплексі, успіх медіації веде до 

ухвалення рішення про винесення попередження. Конкретні умови, при яких 

допускається застосування поліцейської медіації, мають свої нюанси в різних 

регіонах Великобританії. Скажімо, в місті Нортемптонширі, де медіацією 

займається спеціальне бюро для повнолітніх (adult reparation bureau), початок 

процедури примирення залежить від оцінки п’яти критеріїв, а саме: типу і 

тяжкості правопорушення, наявності публічного інтересу в кримінальному 

переслідуванні, достатності доказів для визнання особи винною, визнання нею 

самою всіх обставин справи, потреб потерпілого. Коли  процедура медіації 

відбулася і угода між сторонами була підписана, то для звільнення особи від 

кримінального переслідування не потрібно чекати, поки вона виконає всі умови 

угоди. Досить самого факту наявності угоди.  У разі, якщо особа, звільнена від 

кримінального переслідування, не виконує своїх зобов’язань, порушуючи таким 

чином угоду (ситуація нетипова, але можлива) потерпілому  може бути надана 

юридична допомога для пред’явлення позовних вимог в порядку цивільного 

судочинства. Проте відновлення кримінального переслідування на цій підставі 

не допускається [161, p. 449-452].  

В цілому, інститут медіації сприймається англійськими юристами 

настільки ж позитивно, як і інститут попередження. Альтернативні 

кримінальному переслідуванню форми вирішення небезпечних соціальних 

конфліктів знаходять все більше число прибічників. М. Райт зазначає, що 

«медіація може стати важливим етапом на шляху до того, щоб переосмислити 

цілі кримінальної юстиції, які мають бути більш компенсаційними і менш 

каральними» [161, p. 454-455].  
 

На нашу думку, необхідно окремо зупинитися на аналізі механізмів 

функціонування відновного правосуддя в Шотландії, які мають певну 
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специфіку порівняно з застосуванням відновного правосуддя в Англії і Уельсі 

та Північній Ірландії. 

В Шотландії відновні підходи застосовуються в системі ювенальної 

юстиції. Головною метою діяльності ювенальної юстиції є пріоритет захисту 

дітей та підлітків  і забезпечення освітніх заходів замість покарання. 

Шотландська система слухань у справах за участю неповнолітніх є первинною 

моделлю відмови від кримінального процесу, а також пошуку можливості 

застосування реабілітаційних, а не каральних заходів. Вона була закріплена 

Законом «Про соціальну діяльність», ухваленому у 1968 р. Після набрання 

чинності цим Законом у 1971 р., зі сфери діяльності судів було вилучено майже 

всі справи за участю неповнолітніх. Метою даної системи є залучення дитини 

та її сім’ї до процесу досягнення спільного рішення, що найкращим чином 

забезпечить інтереси дитини [162]. 

У доповіді Ч. Кілбрандона, шотландського судді та лорд-адвоката, на 

рекомендаціях якого ґрунтувався законопроект, йшлося про основні причини 

неефективності судової системи у справах неповнолітніх: неможливість 

поєднувати встановлення вини з соціальними заходами; недоцільність 

покарання для більшості дітей; неефективність соціальних рішень, прийнятих 

тими, хто покликаний встановлювати факти, але не є експертом в області 

потреб дитини; відсутність відкритої дискусії і неможливість досконального 

вивчення проблем неповнолітнього в суді; потенційне клеймо безчестя, що 

накладає судовий розгляд. 

На його думку, головною метою стало надання неповнолітнім можливості 

бути почутими і залученими до процесу ухвалення рішення про їх подальше 

життя. Система, направлена виключно на благополуччя дитини, повинна 

забезпечувати гідне і шанобливе відношення до її особи. Було запропоновано 

створення системи ювенальної юстиції, в якій би бралися до уваги не окремі 

аспекти поведінки неповнолітнього, а його особистість в цілому, а також вплив 

сім’ї. Розслідування мало бути відокремлене від розгляду справи (ця ідея 

пізніше знайшла міжнародне схвалення); при цьому не було жодних 
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відмінностей між неповнолітніми, які потребували захисту і тими, хто вчинив 

правопорушення. Правопорушення розглядалося як прояв потреби в захисті. 

Три основоположні принципи Закону «Про соціальну відповідальність» 

(закріплені також у Законі «Про неповнолітніх» 1995 р.): інтереси 

неповнолітнього мають найвищий пріоритет, погляди дитини повинні завжди 

братися до уваги, втручання має бути мінімальним і лише необхідним [163].  

Відповідно до  Закону «Про соціальну відповідальність» співробітники, 

названі «Відповідальними за прийняття рішення (Reporters)», мають справу з 

тими, хто був їм переданий поліцією, соціальними службами і Департаментом 

освіти і охорони здоров’я. Вони мають можливість ухвалити одне з трьох 

рішень: не вчиняти жодних подальших дій; передати неповнолітнього в місцеві 

органи опіки для надання допомоги; призначити слухання, якщо вони 

вважають, що можуть знадобитися заходи примусового нагляду, виправдані з 

точки зору інтересів самої дитини. Істотна кількість таких справ не отримує 

подальшого розвитку. Проте, якщо призначається слухання, то воно 

проводиться комісією, до складу якої входять три члени комісії – представники 

місцевої громади, що мають відповідну освіту. Слухання мають бути 

неформальними і конструктивними, на них обов'язково має бути присутнім 

неповнолітній, його батьки або опікуни («зацікавлені особи»), а також 

соціальний працівник. Інколи в слуханні може брати участь педагог або інший 

фахівець (психолог, психіатр). Представники органів кримінальної юстиції 

відсутні. Ідея полягає в тому, щоб знайти конструктивне вирішення проблеми, 

що обговорюється. Слухання дають можливість встановити конкретні потреби 

даної дитини. Система слухань застосовується до дітей 8-16 років і до тих 16-

18-річних, які вже знаходяться під наглядом правоохоронних органів. Проте 

зараз існує ряд експериментальних схем для вивчення  застосування таких 

слухань до повнолітніх осіб. Розгляд відбувається за закритими дверима, його 

публічне висвітлення заборонене [164]. 

На нашу думку, сильна сторона слухань полягає в їх гнучкості, в їх 

комплексному підході до особи неповнолітнього, вони дають можливість 
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безпосередньо спілкуватися з дитиною і її батьками. Слухання користуються 

винятковою підтримкою серед професіоналів Шотландії, підхід, не пов’язаний 

із застосуванням заходів примусового характеру, відносно молодих людей, на 

відміну від дорослих правопорушників, широко схвалюється. Істотним 

недоліком є відсутність потерпілого під час слухання, а також той факт, що 

слухання носять достатньо неформальний характер. Також батьки або опікуни 

не можуть бути усунені від слухання навіть тоді, коли вони вчиняють тиск на 

неповнолітнього. Недавнє дослідження показало, що ретельна підготовка може 

значно поліпшити якість слухання. Суспільне розуміння слухань досить 

обмежене, часто людей доводиться інформувати про те, що від них 

вимагається, а також про  можливі наслідки їхніх дій. Другою головною 

проблемою є ресурси. Яким би не був процес слухань сам по собі, його 

ефективність залежить у великій мірі від  підтримки і нагляду держави [165]. 

Важливим етапом розвитку відновної юстиції в Шотландії є створення у 2003 

році  спеціального Суду для неповнолітніх (Youth Court), в якому 

розглядаються справи щодо осіб, віком від 16 до 17 років (з 16 років настає 

повна кримінальна відповідальність).  

Після закріплення відновного правосуддя на законодавчому рівні, в 

Великобританії регулярно відбуваються заходи, спрямовані на покращення 

ефективності застосування його програм. 8 грудня 2000 р. в Лондоні відбулася 

офіційна церемонія заснування Європейського форуму програм медіації між 

потерпілим і правопорушником та відновного правосуддя, першої в Європі 

міжнародної організації, об’єднуючої дослідників, практиків, державні та 

недержавні організації, що працюють в цій сфері. Форум діє на постійній 

основі, з кожним роком залучаючи все більше учасників з різних європейських 

країн. 

Велику роль у вдосконаленні механізмів застосування відновного 

правосуддя відіграють державні органи. Так, кожного року Міністерство 

юстиції Великобританії  звітує перед урядом щодо виконання «Щорічного 

плану у сфері відновного правосуддя». В цьому звіті  надаються статистичні 
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дані щодо застосування відновного правосуддя в кримінальному процесі, 

дається оцінка підготовки спеціалістів у цій сфері, розглядаються умови 

підвищення кваліфікації працівників органів кримінальної юстиції та суддів. У 

2014 р.  Міністерством юстиції було розроблено «Концепцію розвитку 

відновного правосуддя в Великобританії до 2018 року». Концепція передбачає 

проведення  масштабних досліджень у сфері відновного правосуддя в Англії та 

Уельсі, в Шотландії. Також положення Концепції передбачають постійну 

координацію представників державних органів з науковцями для отримання 

інформації про інноваційні дослідження та практиками. 

28 січня 2014 року Радою у сфері відновного правосуддя при Міністерстві 

юстиції Великобританії була створена Служба відновного правосуддя, на яку 

покладається контроль дотримання стандартів та  якість надання послуг щодо 

здійснення відновного правосуддя. Нею впродовж трьох років здійснювався 

ряд важливих заходів щодо перевірки якості надання послуг з проведення 

відновник практик комерційними установами. Також вона співпрацює з 

багатьма недержавними організаціями, надаючи методичні рекомендації [166].  

Досягши високого рівня розвитку відновного правосуддя в кримінальному 

судочинстві, Великобританія надає методичну та матеріальну допомогу країнам 

Східної та Південної Європи у цьому питанні. Так, за підтримки Уряду 

Великобританії створено та перекладено багатьма мовами навчальні та 

методичні посібники щодо застосування відновного правосуддя. Представники 

Ради у сфері відновного правосуддя при Міністерстві юстиції Великобританії 

надають консультації  стосовно реформування законодавства, постійно 

проводяться круглі столи, конференції між британськими науковцями та 

вченими різних європейських країн. 

До країн англосаксонської правової системи в Європі, окрім 

Великобританії,  відноситься Ірландія. Історія відновного правосуддя в Ірландії 

почалася з середини 1990-х рр., коли з’явилися перші ініціативи проведення 

медіації щодо неповнолітніх. Сьогодні в Ірландії відновне правосуддя доступне 

як  неповнолітнім, так і дорослим учасникам кримінальних конфліктів. 
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Відновні програми в межах ювенальної системи юстиції регламентовані 

законом і застосовуються на території усієї країни. Програми медіації для 

дорослих не закріпленні на законодавчому рівні та  здійснюються як 

експериментальні проекти за участі Ірландської служби відновного правосуддя. 

В 2001 р. був прийнятий Акт «Про правосуддя у справах неповнолітніх», який 

передбачає регламентацію роботи з молодими правопорушниками. Ювенальне 

правосуддя в Ірландії передбачене для дітей 12-17 років, десятирічні несуть 

кримінальну відповідальність у виняткових випадках. В акті закріплюються дві 

моделі відновного правосуддя: медіація і сімейні конференції [167]. 

У 2009 р. Національною Комісією з відновного правосуддя, під 

головуванням судді Верховного Суду Ірландії Мері  Мартін, підготовлено 

доповідь, де відзначається, що існує великий потенціал розвитку відновного 

правосуддя, основою якого є ірландське і міжнародне право. За результатами 

цієї доповіді був створений форум щодо стратегічного планування розвитку 

відновного правосуддя в Ірландії. Форум діяв до 2015 року, під час його 

діяльності надавались  пропозиції щодо реалізації програм відновного 

правосуддя. Зокрема були винесенні на дискусію питання щодо збільшення 

категорій правопорушень, після вчинення яких необхідно застосовувати 

відновне правосуддя [168]. 

Таким чином, сьогодні програми відновного правосуддя в Ірландії 

закріплені у ювенальному законодавстві, щодо повнолітніх правопорушників 

діють експериментальні проекти. Розвитку альтернативних механізмів у 

судовому процесі сприяли не тільки законодавча регламентація, а й громадська 

та наукова дискусії щодо шляхів впровадження відновного правосуддя в країні. 

Вважаємо важливим проаналізувати  досвід розвитку відновного правосуддя, а 

саме запровадження сімейних конференцій, в Новій Зеландії. Варто зазначити, 

що Нова Зеландія не є європейською країною, але сімейні конференції вперше 

з’явилася в цій країні. Внаслідок ефективного застосування цієї форми 

відновного правосуддя, вона стала зразковою моделлю для європейських країн. 

Слушною є думка пенсільванського професора соціолога Г. Зера про те, що 
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ініціатива впровадження програм відновного правосуддя у Новій Зеландії 

ґрунтується на спробі передати контроль над правопорушеннями неповнолітніх 

з сфери кримінального правосуддя до громади. Відновне правосуддя в Новій 

Зеландії має форму сімейної конференції внаслідок суттєвого впливу традицій 

корінного населення – маорі. Застосування відновного правосуддя, зокрема, 

сімейних конференцій, у випадках скоєння правопорушень неповнолітніми 

передбачено Законом «Про неповнолітніх та їх сім’ї», ухваленим  у 1989 р. 

[169, p. 201].
 

Проведення конференцій покладається на Департамент соціального 

забезпечення Нової Зеландії. Згідно новозеландській моделі, на сімейних 

конференціях присутні потерпілий, правопорушник, члени родини 

правопорушника, соціальні працівники, адвокати, поліцейські. На них 

розглядаються нетяжкі, середнього ступеня тяжкості та тяжкі правопорушення, 

вчинені неповнолітніми. Метою конференцій є сприяння тому, щоб 

правопорушник взяв на себе відповідальність за скоєне правопорушення та 

компенсував заподіяну шкоду. Результатом проведення сімейних конференцій є 

рекомендації, які надсилаються до ювенальних судів для ухвалення рішення 

щодо неповнолітніх правопорушників. Зазвичай ухвалюються  такі 

рекомендації: вибачення, громадські роботи, участь у спеціальних програмах 

для неповнолітніх правопорушників та відшкодування збитків (відшкодування 

відбувається рідко через обмежені матеріальні ресурси неповнолітніх 

правопорушників). Укладання мирової угоди між потерпілим і 

правопорушником у випадках нетяжких правопорушень означає закриття 

кримінальної справи [169, p. 212].  

Застосування програм відновного правосуддя для повнолітніх в Новій 

Зеландії є обмеженим через існування ряду інших програм на стадії 

кримінального провадження до винесення вироку. Конференції щодо 

повнолітніх правопорушників відбуваються за рішенням суду. Замість родини 

на таких конференціях присутні члени місцевої громади. 
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Таким чином, необхідно відзначити, що розвиток відновного правосуддя 

в країнах загального права розпочався в кінці 1960-х рр. і мав деякі 

особливості. Вони полягають у тому, що в англо-саксонській  правовій системі 

органам кримінальної юстиції (поліції, прокурорам, суддям) надаються широкі 

повноваження стосовно можливості діяти на свій розсуд в інтересах суспільства 

і застосовувати широке коло заходів щодо правопорушника.  «Гнучкість»  

англо-саксонської правової системи відіграє важливу роль в розвитку 

відновного правосуддя.  В країнах англо-саксонської правової сім’ї, зокрема у 

Великобританії,  широкого поширення набули різні відновні підходи: програми 

посередництва (медіації), родинні конференції, метод «застереження». Слід 

відмітити, що механізми відновного правосуддя в країнах англо-саксонської 

правової системи втілювалися в життя, майже одразу стаючи формально 

узаконеними. 
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2.4 Медіативна юстиція в скандинавських країнах. 

 

Скандинавськими країнами (країнами Північної Європи) вважаються 

Данія, Швеція та Норвегія. Крім них, до Скандинавії часто 

зараховують Ісландію та Фінляндію. Своєрідний розвиток права країн 

Північної Європи обумовлюється тим, що  скандинавські країни впродовж 

майже цілого століття активно співпрацюють в сфері зближення національних 

правових систем.  Ця співпраця виявилася дуже успішною. В даний час 

скандинавський досвід розглядається як модель для відповідної співпраці на 

загально європейському рівні. Проте не слід забувати, що в Скандинавії 

існували особливо сприятливі умови для уніфікації права. Спільність 

історичного розвитку, близькість культур, схожість мов, відсутність серйозних 

політичних протиріч, приблизно однаковий економічний потенціал, 

розташування на північних кордонах Європи — все це забезпечило довірчий 

характер співпраці. Право Скандинавських країн розвивалося під впливом 

права континентальної Європи, але при цьому зберігало свій специфічний 

регіональний характер [170]. 

          В країнах Північної Європи успішно функціонує, починаючи з середини 

1970-х рр., інститут   відновного правосуддя. Окрім національних відновних 

програм, у Скандинавії регулярно проводяться регіональні.   

          Фінляндія стала першою зі скандинавських країн, де почали 

запроваджуватися процедури медіації. Причиною швидкого поширення 

медіації став стан кримінальної політики цієї країни та рівень соціальних 

послуг, які на той період часу вважалися безальтернативними, особливо в сфері 

роботи з дітьми та молоддю. Різні політичні партії вважали медіацію новим 

ресурсом, яким можна скористатися для вирішення складних проблем, 

пов’язаних з неповнолітніми (молодими) правопорушниками.  

Перший проект з медіації між потерпілим та правопорушником                          

у Фінляндії було впроваджено в 1983 р. у місті Вантаа, що знаходиться 

неподалік від міста Гельсінкі. Цей проект супроводжувався науковим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
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дослідженням, яке проводилося фінським кримінологом Юхані Іїварі                        

і фінансувалося  Академією Фінляндії. Процедури медіації потім були досить 

успішними, адже ініціатива  проведення часто належала сторонам конфлікту 

[171].  

Важливим етапом становлення відновного правосуддя у Фінляндії стало 

ухвалення у 2005 р. Закону «Про судове посередництво». Норми цього Закону 

передбачають, що медіацію можна застосовувати у тих випадках, коли вчинене 

правопорушення є нетяжким, потерпілий і правопорушник погоджуються на 

проведення такої процедури, а також враховуються інші аспекти, пов’язані з 

правопорушенням. 

Фінський законодавець вирішив уникнути надмірного регулювання 

медіації. Зокрема, законодавство не визначає категорії правопорушень, які 

можна направляти на медіацію. Право направляти справи на медіацію 

надається прокуророві та поліції. Департаментом поліції Міністерства 

внутрішніх справ Фінляндії було надіслано директиви поліцейським 

департаментам у провінціях щодо застосування положень Закону «Про 

медіацію». Також були надіслані роз’яснення положень цього закону до 

Генеральної прокуратури щодо діяльності прокурорів у сфері застосування 

медіації. Важливо зазначити, що фінське законодавство визначає медіацію як 

«державну послугу», а це означає, що будь-яка особа може звернутися та 

отримати послугу з медіації навіть без направлення з поліції чи прокуратури 

[172, с. 202-205].
 

Впровадження та розвиток послуг з медіації на національному рівні, 

загальний контроль та моніторинг таких послуг, а також управління ними 

входять до сфери  відповідальності Міністерства соціального забезпечення та 

охорони здоров’я Фінляндії. Державні офіси у сфері медіації діють у провінціях 

(областях) і відповідають за організацію послуг з медіації та забезпечення 

належного доступу до таких послуг у всіх населених пунктах провінції. Значну 

кількість справ, що були вирішені шляхом медіації, становлять випадки нападу 

(45%), крадіжки (одна десята) та навмисне нанесення ушкоджень (одна п’ята). 
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Іншими категоріями правопорушень, що вирішувалися шляхом медіації, є 

недозволене використання транспортного засобу, наклеп та шахрайство [172,            

с. 199-200].
 

Особливість проведення медіації у Фінляндії полягає в тому, що її не 

розглядають як продовження або побічний продукт системи кримінального 

судочинства. Докладаються зусилля для того, щоб медіація залишалася 

добровільним способом вирішення конфліктів між людьми.  

Розвитку відновного правосуддя  у Фінляндії сприяла реалізація проекту 

«Медіація у дії» у 2013 р., головною метою його було вдосконалення програм 

медіації в кримінальних справах і інших конфліктних ситуаціях, особливо за 

участю неповнолітніх. Провідним партнером проекту став Університет Східної 

Фінляндії. Фінський дослідник Т. Лаппі-Сепалла відмічає, що головним 

завданням проекту було відпрацювання і закріплення механізмів взаємодії з 

питань організації програм примирення між правоохоронними органами, 

фахівцями і медіаторами. Також в рамках проекту відбувались підвищення 

обізнаності населення і фахівців про можливості програм примирення, 

популяризація медіації як механізму вирішення  конфліктних ситуацій [173,              

p. 170-172].
 

У Фінляндії вважають, що використання відновного правосуддя та 

медіації має чимало переваг, адже за їх допомогою можна досить швидко та у 

економічно невитратний спосіб досягати укладення угоди між сторонами 

конфлікту. Це дозволяє, вмотивовувати правопорушників компенсувати завдані 

ними збитки, захистивши при цьому права потерпілого. Загалом можна 

стверджувати, що у Фінляндії започатковано суспільну ініціативу щодо 

впровадження медіації між потерпілими та правопорушниками, де медіацію 

розглядають як метод вирішення конфліктів та водночас спосіб захисту 

суспільного порядку [173, p. 179-184].
 

У Норвегії медіація між потерпілим і правопорушником почалася з двох 

подій середини 1970-х рр.: лекції Н. Крісті «Конфлікти як власність» та звіту 

уряду країни щодо неповнолітніх правопорушників і системи кримінального 
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правосуддя. Наслідком цього стало впровадження першого експериментального 

проекту з медіації для неповнолітніх правопорушників уже в 1981 р. Проект 

був успішним, подібний досвід поширювався на всю країну і, наприклад, у 1989 

р. 81 з 435 норвезьких муніципалітетів підтримував надання послуг медіації у 

своєму районі. З 1991 р. послуга медіації стає доступною і для повнолітніх 

правопорушників. 

Зауважимо, що центри медіації між потерпілим і правопорушником при 

муніципалітетах в Норвегії почали функціонувати після проведення 

експериментальних проектів  без застосування систематичних наукових 

досліджень. Лише через п’ять років після ухвалення Закону «Про муніципальні 

служби медіації» Міністерство юстиції Норвегії замовило дослідження, яке 

було виконано Інститутом кримінології Університету  м. Осло. 

Законодавство Норвегії, що регулює медіацію між потерпілим і 

правопорушником, складається з  Закону «Про муніципальні служби медіації», 

1991 р., та розділів 71а та 72 Кримінально-процесуального кодексу 1998 р., які 

наділяють прокурора повноваженнями направляти судові справи, що 

відповідають критеріям, закріпленим у цих документах, на медіацію та 

припиняти подальші дії проти правопорушника. 

Згідно чинного законодавства, передача справ на медіацію відбувається у 

тих випадках,  коли правопорушення є незначним, а вина правопорушника 

доведена. Медіація відбувається за умови, коли обидва учасники кримінальної 

ситуації погодилася на медіацію і поліція або суд дали згоду на проведення 

процедури. Успішна медіація закінчується медіаційною угодою, що є підставою 

закриття кримінальної справи. У іншому випадку, суд має право поновити су-

дове провадження у справі [174, p. 301-305]. 
 

Медіація в Норвегії є альтернативою офіційному кримінальному 

переслідуванню. Її основна мета – попередження повторного правопорушення. 

Медіація в Норвегії знаходиться під юрисдикцією муніципальних служб 

медіації. В Норвегії функціонують 22 служби медіації. Медіація в 

посередницьких службах здійснюється безкоштовно для сторін, що беруть в ній 
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участь. Перш ніж процес посередництва почнеться, необхідно, щоб усі сторони, 

що беруть участь, дали згоду. На медіацію передаються справи, після 

завершення поліцейського розслідування. Служба виступає посередником і в 

цивільних, і в кримінальних справах. Більшість з них – це справи щодо скоєння 

правопорушень неповнолітніми. 

Діяльність служб базується на однакових принципах. Фінансування та 

адміністрування програм медіації здійснюється Міністерством соціальних 

справ та Міністерством юстиції, місцеві органи розподіляють кошти та 

контролюють діяльність служб медіації.  Служби медіації здебільшого мають у 

своєму штаті оплачувані посади координатора, декількох адміністративних 

працівників та волонтерів медіаторів, які отримують невелику погодинну 

винагороду за свою працю. Для учасників медіація є безплатною. На сьогодні в 

Норвегії працюють близько 700 медіаторів, яких призначають на 4 роки. 

Медіатори не мають спеціальної освіти. Однак, обов’язковими умовами для 

роботи медіатором є вік (старше 18 років), наявність виборчого права, 

відсутність судимості і проходження підготовчого тренінгу [174, p. 307]. 

Рішення щодо передачі справи на медіацію приймають правоохоронні органи. 

Сам процес медіації, включаючи контроль над виконанням рішення, належить 

службам медіації. Законодавством передбачені загальні правила проведення 

медіації, строки проведення процедури можуть варіювати у залежності від 

складності справи. У Норвегії передбачено проведення тільки прямої медіації, 

що передбачає безпосередню зустріч сторін конфлікту  [174, p. 311].
 

В межах дослідження розвитку відновного правосуддя в Норвегії, слід 

сказати про ефективність проекту спостереження за неповнолітніми 

правопорушниками, який діє уже 10 років. Пілотний проект був запущений          

у 2006 р. на базі служби медіації м. Сер-Тронделага для того, щоб забезпечити  

спостереження за неповнолітніми правопорушниками, які проходили 

процедуру медіації. За підсумками цього пілотного проекту норвезька влада 

виділила засоби на організацію команд спостерігачів у всіх муніципалітетах 

Норвегії. Команди складаються з представників різних органів і інститутів, 
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таких як поліція, органи опіки і піклування, органи охорони здоров'я, 

представників шкільної освіти і виправних установ. 

Підвищена увага до відновного правосуддя та інтенсивніше використання 

медіації є пріоритетними елементами профілактики нових правопорушень 

серед неповнолітніх правопорушників в Норвегії. У цій роботі особливий 

акцент робиться на залученні до процесу відновного правосуддя найближчого 

оточення сторін конфлікту. Важливу роль також відіграє постійна координація 

служб медіації з правоохоронними органами та судами [175, p. 65-68].
 

Отже, впровадження відновного правосуддя в Норвегії відбувалося за 

ініціативою громадських організацій та мало державну підтримку. Вона 

полягала  в законодавчій регламентації  медіації, а також фінансуванні  

відновних програм з державного та муніципальних бюджетів. Сьогодні 

медіація в Норвегії є альтернативою офіційному кримінальному процесу. 

В Ісландії перші проекти з відновного правосуддя, ініціатором яких стало 

Міністерство юстиції, почалися з жовтня 2006 р. Такі проекти більше 

стосувалися правопорушень, скоєних неповнолітніми. Перед цим проводилися 

ґрунтовні наукові дослідження щодо ролі учасників таких проектів (потерпілих, 

правопорушників та інших учасників, зокрема громади та органів поліції), 

ставилося питання яка форма альтернативного правосуддя більш прийнятна: 

медіація чи родинна конференція. Великий вплив на формування відновної 

юстиції в Ісландії мали дослідження Поля МакКолда, які велися з 1998 р. Він 

зокрема дійшов висновку, що стосовно ювенальної юстиції, відновні методи є 

надзвичайно ефективними, органи правосуддя потрібно заохочувати 

користуватися ними, а також виділяти державне фінансування на підготовку 

професійних медіаторів [176, p. 45-48].
 

Характерним для впровадження інституту відновного правосуддя в 

Ісландії є ініціювання  експериментальних проектів у цій сфері державними 

органами. Не зважаючи на те, що медіація в Ісландії не закріплена на 

законодавчому рівні, наукові дослідження і практика використання 

альтернативних методів вирішення кримінальних конфліктів показали 
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позитивні результати застосування відновного правосуддя у кримінальному 

процесі.  

В Данії медіація між потерпілим і правопорушником, як головна форма 

відновного правосуддя, вперше експериментально була введена в кінці           

1980-х рр. Ця концепція успішно розвивалася і в 1990-х рр. у формі 

громадських проектів. Посередництво між потерпілими і правопорушниками 

здійснювалося у рамках загальнонаціональної програми Victim-Offender 

Mediation (VOM). Ця програма дуже успішна, однак є лише доповненням до 

формальної системи правосуддя [177, p. 185-186]. 
 

Правова основа для VOM була закріплена в Законі «Про медіацію 

потерпілого і правопорушника», який набув чинності 1 січня 2010 р. Цей закон 

містить сім розділів, його норми щодо медіації носять загальний характер, в 

ньому прописано мало деталей. Окрема процедура медіації може мати місце як 

на досудовій стадії, так і під час судового розгляду кримінальної справи.  

Крім спеціального законодавства, норми, яким властиві відновні підходи 

містяться в Кримінальному кодексі Данії (далі – Кодекс). Зокрема  передбачена 

процедура примирення потерпілого з правопорушником. Кодекс також не 

містить обмежень щодо категорій справ, які можуть бути направлені до VOM. 

В коментарі до Кодексу є посилання на дослідження, які підтвердили позитивні 

результати і ефективність експериментальних ініціатив громадськості, тому 

законодавцем не було закріплено вичерпного переліку правопорушень, за 

фактом вчинення  яких може застосовуватися медіація. Проте така процедура 

може проводитися лише, якщо потерпілий погодився залучитися до програми 

VOM [177, s. 141-143]. 

Що стосується правопорушень, скоєних неповнолітніми, на проведення 

процедури медіації необхідна обов’язкова згода батьків. Також така процедура 

допускається в разі, якщо правопорушник не досяг віку кримінальної 

відповідальності (15 років). Крім того, правопорушник має визнати свою вину і 

відшкодувати завдану шкоду. Основною метою проведення медіації щодо цієї 
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категорії правопорушників (неповнолітніх) є попередження вчинення 

правопорушень у майбутньому [178, s. 145]. 
 

З 2010 р. функцію впровадження відновного правосуддя в Данії 

покладено на національну поліцію. Служба медіації підпорядковується  Центру 

запобігання злочинності в національній поліції. За кожним поліцейським 

координатором місцевих служб медіації закріплено 12 районів. Поліцейські 

координатори відповідальні за співпрацю з медіаторами на місцях [178, s. 146]. 

Такий механізм сприяє профілактиці вчинення протиправних діянь, а також 

підвищує ефективність проведення відновних програм.
 

Отже, розвитку відновних програм в Данії сприяли ухвалення 

спеціального закону про медіацію, а також внесення поправок до 

Кримінального кодексу, які узаконювали медіацію та примирення в 

кримінальному процесі. Важливою є координація діяльності правоохоронних 

органів з місцевими службами медіації. 

В Швеції на початку розвитку відновного правосуддя в кримінальному 

судочинстві не було жодних теоретичних досліджень цієї проблеми. 

Впровадження концепції відновного правосуддя відбувалося завдяки 

громадським ініціативам, як бажання суспільства «пом’якшити покарання у 

справах неповнолітніх», а також підсилити виховний ефект. Також                      

не відбувалося ніякого втручання держави в цей процес. Перші пілотні проекти 

були ініційовані в кінці 1980-х рр. Послуги з медіації надавалися лише 

невеликими приватними асоціаціями, які загалом знаходилися в південній 

частині Швеції. Їхнім профілем були правопорушення, скоєні неповнолітніми у 

віці з 8 до 18 років. Деякі асоціації  співпрацювали з поліцією, адміністраціями 

шкіл та соціальними службами. На початку 1990-х рр. проектами 

посередництва почали цікавитися також у ряді місцевих муніципалітетів [179, 

p. 920-924].
 

В 1994 р. уряд запропонував Генеральному прокурору Швеції провести 

узагальнення досвіду, пов’язаного із здійсненням посередництва між 

потерпілим і правопорушником. Також було поставлене питання про розробку 
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механізму впровадження однієї або більше моделей медіації за участі 

неповнолітніх. Результати дослідження показали, що посередництво є 

достатньо ефективним способом врегулювання конфліктів і його потрібно 

розвивати.  

          У квітні 1998 р. розпочалася робота над проектом Закону «Про 

посередництво», яку координував Уряд та Національна Рада з питань 

запобігання злочинності. Після парламентських слухань та громадських 

обговорень законопроекту, був ухвалений Закон «Про посередництво», який 

набрав чинності 1 липня 2002 р. Документ закріплював процедуру медіації між 

потерпілим та правопорушником, яка організовувалась державою або 

муніципалітетами. В ньому не передбачено вікових обмежень щодо особи 

правопорушника. Однак процедура медіації щодо неповнолітніх прописана 

більш детальніше. Норми  документу закріплюють мету посередництва, яка 

полягає в примиренні сторін конфлікту, визнання вини правопорушником і 

відшкодування ним збитків потерпілому.  Для того, щоб поліція могла 

прийняти рішення про проведення медіації, правопорушник обов’язково 

повинен визнати свою провину. Вказується, що участь сторін правопорушення 

в цій процедурі повинна бути добровільною. Законом «Про посередництво» 

визначаються основні критерії щодо проведення медіації між потерпілим і 

правопорушником, але сама процедура детально не описана. 

1 січня 2007 р. до Закону «Про посередництво» були внесені зміни, які 

розширювали повноваження прокурорів у цій сфері. Генеральним прокурором 

було розіслано директиви прокурорам на місцях з описом їх повноважень у 

сфері медіації між потерпілим та правопорушником. Також до Закону були 

внесенні поправки, які зобов’язували поліцію у разі вчинення правопорушення 

неповнолітніми особами пропонувати їм участь у медіації, а також робити 

письмові звіти щодо такої діяльності. Шведський національний департамент 

поліції розробив директиви, в яких була детально прописана процедура медіації 

в межах муніципалітетів. Після 2008 р. процедура медіації стала обов’язковою 

для правопорушників, яким не виповнився 21 рік [180]. 
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З 2004 р. Уряд Швеції у своєму щорічному звіті аналізує ситуацію щодо 

впровадження і розвитку відновного правосуддя в країні. Аналізуючи ці звіти 

можна простежити, що спочатку влада в Швеції критично відносилася до 

функціонування відновного правосуддя в системі кримінального судочинства. 

Так, у звітах за 2004-2005 рр. наголошувалося, що медіація не може бути 

альтернативою кримінальному переслідуванню і може застосовуватися лише у 

крайніх випадках. Однак після  2006 р.  позиція Уряду змінилася в зв’язку з 

ефективністю проведення процедур медіації. Останні десять років на розвиток 

відновного правосуддя виділяються значні фінансові кошти з державного 

бюджету, проводяться семінари, тренінги у цій сфері, реалізовуються 

масштабні проекти разом з іншими скандинавськими країнами, такими як Данія 

і Норвегія [181]. 

Підсумовуючи, слід відмітити, що шлях становлення альтернативного 

правосуддя в країнах скандинавської правової системи був тривалий, з 

відповідними особливостями закріплення посередництва на законодавчому 

рівні. Успішному розвитку медіації в країнах Скандинавії сприяла висока 

ефективність проведення освітньої роботи серед працівників правоохоронних 

органів та органів судової системи. 

Сьогодні можна констатувати, що у скандинавських країнах в різній мірі 

розвинене альтернативне правосуддя (як для неповнолітніх, так і для дорослих 

правопорушників), позитивними наслідками застосування якого є з одного боку 

відновлення порушених прав потерпілих, соціальна реабілітація 

правопорушників, а з іншого зменшення навантаження на судову систему і 

систему органів відбування покарання. Країни скандинавської правової 

системи  є прикладом  широкого застосування практики посередництва, 

головною рисою якого є добровільність. 
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Висновки до розділу 2 

Наприкінці двадцятого століття з’явився новий підхід до вирішення 

конфліктів – відновне правосуддя. Моделі врегулювання конфліктів на основі 

консенсусу поширювалися як альтернатива класичній кримінальній моделі 

правосуддя, заснованій на конфронтації. 

Основи відновного правосуддя  закріплені у міжнародно-правових актах 

ООН, Ради Європи та Європейського Союзу. Зазначені документи мають 

великий вплив на розвиток відновного правосуддя в європейських країнах. 

Відповідно до міжнародно-правових актів, відновне правосуддя має 

розглядатись як альтернатива традиційним способам вирішення кримінальних 

конфліктів, а також може застосовуватися на будь-якому етапі розгляду справи 

в межах кримінального судочинства з урахуванням національного 

законодавства. В міжнародно-правових актах ООН, Ради Європи та 

Європейського Союзу наголошується на важливості застосовування норм, які б 

передбачали відшкодування шкоди потерпілим та сприяли примиренню сторін 

кримінальних конфліктів. 

Відновні програми успішно функціонують в різноманітних формах у 

різних регіонах світу, зокрема у Європі. У більшості країн вони існують не 

лише в якості пілотних програм, але й закріплені на рівні національного 

законодавства. Зазвичай реалізація програм відновного правосуддя 

відбувається завдяки партнерству громадських організацій і системи 

правосуддя. Слід наголосити, що відновний підхід, насамперед, застосовується 

в ювенальній юстиції, оскільки правосуддя у справах неповнолітніх має бути не 

каральним, а таким, що відновлює порушені права та свободи потерпілого 

від правопорушення. 

Вважаємо за доцільне виділити декілька етапів становлення та розвитку 

європейських моделей відновного правосуддя: 

1940-1950 рр. –  виникнення соціального руху за справедливість 

кримінальної системи; 
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1970 – початок 1980 рр. – відбуваються теоретичні дискусії з приводу цієї 

проблеми (у них беруть участь переважно американські та європейські 

науковці), критика офіційної системи правосуддя правознавцями, соціологами, 

представниками інших наукових галузей. Слід зауважити, що у Великій 

Британії цей період почався раніше – у середині 1960 рр.; 

1980 рр. – запровадження пілотних проектів з відновних практик у різних 

європейських країнах. Прийняття міжнародно-правових актів ООН, Ради 

Європи та Європейського Союзу, що закріплювали основні принципи та 

критерії запровадження відновного правосуддя у країнах, які є членами цих 

організацій; 

1990 рр. – початок ХХІ ст. – закріплення відновного правосуддя на 

законодавчому рівні. 

Найбільш поширеним у Європі інструментом відновного правосуддя є 

медіація між потерпілим та правопорушником. Медіація як форма відновного 

правосуддя при вирішенні кримінальних справ активно використовується 

такими європейськими країнами як Франція, Німеччина, Велика Британія, 

Австрія, Нідерланди, Швейцарія та ін. 

Східноєвропейські країни роблять багато кроків для запровадження 

медіації в національне законодавство. Це відбувається під впливом 

міжнародних правових актів ООН та Ради Європи. 

Вивчення досвіду зарубіжних країн щодо застосування медіації у 

вирішенні кримінально-правових конфліктів дає можливість зробити висновок 

щодо існування особливостей реалізації програм відновного правосуддя в 

різних правових системах країн Європи. Так у 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. У країнах континентальної 

Європи, які відносяться до романо-германської та скандинавської правових 

сімей медіація є процесуальним інститутом, як правило, закріпленим в 
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законодавстві, який втілює одну з можливих альтернатив кримінальному 

переслідуванню.  

Порівняльний аналіз нормативно-правових актів  правових систем 

Європи  дозволяє зробити висновок, що існують різні способи законодавчого 

оформлення медіації: в кримінальних кодексах (Німеччина, Фінляндія, Польща), 

в кримінально-процесуальних кодексах (Австрія, Франція, Бельгія, Фінляндія, 

Польща), в спеціальному законі про медіацію (Норвегія, Фінляндія), у законах 

про ювенальну юстицію (Австрія, Німеччина, Фінляндія, Польща), в законі про 

службу пробації (Чехія). 

Таким чином, відновне правосуддя у кримінальному процесі (в тому 

числі  медіація як одна з його основних форм) почалося з окремих суспільних 

ініціатив та проектів і, базуючись на гуманітарних концепціях, кримінологічних 

теоріях і місцевих звичаях, у 1990-х рр. отримало форми інституціоналізації на 

рівні європейських країн. Сьогодні  відновне правосуддя переросло в світовий 

рух з наднаціональним регулюванням на рівні міжнародної політики в сфері 

кримінального правосуддя. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ   

 

3. 1 Становлення альтернативного правосуддя в Україні. 

 

Розвиток правової системи України на сучасному етапі характеризується 

зміною концептуальних основ правосуддя від конфронтаційної моделі до 

використання відновних практик в кримінальній юстиції. Важливими для 

становлення альтернативного правосуддя в Україні є історико-правовий досвід 

становлення інституту відновного правосуддя. Комплексно, поєднано із 

зарубіжними здобутками в цій сфері вони закладають основу розвитку 

відповідних інститутів кримінального права та процесу в сучасній Україні. 

Впровадження відновного правосуддя є одним із напрямів реформування 

кримінального судочинства. 

У науковій літературі поширена думка, що методи примирення для 

врегулювання конфліктів застосовувалися ще в потестарному суспільстві. Для 

вирішення суперечок  вдавалися з одного боку до переговорів між учасниками 

конфлікту, так і до застосування методів примирення сторін за участю 

нейтрального посередника з другого. Подібні методи вирішення конфліктів  

використовувалися в тих випадках, коли переговори не давали очікуваного 

результату, а позиція суб’єктів правовідносин не була чітко визначеною [182,  

с. 32]. 

Витоки відновного правосуддя бачимо в апелюванні до ради старійшин 

при необхідності вирішення конфліктів задля публічної підтримки однієї із 

сторін з боку найавторитетнішого органу потестарного суспільства. 

Безперечно, такий спосіб  врегулювання міжособистісних стосунків 

забезпечував мирне співіснування родових общин і повною мірою відповідав 

релігійним, культурним, етичним поглядам тогочасного суспільства [183,                   

с. 115]. Таким чином, можна констатувати, що ранні форми вирішення 
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конфліктів за допомогою третього нейтрального учасника мали багато 

спільного з нинішнім інститутом медіації, основою якого є примирення. 

В Руській державі, де основним джерелом права була «Руська Правда», 

судовий процес носив змагальний (обвинувальний) характер, сторони мали 

рівні права в процесі та зобов’язані були проявляти активність в збиранні 

доказів. Суд лише вирішував винесену на його розгляд суперечку, тобто 

виконував роль посередника в судовому процесі («тяжбі»). Слід звернути увагу 

на те, що судовий процес не ділився на цивільний і кримінальний. Існував 

єдиний процесуальний порядок розгляду справ, хоча деякі процесуальні дії 

могли застосовуватися лише по кримінальних справах (гоніння сліду, звід – 

специфічні процесуальні форми досудової підготовки розгляду справи, які 

згадуються в «Руській Правді») [184]. 

Як відомо, в давнину існував звичай кровної помсти, згідно з яким особа, 

що вчинила вбивство, підлягала смерті в порядку відплати. Зачатки 

застосування примирних процедур історики права знаходять саме в Руській 

Правді.  Так, ст. 1 вказує: «...якщо вільний уб’є вільного, то мстити можуть брат 

за брата, син за батька, або племінники; а якщо не захочуть мстити, то повинні 

заплатити 40 гривен за голову» [185]. Таким чином, в цій статті вказується 

спосіб заміни кровної помсти економічними вигодами для потерпілих, що по 

суті примиряє сторони. На нашу думку, застосування судом як посередником, 

способів примирення, зазначених в «Руській правді», мало ознаки медіаційної 

форми  вирішення кримінальних конфліктів. 

З огляду на проблематику дослідження, науковий інтерес викликає 

розвиток третейського суду як форми альтернативного правосуддя на 

українських етнічних територіях. На території Руської держави поширеною 

була форма договірного вирішення спорів при посередництві третейського 

суду. Головне призначення третейського суду полягало не у суворому 

дотриманні букви закону, а у припиненні ворожнечі, розбрату. Тому 

третейський суд і називався «compromissum», а до нього обиралися не так 

знавці закону, як «добрі люди» взагалі, тобто люди з високими моральними 
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якостями. Поширеними були такі форми староруського третейського суду: 

третейський суд із суперарбітром (останнім нерідко був митрополит);  

третейський суд без суперарбітра, з декількох осіб, на чолі яких стояв ігумен;  

мировий ряд, досить вживана форма закінчення спорів мировою угодою за 

участю «рядців і послухів». У разі виникнення суперечок між представниками 

різних громад, князі визначали з кожної сторони бояр для вирішення 

конфлікту. Якщо бояри не приходили до спільної думки, то  були зобов’язані 

обрати третього суддю. Вибір третього судді регламентувався князівською 

грамотою або суддя вибирався на розсуд бояр. В грамоті, наприклад, 

вказувалось, що  третій суддя повинен бути з тієї ж місцевості, повинен бути 

митрополитом, князем тощо. В разі небажання однієї із сторін обирати третього 

суддю, виникали підстави вважати таку сторону винною. Спочатку форма 

мирової угоди була усною, згодом вона почала укладатися у письмовій формі. 

Рішення третейських суддів повинно було бути одностайним і відразу 

отримувало силу остаточного рішення [186, с. 5].  

У правових звичаях Руської держави третейський характер судочинства 

переважав не лише в цивільних справах, а й у кримінальних. Скривджений міг 

примиритися із правопорушником, навіть якщо того було засуджено до смерті 

й це залежало тільки від його бажання. Примирятися можна було на різних 

стадіях судового процесу та за певних умов. Після примирення справа 

вважалася розглянутою, а скривджений позбавлявся права звертатися до іншого 

суду [187].  

У період Великого князівства Литовського на українських землях панівні 

верстви населення (магнати і шляхта), відповідно до Литовського Статуту    

1588 р., одержали право створювати полюбовні (приятельські) суди –  

третейські компромісні суди, які вирішували різні спори, за винятком 

пов’язаних з інтересами державної казни. Особливістю третейських судів цього 

періоду було те, що виникнувши при дворі великого князя, вони однаково 

задовольняли інтереси влади і населення. Влада з їх допомогою мала  

можливість розвантажити великокнязівський суд від надмірної кількості справ. 
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У свою чергу, для населення привабливими були менша тривалість вирішення 

справи та більш вигідні умови примирення. Вирок приятельського суду 

затверджував князівський суд, перевіривши його відповідність правовим 

нормам [185, с. 40]. 

Як зазначає С. Г. Ковальова, у створенні третейських судів був 

зацікавлений сам князь, оскільки вони давали змогу розвантажувати суди 

державні. Сторони ж, своєю чергою, шукали у третейський судах швидкого та 

менш затратного розгляду справи. Третейські суди Великого князівства 

Литовського розглядали здебільшого цивільні справи, рідко – справи 

кримінальні [188, с. 108]. Переданню спору на розгляд третейського суду 

передувало звернення до великокнязівської канцелярії, яка, власне, і визначала 

його склад. С. Г. Ковальова звертає увагу на відмінність у діяльності 

третейських та великокнязівських судів, яка полягає в тому, що передання 

справи на розгляд маршалківського або комісарського суду здійснювалось за 

ініціативою князя, який одночасно формував склад такого суду. Водночас і 

передання справи на розгляд суду третейського, і формування його складу 

відбувались за погодженням зі сторонами третейського спору [188, с. 109-111]. 

Артикул 85 Розділу 4 Статуту так і називався «Про полюбовний третейський 

суд» і містив норми, які регламентували діяльність такого суду. Він складався з 

декількох суддів-комісарів, призначених з числа осіб одного стану і звання із 

сторонами. В першу чергу вони прагнули досягти примирення між сторонами, а 

при його недосягненні виносили ухвалу. Як і державний суд, полюбовний мав 

право на підставі поданого позову видавати письмовий виклик до суду, 

виносити рішення і вироки, вручати сторонам судові листи, які  підписувалися 

третейськими суддями, свідками та  сторонами. Під час слухання справи у 

полюбовному суді обов’язково вівся протокол, який надсилався до 

відповідного державного суду – центрального або місцевого. Рішення 

полюбовного суду було таким же обов’язковим для виконання, як рішення 

державного суду. Судові листи, видані третейським судом,  мали рівну з 

державним судом юридичну силу. Рішення було остаточним, за винятком 
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випадків, коли між комісарами не було повної згоди (тоді зберігалася 

можливість подати апеляцію в Трибунал Великого князівства Литовського). 

[189]. 

Розділ 4 Статуту «Про суддів і про суди» в арт. 25 також містив норми, 

які безпосередньо регулювали мирову угоду. Процес мав позовний характер, 

позивач міг на будь-якій стадії розгляду справи укласти з відповідачем мирову 

угоду. Після її укладення позивач не лише не міг подати тотожний позов, але 

ніс відповідальність за повторне його пред’явлення: передбачався його 

обов’язок заплатити відповідачу сім коп грошей, судді дві копи грошей, а 

підсудку (помічнику судді) - одну копу грошей. Позивач міг помиритися з 

відповідачем і у справі про злочини, що карається стратою. Примирення 

оформлялося мировим листом і скріплювалося підписами (для грамотних) і 

печатками сторін [189]. 

Компетенція полюбовного суду простягалася на всі можливі 

правопорушення – від царини приватного права до тяжких кримінальних 

правопорушень. Значна частина справ традиційно вирішувалася саме через 

третейський суд, наприклад, межові суперечки чи спори між шляхтою із 

приводу кривд слуг чи підданих. Однак саме найтяжчі злочини, обтяжені 

кровопролиттям, де винному загрожувала смертна кара і/чи позбавлення честі, 

якнайпильніше потребували втручання приятелів задля полагодження стосунків 

між потерпілим і правопорушником [185]. 

Однією з форм судочинства, яка мала ознаки альтернативного правосуддя 

були копні суди. Вони займали важливе місце у системі судочинства  

Литовського князівства та діяли на українських і білоруських землях у XIV–

XVIII ст. на підставі норм звичаєвого права та Литовських статутів. Копний суд 

був народним судом сільських громад, який здійснював судочинство у 

цивільних і кримінальних справах, примирення винного з потерпілим. 

Відповідно до положень Литовського Статуту 1529 р., підсудності копного 

суду підлягало населення округу незалежно від станової належності, а у 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Shliakhta
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Литовському Статуті 1588 р.  було передбачено, що площа копного округу 

дорівнювала приблизно 115 – 225 кв. км [190]. 

Стадіями копного судочинства були «гаряча копа» (проведення слідчих 

дій, розшук правопорушника), «велика копа» (проведення судового слідства та 

винесення вироку) та «завита копа» (виконання вироку). У разі вчинення 

правопорушення потерпілий збирав «гарячу копу» з найближчих родичів та 

сусідів. Вони проводили перші слідчі дії: обшуки, опитування потерпілих та 

свідків. Після того як закінчувалось попереднє слідство, збиралась «велика 

копа», в якій брали участь усі члени громади. На «великій копі» ухвалювали 

остаточне рішення про покарання правопорушника, відшкодування шкоди 

потерпілому [191, c. 117-120]. 

Учасники копного суду називалися копниками. Суддями копних судів 

були копні мужі й копні старці, авторитетні представники територіальної 

громади, які обиралися населенням копного округу. Важливою ознакою 

копного судочинства було те, що під час судового розгляду копні судді не 

тільки вели судове засідання, але й здійснювали процедури примирення [192, с. 

130-137]. 

При розгляді кримінальної справи у копному суді сторонам надавалася 

можливість укладення мирової угоди на будь-якій стадії копного процесу. Як 

правило, при укладенні мирової угоди правопорушник відшкодовував 

потерпілому збитки. Відзначимо той факт, що особи, яким загрожував вирок 

копного суду про смертну кару, звертались із проханням про помилування не 

тільки до потерпілого, але й до копних суддів та інших присутніх на засіданні 

осіб. Якщо копні судді вважали помилування доцільним, то зверталися до 

потерпілого з проханням пробачити винному. Заходи примирення в копному 

судочинстві отримали назву «вложення», а саме примирення – «єднання» [192, 

с. 151]. Прикладом такого примирення є випадок у с. Підгайці: копа засудила 

селянина Гушу та його синів на смертну кару за вбивство, але засудженні 

примирились («поєднались») з родичами загиблого і були звільненні від 

покарання [193]. 



144 
 

Отже, підходи, які використовувалися у копному судочинстві при 

розгляді кримінальних справ, містили ознаки відновного правосуддя: процес 

спрямовувався на примирення сторін процесу, основною метою було 

відновлення прав потерпілих, практикувалося звільнення від кримінальної 

відповідальності та пом’якшення покарання. Копний суд був недержавним 

органом, що також є ознакою відновного правосуддя. Копні суди нагадують 

такі форми відновного правосуддя як сімейні конференції та кола правосуддя, 

адже у вирішенні конфліктів беруть участь найближче оточення потерпілого і 

правопорушника та громада [194, c. 88]. 

Після утворення у 1569 р., внаслідок укладення Люблінської унії між 

Польським королівством і Великим князівством Литовським, двоєдиної 

держави Речі Посполитої, де активну участь у здійсненні державної влади,                   

зокрема  судочинства, брала шляхта, відновні підходи  в кримінальному процесі 

майже не застосовувались. Винятком була діяльність копних судів на 

українських землях [195, c. 101]. 

Копні суди на українських землях у складі Речі Посполитої, як і у 

Великому князівстві Литовському, розглядали цивільні та кримінальні справи. 

Своєю чергою, серед кримінальних справ переважали справи про крадіжки.                 

В XVI – першій половині XVII ст. вироки копних судів визнавалися 

державними органами, а громада зверталася до них за допомогою щодо 

виконання копних декретів (рішень копного суду). Проте в другій пол. XVII –  

у XVIIІ ст. шляхта, яка раніше активно брала участь у копному судочинстві, 

почала з ним безкомпромісно боротись, вважаючи копу нелегальною.                        

Як наслідок, посадові особи державних органів, у тому числі старости, 

перестали визнавати копний суд громадським правовим інститутом, який 

базувався на українських правових звичаях, а ставилися до нього як до свавілля 

та привласнення державних повноважень. Таким чином, у  другій половині 

XVII ст. шляхта майже цілком вийшла з-під юрисдикції копних судів. У XVIIІ 

ст. звернення осіб за захистом своїх прав до копного суду відбувалося дуже 

рідко [195, c. 115]. 
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На території нинішньої України в добу Середньовіччя основним 

джерелом права був звичай. Так, у Запорозькій Січі важливі зібрання, 

наприклад, військові ради, проходили «в колі». Обговорення питань у колі 

продовжувалося доти, доки громада не доходила консенсусу, прийнятного для 

всіх її членів. У судочинстві був поширений інститут примирення та договору 

між сторонами конфлікту. Як у незначних кримінальних, так і в цивільних 

справах суд намагався дійти до примирення обох сторін. Коли мета 

досягалася, провадження припинялося. У противному разі справа передавалася 

до вищої судової інстанції. У працях українського вченого Д. Яворницького 

знаходимо згадки очевидця судових порядків у запорізьких козаків 104-річного 

дідуся, запорожця Микити Леонтійовича Коржа, який розповідав, що у 

випадку, коли сторони не бажали примирення, то військовий суддя або 

кошовий отаман «заохочував» обидві сторони дубовими кийками. Шукачі 

справедливості, за традиційним запорозьким звичаєм, мали приносити до суду 

куплені на базарі калачі [196, с. 12]. 

Акти судових козацьких справ вказують на визнання запорожцями права 

договору між товаришами. Тобто сторони кримінального чи цивільного 

конфлікту могли завершити судову справу шляхом примирення й укладення 

відповідного договору про це. Інститут примирення та договору між сторонами 

застосовувався у разі завдання тілесних ушкоджень, скоєння майнових злочинів 

[196, с. 13-14]. Примирення не тільки допускалося, а й заохочувалося 

представниками козацької судової системи. Паланкові судді, курінний отаман, а 

також кошовий отаман, як остання судова інстанція, намагалися примирити 

конфліктуючі сторони, фактично виконуючи роль медіаторів [197, с. 151- 155].  

Інститут примирення, поширений у Запорізькій Січі, був впроваджений у 

судочинство в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому),  

доказом цього є  судова практика. Так, в актовій книзі Стародубського 

гродського уряду за 1693 р.  є запис про примирення за участю посередників 

між Костем Давидом та Яковом Радковим, який його побив [198, с. 24]. 

Прикладом примирення сторін конфлікту також слугує декрет (вирок суду) у 
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справі про крадіжку в с. Соснівка козаком Денисом Кузьменком меду, 

проданого соснівським отаманом Андрієм Величко пану Лісогубу. Під час 

розгляду справи обвинувачений покаявся і просив вибачення у потерпілого. 

Суд постановив звільнити козака від покарання у зв’язку з примиренням з 

потерпілим та зобов’язав його виплатити пану Лісогубу компенсацію за мед 

в розмірі «вусьмьнадцать  копь грошей» [199, с. 204-208]. Ще одним 

прикладом слугує скарга в луцькій актовій книзі від 23 лютого 1652 р. щодо 

збройного нападу на козаків Гараськи Янкевича, Семена Насартовича, 

Михайла Таборенка слуг підкоморія Костянтина Пузини. Але потерпілі 

примирились зі своїми «обидчиками» і дали їм розписку про припинення 

порушення кримінальної справи в суді [200]. Відомі випадки, коли відновні 

підходи застосовувались у судочинстві щодо більш тяжких правопорушень. 

Таким випадком можна вважати судовий розгляд неподалік міста Борзна. 

Зауважимо, що за часів  Української гетьманської держави (Війська 

Запорозького)  козацькі суди розглядали справи не тільки козаків, а й 

посполитих (селян Лівобережної і Слобідської України в XVII-XVIII ст.). 

Розглядаючи справу Пелагеї Плющенкової про вбивство «наймички», суд  

спочатку засудив її до  тюремного ув’язнення на 1 рік і 6 тижнів. Однак після 

того як засуджена примирилась з батьком вбитої та заплатила батькові і 

Генеральному суду «суму грошъ», суд звільнив її від покарання [201].  

Не слід залишати поза увагою питання створення і діяльності  в Україні 

за часів Війська Запорозького  третейських судів. Як і в попередню історичну 

добу, діяльність третейських судів з розгляду цивільних та незначних 

кримінальних справ набула значного поширення та заохочувалась з боку 

офіційних судових органів Війська Запорозького. Третейські суди допомагали 

розвантажити діяльність судової системи, вирішуючи нескладні справи та 

схиляючи сторони до примирення. Один з перших спогадів про ці суди ми 

знаходимо у листі гетьмана Виговського до російського стольника Алфер’єва 

від 31 травня 1658 р., в якому полковнику Пушкарю рекомендувалося прибути 

на третейський суд Ради старшин для розгляду претензій останнього до 
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гетьмана [202, с. 65]. Третейські суди на рівні вищих судів створювалися за 

сприяння гетьмана та Генеральної військової канцелярії. Третейський суд 

створювався також Правлінням гетьманського уряду при Генеральній 

військовій канцелярії з метою позбавити Генеральний військовий суд розгляду 

незначних кримінальних позовів та прискорити загальний розгляд справ. Суд 

не був постійнодіючою установою і його склад формувався кожен раз для 

розгляду конкретного спору в кількості трьох суддів. Судді призначалися 

гетьманом з числа генеральних старшин, полкової та сотенної старшини. 

Кандидатами в судді повинні були бути люди авторитетні, які мали високий 

рівень правових знань. Третейські суди збиралися за ініціативою позивачів та 

вказівкою Генеральної військової канцелярії. Проте вирішальним фактором для 

прийняття рішення про розгляд справи судом була все ж таки згода сторін [187, 

с. 51]. Вирішуючи переважно цивільні справи, третейські суди могли 

розглядати і кримінальні справи за умови, що вони не були пов’язані з тяжкими 

злочинами, за які передбачалися публічне покарання або страта. Судовий 

процес регламентувався загально-процесуальними нормами. Відповідачі 

викликалися до суду за рахунок позивачів. Декрети з цивільних і вироки з 

кримінальних справ підписувалися суддями і скріплювалися печатками суду. 

Характерною особливістю рішення такого суду було те, що воно ґрунтувалося 

не на юридичних нормах позитивного права, а на природноправових принципах 

«справедливості та совісті» [196, с. 28]. 

У період Української гетьманської держави  продовжували діяти копні 

суди.  Вони розглядали цивільні й кримінальні справи селян, козаків нижчих 

рангів. Український вчений Я. Падох стверджує, що «розвинуті в попередню 

добу копні суди не знайшли сприятливих умов для розвитку в Війську 

Запорозькому і, хоч збереглися до XVIII ст., не набули значного поширення» 

[183, с. 75-77]. Громадське вирішення цивільних і кримінальних справ було 

витіснено вирішенням таких справ у судових установах Війська Запорозького, 

де засідали й представники громади. 
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Отже, можемо зробити висновок про формування примирення як 

правового інституту у праві Української гетьманської держави (Війська 

Запорозького). Представники козацької судової системи намагалися примирити 

конфліктуючі сторони, фактично виконуючи роль посередників. Принцип 

відшкодування матеріальних та моральних збитків був домінуючим у 

правосудді всього періоду. Важливу роль у системі судочинства Української 

гетьманської держави відігравали третейські суди. Третейські судді, фактично 

виконуючи посередницькі функції, були нейтральними особами, які 

допомагали конфліктуючим сторонам досягти згоди шляхом переговорів. 

Метою третейського суду було вирішення кримінального конфлікту шляхом 

примирення сторін, а не покарання правопорушника. Способи альтернативного 

вирішення спорів сприяли формуванню справедливої та ефективної моделі 

судочинства у період Війська Запорозького. 

У 1780-х р. на території Української гетьманської держави із ліквідацією 

її політичної та правової автономії починає поступово поширюватися російське 

імперське законодавство, основним джерелом якого було Соборне Уложення 

царя Олексія Михайловича 1649  р. (далі – Соборне Уложення). Інша частина 

сучасної території України (Слобідсько-Українська, Новоросійська і Таврійська 

губернії) відразу ж після приєднання до Росії користувалася 

загальноросійським законодавством. В Соборному Уложенні 1649 року були 

передбачені три види  процедур примирення. До  них відносилися  

відстрочення для примирення, мирова угода,  третейський суд. Ці процедури 

застосовувались, у тому числі, при розгляді справ про вчинення правопорушень 

невеликої тяжкості [203, с. 46-76]. 

Відстрочення для примирення  закріплювалось статтею 108 Глави Х 

(«Про суд»), яка визначала, що сторони конфлікту отримували право направити 

до суду спільну «отсрочную челобитную» для того, щоб спробувати мирно 

вирішити конфлікт без участі судової влади [204, с. 81].  

Другим видом процедур примирення, передбачених Соборним 

Уложенням 1649 року, була мирова угода. Відповідно до статті 121 Глави Х 
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«Про суд», сторони могли «помиритися» один з одним у будь-який момент до 

завершення судового розгляду по справі. Для того, щоб узаконити досягнуту 

мирову угоду, позивачі повинні були принести до суду підписану ними мирову 

угоду, заплатити мито з отриманого за мировою угодою відшкодування, інші 

судові витрати. Сторони зобов’язувалися інформувати суд про досягнуту між 

ними мирову угоду для того, щоб суд не розглядав повторно вже вирішену 

сторонами «полюбовно» справу [204, с. 82-85].  

Аналізуючи третій вид примирення, слід зауважити, що запровадження 

Соборним Уложенням 1649 року інституту третейського суду в Московському 

царстві  стало важливим кроком в розвитку вітчизняного законодавства щодо 

процедур примирення. Ст. 5 Глави XV, яка регулює питання третейського 

судочинства, надала позивачеві і відповідачеві можливість укласти між собою 

«полюбовну угоду» про передачу свого спору на розгляд третейського суду, 

про те, що вони «пойдут на суд перед третьих» і будуть «их третейського 

приговору слушати». При цьому кожна із сторін обирала свого третейського 

суддю («третея»). Ці двоє третейських суддів і вирішували справу по суті [204, 

с. 86-87]. 

Третейський суд як суд, який формувався на основі добровільної угоди 

сторін, належав до числа особливих судів, слухання справи в яких починалося 

лише за позовами приватних осіб. У Соборному Уложенні рішення 

третейського суду вперше прирівнюється до рішення державного суду.  

Надалі пошуки ефективного механізму альтернативного вирішення 

спорів, який дозволив би розвантажити державну судову систему, тривали 

упродовж майже двох століть. Про це свідчить той факт, що лише за період з 

1734 до 1831 рр. у Російській імперії було прийнято понад 20 законодавчих 

актів, які регламентували створення та функціонування третейських судів, 

порядок розгляду та вирішення спорів у третейських судах по справедливості 

та на підставі звичаєвих норм. Хоча значна кількість нормативних актів, що 

регулювали третейське судочинство в Московському царстві та Російській 

імперії XVII–ХІХ ст., базувались на статті Соборного Уложення                            
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«Про третейський суд» 1649 р., застосовувати їх на практиці було достатньо 

важко. Розрізненість та суперечливість цих джерел створювали труднощі як для 

тих, хто звертався до третейського суду, так і для самих третейських суддів, а 

також для державних органів, які здійснювали примусове виконання їхніх 

рішень [208, с. 84-88]. Стаття Соборного Уложення 1649 р., що регулювала 

інститут третейського судочинства, стала основою ухваленого в 1831 р. 

Положення про третейський суд, який згодом увійшов до Зводу законів 

Російської імперії 1833, 1842 та 1857 року видання [205, с. 161]. 

Важливе місце  серед українських джерел, які закріплювали відновні 

підходи у кримінальному процесі, займали «Права, за якими судиться 

малоросійський народ» 1743 р., що діяли на Лівобережній Україні. Документ 

передбачав можливість добровільного примирення правопорушника та 

потерпілого: «А якщо під час суддівського розслідування та розгляду часом 

спірні сторони примиритися добровільно з собою захочуть, те їм вчинити 

вільно, тільки повинна бути з об’явою про таке своє примирення бути в той же 

суд мирова чолобитна…» [206, с. 70]. 

Примирення могло здійснюватися за сприянням обраних сторонами 

посередників – «мирителів», сторони «повинні мати на таке примирення по дві 

або три особи свідків». Аналіз положень документу показав, що процедура 

застосування примирення була достатньо деталізована. Важливою умовою 

дійсності примирення сторін була наявність підписів сторін кримінального 

конфлікту у мировій угоді. Примирення було підставою звільнення                           

від кримінального покарання або обставиною, що пом’якшувала покарання.                    

Не допускалося укладення мирової угоди щодо умисних правопорушень, за 

якими було встановлено міру покарання у вигляді смертної кари або тюремного 

ув’язнення. Норми примирення у кримінальному процесі, закріплені у «Правах, 

за якими судиться малоросійський народ» 1743 р., мали широке застосування 

на українських етнічних територіях наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. [206,   

с. 78]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Важливим етапом розвитку відновних підходів в українських губерніях 

Російської імперії у кримінальному процесі стало ухвалення Уложення про 

покарання кримінальні і виправні 1845 р. (далі – Уложення),  відповідно до 

якого примирення сторін правопорушення було можливим до виконання 

вироку.  Ст. 160 Уложення передбачала відміну покарання в разі примирення 

потерпілого і обвинуваченого. Ці положення стосувалися справ, які приймалися 

до розгляду за скаргою потерпілого, серед них: завдання легких тілесних 

ушкоджень, наклеп, жорстоке поводження чоловіка з дружиною, непокора 

дітей батькам. Відповідно до ст. 162 Уложення, відміна покарання в разі 

примирення потерпілого і обвинуваченого не могла бути застосована 

відповідно до таких категорій правопорушень, як образа підлеглими 

начальства, самовільне позбавлення волі, незаконний вступ до шлюбу. З часом 

перелік видів правопорушень, за якими  порушення справи  залежало від скарги 

потерпілого, мінявся, регулювання справ за приватним обвинуваченням було 

віднесене до кримінально-процесуального законодавства [207, с. 52-55]. 

Певні зміни відносно процесуальних прав потерпілого і обвинуваченого 

стали можливими в ході ліберально-демократичної судової реформи, що в часі 

розтяглася з 1864 до 1899 рр. За цей період було ухвалено низку законодавчих 

актів про процедури примирення. Так, за Уставом про покарання, що 

накладаються мировими суддями (1864 р.) примирення допускалося і після 

набрання чинності вироку  (ст. 22). Примирення передбачалося у випадках, 

встановлених ст. ст. 18, 19 вказаного документу, за ознаками  правопорушень 

проти честі і прав приватних осіб, крадіжки, шахрайства і деяких інших. В 

Уставі кримінального судочинства 1864 р. однією з підстав припинення 

судового переслідування відносно обвинуваченого було примирення з 

потерпілим (п. 3 ст. 16). Примирення допускалося у справах приватного 

обвинувачення «при посяганнях на права відомої приватної особи без 

особливого посягання на безпеку суспільства» (ст. 2). Примирення з потерпілим 

розглядалося як одна з умов звільнення від покарання. Примирення сторін 

правопорушення було передбачено також Уложенням про покарання 
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кримінальні і виправні 1885 р. Однак, зауважимо, що вкінці XIX – на початку 

XX ст. примирення потерпілого з кривдником як підстава, що звільняє від 

покарання, на практиці набрала характеру швидше винятку ніж правила [208,  

с. 110-112].  

Слід розглянути ще один інститут правової системи  Російської імперії, 

який має ознаки альтернативної форми судочинства. Йдеться про совісний суд 

як суд першої інстанції, функціями якого були контроль законності затримання 

обвинувачених, сприяння примиренню сторін за допомогою посередників. 

Завдяки діяльності совісних судів, загальні суди звільнялися від додаткового 

навантаження щодо складних для розслідування справ і правопорушень, які не 

становили значної суспільної небезпеки. Тексти виявлених документів 

законодавчого, звітного характеру, а також журналів судових засідань 

ілюструють можливості джерельної бази для дослідження совісного суду як 

оригінального явища в практиці здійснення правосуддя кінця ХVIII – першої 

пол. ХІХ ст. Покладена в основу створення такого суду, ідея людиноцентризму 

була новою для російського кримінального процесу. Її основний зміст полягав у 

тому, що кожному гарантувався захист від образ, приниження, зневажливого 

ставлення, незалежно від його соціального становища. При створенні совісних 

судів враховувалася і особливість правосвідомості населення: передбачалось 

залагоджувати спори не по праву, а по совісті, судді мали керуватися етичним 

підходом до права, тощо [209, с. 23].  

Історією виникнення правових ідей про запровадження совісного суду в 

Російській імперії займався київський юрист Г. М. Барац, який довів, що 

Катерина ІІ запозичила тексти статей про совісний суд із «Прав, за якими 

судиться малоросійський народ» 1743 р., з праць зарубіжних вчених, які 

підтримували ідею гуманізації кримінального судочинства та з практики 

англійського суду лорда-канцлера [210, с. 53]. 

До підсудності совісних судів відносилися цивільні та кримінальні справи 

щодо правопорушень, вчинених малолітніми, божевільними, тощо. В совісних 

судах, згідно ст. 400 «Закон для управління губерній Російської імперії»                   
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від 7 листопада 1775 р. (далі – Закон), вдавалися до примирення осіб, які 

звернулися до такого суду. Також, відповідно до Високої резолюції від 15 

березня 1788 р., совісний суд мав право для примирення позивачів витребувати 

для розгляду невирішену справу з інших судів. В Законі  (ст. 395) визначалось, 

що суддею совісного суду губернії могла бути розсудлива, справедлива, з 

бездоганною репутацією особа [211, с. 35].  

26 розділ Установлення був повністю присвячений совісному суду, там 

визначались принципи організації і діяльності совісних судів. Суд повинен був 

надавати допомогу неповнолітнім, божевільним, незважаючи на те, що вони є 

правопорушниками, а також керуватися переконанням, що правопорушення не 

завжди здійснюються навмисне, часом вони є наслідком несприятливого збігу 

обставин, незалежних від волі людини («несчастное приключение»). У 

документі вказувалось на необхідність виявлення суддею до учасників процесу 

гуманності, пошани до людської гідності [212, с. 43-47].  

Основне завдання совісного суду полягало в примиренні сторін 

конфлікту. При їх відмові від примирення, за пропозицією позивача і 

відповідача суд призначав посередників. Ніхто не мав права відмовитися від 

запропонованих функцій посередника. За згодою двох посередників, які 

приєднувалися до розгляду справи на наступному засіданні, суд затверджував 

обов'язкове для сторін рішення. У разі, коли посередники не могли знайти 

виходу із ситуації, яка забезпечила б бажане і для позивача, і для відповідача, 

совісний суддя мав запропонувати власну ухвалу, спрямовану на їх 

примирення. Якщо цього не сталося, справа передавалася до загального суду. 

Незадоволені вироком совісного суду мали право на оскарження у вищому 

совісному суді, а оскільки його не було створено, то апеляцію розглядав 

Правительствуючий Сенат [213]. 

Совісні суди у Лівобережній, Слобідській та Південній Україні 

створювалися одночасно з відкриттям намісництв (адміністративно-

територіальних одиниць), у Правобережній – відразу після приєднання їхніх 

територій до Російської імперії. Під час  правління Імператора Павла І були 
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ліквідовані губернські станові суди, нижні земські розправи та совісні суди. 

Відновлювалися совісні суди після припинення чинності указів Павла І  

поступово: 1803 р. – у малоросійських, 1838 р. – у колишніх губерніях Речі 

Посполитої. При їх заснуванні, скажімо, у Київській губернії, ініціатива 

виходила від Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора В. 

В. Левашова, який звернувся до губернського предводителя дворянства                

Г. Ю. Тишкевича з проханням пристати на його пропозицію. Обговорюючи цю 

ідею, дворянство Київської губернії розробило власний проект формування 

совісних судів, що базувався на традиції функціонування полюбовних судів 

правобережної шляхти. Воно не тільки підтримало ідею совісного суду, а й 

запропонувало власне, досконаліше бачення його діяльності, відмінне від 

пропонованого регіональними органами влади. Зокрема, йшлося про створення 

суду у кожному повіті з метою полегшення можливості звернення до нього 

населення. Далеко не всі пропозиції були саме тоді враховані, деякі реалізовані, 

але значно пізніше [214, с. 58]. 

Для розуміння ефективності функціонування совісного суду в 

українському суспільстві, варто вдатися до аналізу судової практики, яку 

досить добре ілюструють архівні документи, а також опосередковано 

документи тих установ, з якими совісні суди співпрацювали. Вивчення 

архівних документів дало можливість встановити, що значну частку від 

загальної кількості кримінальних справ, які розглядали совісні суди, становили 

справи про вчинення правопорушень неповнолітніми. Так, у Київському 

совісному суді однією з перших розглядалася справа про «церковну покражу» 

срібних підвісок та золотої китиці з ікон, скоєну 16-річним киянином Петром 

Сінниченком. Майстер Йоганн Домінік, купивши ці предмети в нього, 

запідозрив, що речі вкрадені та повідомив про це магістрат, який передав 

хлопця у совісний суд. Під час розгляду  справи у суді виявилося, що П. 

Сінниченко уже двічі затримувався на крадіжках у київських церквах, однак 

належних висновків не зробив. Відповідно до книг маґдебурзького права, за 

вчинене святотатство він підлягав такому жорстокому покаранню як 
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колесування, проте совісний суд послався на неможливість  призначення такого 

покарання, оскільки,  відповідно до Указу Катерини ІІ від 26 червня 1765 р.,  

встановлювалася повна неосудність осіб віком до 10 років, а щодо осіб від 10 

до 17 років передбачалося обов’язкове пом’якшення покарання. Відтак, судом 

було призначено побиття П. Сінниченка батогом, та передачу його на поруки 

батькам, а ті вже мали подбати про його подальше «чесне життя» [215,               

арк. 3-7].      

Прикладами розгляду совісними судами справ щодо вчинення 

правопорушень неповнолітніми можуть слугувати також справи щодо підпалів, 

вчинених дітьми. Серед правопорушень, скоєних неповнолітніми особами, вони 

становили значний відсоток. Так, Київським совісним судом було розглянуто 

справи передані з інших судів та поліцейських відділків (Богуславського 

земського суду, Київського земського суду, Махновської градської поліції та 

ін.) про підпал чужого майна. Зокрема, було звинувачено селянських дітей 

Яковенка та Герасименка у ненавмисному підпалі будинку державного 

селянина, неповнолітнього Білоусенка – у навмисному підпалі селянського 

дому, селянську дівчинку Лисенко – в підпалі сіна, неповнолітнього міщанина 

Злоченського – в ненавмисному підпалі селянського дому. Совісний суд 

звільнив неповнолітніх від покарання, передавши їх під батьківський (або 

опікунський) нагляд та зобов’язав відшкодувати завдані правопорушенням 

збитки потерпілим [216, арк. 2-10]. Таким чином, можна стверджувати, що 

законодавча практика щодо заснування і діяльності совісних судів враховувала 

європейську та місцеву судові традиції . 

Мало поширеним було використання відновних підходів у 

кримінальному процесі на українських територіях у складі Австро-Угорської 

імперії.  Український науковець О. В. Кондратюк зазначає, що «характерною 

ознакою функціонування австро-угорської судової системи і судочинства була 

фактична дискримінація українців та інших національних меншин» [217,                  

с. 185]. Це виявлялося, зокрема, в обмежені використання української мови в 

судах, усунення українців із суддівських посад, численних порушеннях їхніх 
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прав під час судового процесу. Правові звичаї у судовому процесі на Галичині 

зберігалися завдяки діяльності копних судів, що в цьому регіоні називалися 

«зборовими». Процес у таких судах проводився за участю дорослих чоловіків, а 

іноді – жінок і дітей громади. До їхньої компетенції відносилися справи про 

крадіжки, пограбування, нищення чужого майна, заподіяння шкоди здоров’ю, 

порушення службовими особами своїх обов'язків. Основним завданням 

«зборового» суду було примирення сторін правопорушення, відновлення  

громадського порядку [217].  

Деякі відновні підходи містилися в австро-угорських законодавчих актах, 

що діяли на західноукраїнських землях, відповідно до Закону ЗУНР «Про 

тимчасову організацію судів і судової влади», до об’єднання ЗУНР та УНР у 

1919 р. Зокрема, Закон «Про компетенцію суду» 1852 р. визначав, що в разі 

вчинення правопорушень, за які передбачалося покарання до п’яти років 

позбавлення волі, «мужі довір’я», що виконували функцію мирового судді, 

були зобов’язані вжити заходів щодо примирення сторін [218, с. 75]. 

За доби Української революції 1917-1921 рр.  інститут примирення 

регулювався положеннями дореволюційного Уставу кримінального 

судочинства 1864 р., який залишався чинним у цей період. Деякі новели в 

кримінально-процесуальному праві, що вносилися до вказаного Уставу в 1917-

1920 рр., не змінювали правових норм щодо примирення сторін кримінального 

конфлікту [219, с. 85]. 

Після здійснення жовтневого перевороту та приходу більшовиків до 

влади, Радою Народних Комісарів УСРР було прийнято Декрет «Про комісії 

для неповнолітніх» від 14 січня 1918 р., відповідно до якого скасовувалися суди 

і тюремне ув’язнення для малолітніх, а справи неповнолітніх до 17 років  

передавалися до спеціальних комісій для неповнолітніх. Продовжував 

функціонувати інститут третейського судочинства. Він був визнаний новою 

владою засобом захисту порушених або спірних прав. Так, положення про 

можливість звернення до третейського суду «по всем спорным гражданским, а 

также частноуголовным делам»  було закріплено  ст. 5 Декрету Ради народних 
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комісарів УСРР від 14 лютого 1919 р. «Про суд», ухваленого на основі Декретів 

Ради народних комісарів РСФРР від 24 листопада 1917 р. та від 16 лютого                

1918 р.  «Про суд» [220, с. 45-52]. 

У 1922 р. було прийнято Кримінально-процесуальний кодекс УСРР, який 

передбачав можливість закриття кримінального провадження у справах, що 

порушуються за скаргою потерпілого, тобто у справах приватного 

обвинувачення. До  цієї категорії справ приватного обвинувачення належали: 

умисне легке тілесне ушкодження (ст. 153); умисне завдання удару, побої або 

інша насильницька дія, що заподіяла фізичний біль (ч. 1 ст. 157); образа, 

завдана кому-небудь дією, усно або письмово (ст.); наклеп, тобто оголошення 

свідомо помилкових і ганебних стосовно); наклеп в друкарському або іншим 

чином розмножуваному творі (ст. 175). Якщо примирення в цих категоріях 

справ було досягнуто до набрання чинності вироку, то кримінальне 

провадження припинялося. Слід відзначити, що максимальне покарання, яке 

могло бути призначене за перераховані вище правопорушення, не 

перевищувало 1 року позбавлення волі або передбачало інший, м'якший вид 

покарання [221]. Однак існував механізм обмеження функціонування  інституту 

примирення у справах приватного обвинувачення. У разі необхідності охорони 

публічного інтересу, обвинувачення підтримувала прокуратура і кримінальна 

справа у зв’язку з примиренням сторін не могла бути закрита [221].  

У 1927 р. було ухвалено новий Кримінально-процесуальний кодекс 

УСРР, проте жодних новацій у частині застосування норм примирення та 

посередництва не запроваджувалося. Так, ст. 4 Кодексу передбачала, що 

«кримінальне переслідування не може бути порушено, а порушене не може 

бути продовжено і підлягає закриттю на будь-якій стадії процесу за 

примиренням обвинуваченого з потерпілим у справах, що порушуються не 

інакше, як за скаргою потерпілого, за виключенням випадків, вказаних в ст. 10         

і ст. 11 цього Кодексу» [222]. 

У 1958 р. були прийняті «Основи кримінального законодавства СРСР і 

союзних республік» [223, с. 6]. Ст. 33 цього законодавчого акту серед обставин, 
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що пом’якшують відповідальність, зазначала запобігання виним шкідливих 

наслідків вчиненого правопорушення, а також добровільне відшкодування 

шкоди, спричиненої злочином. У 1960 р. було прийнято Кримінально- 

процесуальний кодекс УРСР [224, с. 15]. Характерно, що такий нормативно-

правовий акт не вносив новизни щодо регулювання примирення чи, тим 

більше, посередництва. Він допускав примирення у справах, що порушувалися 

не інакше як за скаргою потерпілого. Загалом норми щодо примирення і 

посередництва у нормативно-правових актах радянського періоду носили 

декларативний характер і питання щодо впровадження цього інституту в 

правову систему нашої держави стало можливим лише після проголошення 

Україною незалежності. 

Отже, вивчення історичного досвіду примирення і відновлення 

порушених прав в Україні дає можливість зробити висновок, що відновний 

підхід у різних його проявах (посередництво, примирення, відшкодування 

шкоди потерпілому) не є новим для української правової системи. Від часів 

Руської держави  і до проголошення незалежності України застосовувались 

альтернативні механізми вирішення кримінальних конфліктів. Відновні підходи 

знайшли своє місце у звичаєвому праві українського народу, були закріплені в 

матеріальних і процесуальних нормах Руської правди, Литовських статутів 

1529, 1566, 1588 рр. та набули розвитку в законодавчих актах Російської 

імперії. З огляду на зазначене вище, вважаємо, що існує підґрунтя для 

альтернативного правосуддя та примирення в юридичній практиці та 

правосвідомості українського народу. 
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3. 2 Тенденції розвитку відновного правосуддя в Україні в умовах 

державної незалежності України 

 

У 1990-ті роки ХХ століття викристалізувалася зовнішньополітична 

орієнтація України в напрямку інтеграції до європейської спільноти. 

Європейський вибір відкриває нові перспективи для співпраці нашої держави з 

розвиненими країнами континенту, економічного розвитку, соціального й 

інтелектуального прогресу, зміцнення позицій держави в міжнародній системі 

координат. 

Європейська інтеграція детермінує модернізацію правового поля 

української держави, демократизацію її політичної та інституційної систем. На 

думку численних експертів та політиків, співпраця з ЄС сприятиме 

наближенню соціальних умов України до високих європейських стандартів, 

підвищенню рівня життя та статку населення [225, с. 34-37].
 

Державна політика у сфері європейської інтеграції почала формуватися 

після проголошення державної незалежності України. Європейський Союз 

визнав створення нашої держави однією з найважливіших подій в історії 

сучасної Європи та висловив переконання, що демократична сильна Україна 

зможе зробити значний внесок у загальну європейську стабільність. Про це 

було зазначено у спільній заявікраїн членів Євросоюзу у листопаді 1994 року. 

До того ж Європейський Союз однозначно висловився на підтримку 

незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України у Плані дій для 

України, розробленому на початку 1990-х рр. [226]. 

У євроінтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із 

зовнішньополітичного питання він перетворюється на ряд конкретних і досить 

складних завдань внутрішньої політики. Для України такий момент настав з 

підписанням Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 р. Відтоді, на перший план 

вийшли насамперед технічні проблеми, зокрема імплементація нормативних 

актів держав-членів ЄС у правову систему України з метою уніфікації правил, 

за якими функціонує державний сектор, політика та економіка України [227]. 
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У травні 2017 р. під час виступу на церемонії відкриття Дня Європи в 

Україні Президентом України було констатовано, що інтеграцію нашої держави 

в Європу підтримують більшість українців. «Упевнений у тому, що наше 

прагнення рухатися в Європу, інтегруватися в Європу отримало зараз 

додаткових союзників», – сказав він, зазначивши, що український народ 

спільними зусиллями стоїть на захисті європейських цінностей, свободи, 

демократії, а також суверенітету, територіальної цілісності та незалежності 

України [228]. 

Офіційний журнал Європейського Союзу 25 липня                                       

2017 р. опублікував інформацію про набрання чинності «Угоди про асоціацію 

між Європейським союзом і Європейським співтовариством по атомній енергії 

та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку, підписану 

в Брюсселі 21 березня 2014 і 27 червня 2014 р.»,  з 1 вересня 2017 р. Угода про 

асоціацію Україна – ЄС, зазначається в звіті про її виконання, дає змогу 

перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та 

економічної інтеграції. Не секрет, що магістральною метою України є набуття 

повноправного членства в Європейському Союзі, про що неодноразово 

заявляли очільники держави [229]. 

Отже, інтеграція України у світову та європейську спільноту вимагає від 

нашої держави адаптації національного законодавства до міжнародних 

стандартів і зобов’язання, які взяла наша держава перед міжнародним 

товариством. Важливим є реформування системи кримінальної юстиції, 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства, що забезпечують 

охорону важливих конституційних прав, свобод та інтересів громадян. 

        Реформа системи кримінальної юстиції є однією з необхідних передумов 

консолідації зусиль у напрямку євроінтеграції, включаючи імплементацію 

Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі, спрощення візового режиму 

та здійснення інших заходів у партнерстві з Європейським Союзом. 

Реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів, в 

тому числі, має відбуватись шляхом удосконалення законодавства, його 
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максимального спрощення та пришвидшення процедур розгляду окремих 

категорій справ, забезпечення правової визначеності, узагальнення судової 

практики. Необхідно акцентувати увагу на розвитку механізму позасудового 

вирішення конфліктів, зокрема – відновного правосуддя.   

Впровадження інституту відновного правосуддя, основою якого є 

механізми звичаєвого права (угода потерпілого і правопорушника, адресне 

відшкодування збитків), забезпечить низку переваг у сфері функціонування 

кримінальної юстиції. Зокрема, для досягнення поставленої мети необхідно 

здійснити регламентування порядку застосування прокурорами і слідчими 

статей Кримінального Кодексу України та Кримінально-процесуального 

Кодексу України щодо можливості примирення. Перед правоохоронними 

органами відкриються можливості застосовувати нові способи впливу на 

правопорушників у вигляді покладання персональної відповідальності за 

вчинення правопорушення відповідно до мирової угоди. Систематичне 

застосування процедур примирення дозволить скоротити бюджетні витрати на 

кримінальне переслідування по малозначних справах, забезпечить потерпілому 

відшкодування збитків і дасть можливість пробачити правопорушника. 

Процедурні можливості примирення дозволять  надати правопорушникам 

соціальну і психологічну реабілітацію.  

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. Проведення 

заходів у сфері відновного правосуддя ініціювалося та здійснювалося мережею 

громадських організацій [230, с. 184]. Необхідно зазначити, що за роки 

розвитку відновної юстиції в Україні після проголошення незалежності, 

програми відновного правосуддя практично не мають підтримки на 

державному рівні з погляду законодавчого врегулювання та розроблення 

методичного забезпечення. Медіація між потерпілим і правопорушником в 

Україні відбувається поза межами кримінального судочинства, базуючись на 
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механізмах співпраці громадських організацій і правоохоронних органів. Такі 

механізми, за відсутності нормативно-правової бази для запровадження медіації 

в кримінальних справах,  реалізуються шляхом укладення зацікавленими 

сторонами угод про співпрацю. Використання процедур примирення в 

українській практиці ускладнює, також,  брак підготовлених фахівців, здатних 

організувати і реалізувати процедуру відновного правосуддя. Відновні 

програми в Україні є результатом ініціатив, що підтримуються в першу чергу 

іноземними спонсорами та в окремих випадках – місцевою владою [231; с. 45].
 

Незважаючи на наявність об’єктивних перешкод для реалізації програм 

відновного правосуддя в Україні, існує  сучасний досвід використання моделей 

відновного правосуддя. Відновні практики реалізуються на базі місцевих служб 

примирення, шкільних служб примирення, родинних конференцій у школах або 

комісій у справах неповнолітніх. Програми, що забезпечують реалізацію 

принципів відновного правосуддя, розробляються і використовуються з 

урахуванням  національної специфіки [232, с. 104]. 
 

Експериментальні програми медіації в Україні почали впроваджуватися в 

1994 році спільними зусиллями двох організацій: «Search for Common Ground» 

(«Пошук спільних підходів», США) і Донецьким науково-практичним 

«Психологічним Центром». За їхньою ініціативою в Україні виникла мережа 

громадських організацій, які використовували альтернативні способи 

вирішення конфліктів і об’єднались під загальною назвою Українська група 

медіації. Вони пропагували і розповсюджували в Україні досвід 

альтернативних способів вирішення конфліктів, що мали низку переваг перед 

традиційними формами їх вирішення і були широко розповсюджені в багатьох 

країнах світу [231, с. 44].
 

Досвід застосування відновних підходів до вирішення конфліктів 

(особливо медіації) в Україні показав їх високу ефективність, особливо коли 

важливим є збереження взаємовідносин після вирішення конфлікту. Також 

медіація ефективна у тих випадках, коли є необхідність швидкого прийняття 

рішення, дотримання конфіденційності, максимальному зменшенні 
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психологічної травми, пов’язаної з процесом вирішення конфлікту або якщо 

потрібно укласти мирову угоду з мінімальною затратою сили, енергії, часу 

[233]. 

У 2003 р. в Україні продовжується реалізація програм відновного 

правосуддя, спочатку Українським Центром Порозуміння, що функціонують  

на базі Дарницького районного суду м. Києва, потім й іншими організаціями, 

які приєдналися до руху за відновне правосуддя у різних регіонах України. Це 

такі організації, як дитячий християнський фонд «Віра в майбутнє» (м. Івано-

Франківськ), Агентство регіонального розвитку «Гармонія» (АР Крим), 

Луганська обласна група медіації (м. Луганськ), організація «Молодь за 

демократію» (м. Харків), Львівська міська асоціація посередників у справах 

родини (м. Львів),  Одеська обласна група медіації (м. Одеса). 

На початковому етапі функціонування програм медіації важливим було 

формування довіри до системи правосуддя, встановлення партнерських 

відносин  і розробка механізмів взаємодії правоохоронних органів з 

громадськими організаціями та отримання відповіді на питання щодо  

реальності запровадження відновного правосуддя в кримінальний процес 

України. На нашу думку, наступним етапом має бути розробка ефективної 

моделі відновного правосуддя з урахуванням особливостей національного 

законодавства. Як би не хотілося деяким громадським організаціям назавжди 

залишитися в експериментальному полі, що допускає різноманітність форм, 

механізмів і процедур їх функціонування, необхідно працювати в правовому 

полі, що вимагає чіткого закріплення в законодавстві. Без цього подальший 

розвиток відновного правосуддя буде суттєво обмежено експериментальними 

майданчиками та залежатиме переважно від особистої мужності суддів і 

прокурорів, ініціативи громадських організацій і донорських грошей [231, с. 46-

47].
 

Ініціативу громадських організацій щодо розвитку відновного правосуддя 

було підтримано Верховним Судом України. Дослідник Н. Прокопенко 

відзначає, що за результатами вивчення позитивного досвіду впровадження 
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програм відновного правосуддя в кримінальний процес, Пленум Верховного 

Суду України ухвалив дві постанови: від 16 квітня 2004 р. № 5 «Про практику 

застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх» та від 2 липня 2004 р. № 13 «Про практику застосування судами 

законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів».  У них 

міститься рекомендація суддям щодо сприяння застосуванню програм 

примирення у справах щодо неповнолітніх та надання всебічної підтримки 

громадським організаціям. Пленум Верховного Суду України ухвалив 

Постанову  15 травня 2006 р. «Про практику розгляду судами справ про 

застосування примусових заходів виховного характеру», яка рекомендувала 

використання інституту примирення для забезпечення прав потерпілих у 

кримінальному судочинстві [234]. 

Важливим для використання альтернативних способів вирішення 

кримінальних конфліктів в Україні, стало розроблення  у 2005 р. робочою 

групою у складі представників Верховного Суду України, Міністерства юстиції 

України, Генеральної прокуратури України та низки громадських організацій 

проекту Концепції розвитку ювенальної юстиції. В проекті Концепції  

визначалися концептуальні засади ювенальної юстиції:  здійснення діяльності, 

спрямованої на профілактику  протиправної поведінки серед дітей та 

неповнолітніх; реформування системи правосуддя щодо неповнолітніх для 

зміни способу реагування на правопорушення з карального на відновний; 

створення умов для функціонування системи реабілітації неповнолітніх 

правопорушників. Відповідно до Концепції передбачалося впровадження 

програм відновного правосуддя в ювенальну юстицію. В проекті зазначалося, 

що ювенальна юстиція має базуватися на відновному принципі. Правосуддя у 

справах неповнолітніх має бути не каральним, а таким, що відновлює порушені 

права  потерпілого, сприяє усвідомленню правопорушником необхідності 

відповідати за скоєні вчинки, а також здійсненню ним заходів для 

відшкодування завданої шкоди [235]. 
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На необхідності розвитку відновного правосуддя було наголошено в 

Концепції удосконалення судочинства для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів, яку було схвалено Указом 

Президента України від 10 травня  2006 р. № 361/2006. Так, пунктом   5 Розділу 

Х «Суміжні інститути» вказаної Концепції було передбачено, що з метою 

зменшення навантаження на судову систему необхідно 

розвивати альтернативні способи врегулювання конфліктів, які є дешевшими і 

менш формалізованими. Саме тому, наукового обґрунтування і практичного 

втілення потребує медіація, діяльність професійних посередників, які 

спрямовують учасників юридичного спору до компромісу і врегулювання його 

самими учасниками [236]. 

У грудні 2006 р. започаткований проект «Підтримка реформи системи 

кримінальної юстиції України: впровадження прийомів медіації у діяльність 

органів прокуратури». Він проект уперше залучив прокуратуру до проблеми 

досудової медіації у кримінальних справах. У рамках  проекту проводилися 

заходи щодо розробки спеціальних тренінгових модулів для співробітників 

прокуратури стосовно принципів, процедури та техніки проведення досудової 

медіації у кримінальних справах. Під час проведення проекту було досягнуто 

успіхів у сфері застосування відновного правосуддя шляхом співпраці 

правоохоронних органів з Національною академією прокуратури України та 

Генеральною прокуратурою [231, с. 50-51].
 

З метою розроблення єдиної науково обґрунтованої концепції 

впровадження відновного правосуддя в правову систему України, в 2007 р. при 

Міністерстві юстиції України було створено міжвідомчу робочу групу, до 

складу якої увійшли представники Міністерства юстиції України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства України у справах молоді та спорту, 

Верховного Суду України та Генеральної прокуратури України, а також 

представники громадських організацій та провідних вищих навчальних закладів 

України. За результатами роботи   групи був розроблений проект Концепції 

законодавчого врегулювання застосування програм відновного правосуддя 
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(медіації) у кримінальному судочинстві, який визначає шляхи запровадження в 

Україні процедури медіації та окреслює ключові правові проблеми, які 

перешкоджають впровадженню медіації у національну кримінально-

процесуальну практику. 

Розкриваючи зміст Концепції, слід зазначити, що в ній наголошено на 

необхідності внесення змін в діюче кримінальне та кримінально – процесуальне 

законодавство та розробки спеціального законодавчого акту про застосування 

програм відновного правосуддя (медіації) у кримінальних справах. Також  в 

проекті Концепції передбачалося надання потерпілому, підозрюваному, 

обвинуваченому, підсудному, а також органу дізнання, слідчому, прокурору та 

судді права ініціювати проведення процедури примирення (медіації); 

визначення кола справ, щодо яких можливе призначення медіації, та 

максимальні терміни її проведення; принцип добровільної участі у процедурі 

медіації; конфіденційність переговорів між медіатором та сторонами; 

встановлення форми звіту про проведення медіації та угоди між потерпілим і 

обвинуваченим/підсудним [237]. У документі наголошувалося на 

неприпустимості оцінки участі в медіації як свідчення вини в подальшому 

судовому розгляді. 

У проекті Концепції також актуалізувалась необхідність врегулювання на 

законодавчому рівні питання щодо застосування процедури медіації за участю 

неповнолітніх, а саме встановлення підвищених вимог до медіаторів, що 

працюють з неповнолітніми, обов’язковість залучення до процедури медіації 

батьків або опікунів неповнолітніх. Слід звернути увагу на те, що в  проекті 

також зазначалося, що законодавством має бути чітко регламентовано 

особливості укладання мирових угод за участю неповнолітніх (до 15 років – 

укладення угоди батьками (усиновителями, опікунами), з 15 до 18 років – за 

згодою батьків (усиновителів, опікунів)) [237]. 

Актуальність впровадження відновного правосуддя підтверджується 

положеннями Концепції реформування кримінальної юстиції України, 

затвердженої Указом Президента України від 15 лютого 2008 р., згідно якої 
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впровадження відновного правосуддя є одним із завдань реформування 

кримінального процесу [238]. 

Розвитку відновного правосуддя сприяло схвалення Постановою 

Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. № 1245-V Рекомендацій 

парламентських слухань на тему: «Про стан правосуддя в Україні», у яких 

передбачено, що законом має бути визначена концептуальна модель інституту 

судового компромісу, модель процесуальної форми мирової угоди та 

пропозиції щодо їх застосування в кримінальному процесі. Аналізуючи 

положення Рекомендацій, В. В. Землянська звертає увагу на те, що у 

зазначеному документі наголошувалось на необхідності запровадження 

інституту відновного правосуддя, що надасть можливість направляти 

кримінальні справи на медіацію з метою сприяння примиренню сторін [232,              

с. 115-123]. 

На рівні Кабінету Міністрів України також було здійснено кроки щодо 

запровадження медіації при вирішенні кримінальних конфліктів. Так, 

Постановою Кабінету Міністрів від 20 грудня 2006 р.  № 1767 була затверджена 

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007 –2009 рр., одним із 

основних завдань якої було розроблення нових форм і методів профілактики 

правопорушень та запровадження їх у кримінальний процес України. Варто 

зазначити, що в програмі однією з таких форм  передбачалась медіація в 

кримінальних справах, як така, що сприятиме зменшенню рецидивізму за 

рахунок застосування виховних заходів до правопорушників. У постанові від 16 

січня 2008 р. № 14 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України «Український прорив: для людей, а не політиків» у розділі 2.3. 

«Справедливе, неупереджене та доступне судочинство» зазначається, що одним 

з напрямків реформування судової системи є забезпечення розвитку процедури 

медіації [239]. 

   Важливим для використання відновних підходів в кримінальному 

процесі став, підписаний 1 серпня 2008 р. Генеральним прокурором України, 

лист «Щодо використання процедур примирення у кримінальному провадженні 
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та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню». Експерт 

Лабораторії законодавчих ініціатив В. Замніус відзначає, що цей документ був 

покликаний змінити підхід до досудового провадження у кримінальному 

процесі у частині ставлення прокурорів до альтернативних підходів вирішення 

кримінальних конфліктів. Він зорієнтований на впровадження програм 

відновного правосуддя і відновних підходів у роботі прокурорів. У документі 

зазначалося, що покарання не повинно бути єдиною і обов’язковою метою 

діяльності прокурорів, особливо у випадках, коли більш важливим є 

відновлення порушених суспільних відносин, а саме відшкодування 

потерпілому шкоди та зміна ставлення обвинуваченого до вчинення 

правопорушення [233]. 

 Розвитку відновного правосуддя  в Україні сприяла реалізація проекту 

«Формування альтернатив ув’язненню через розвиток відновного правосуддя в 

Україні», який фінансувався «Інститутом відкритого суспільства» (Open Society 

Institute). У період з липня 2010 р. по серпень 2011 р. в межах зазначеного 

проекту Український Центр Порозуміння (м. Київ) проводив дослідження 

«Відновне правосуддя в Україні: підсумки та перспективи». Метою 

дослідження був огляд практики впровадження відновного правосуддя в 

Україні в період 2004 – 2010 рр. та оцінка можливих перспектив розвитку цього 

інституту. Для досягнення поставленої мети було необхідно описати практику 

відновного правосуддя в Україні та дослідити вплив, який мали програми 

відновного правосуддя на учасників та громаду. Результатами дослідження 

передбачалося встановити відповідність вітчизняної практики міжнародним 

стандартам застосування програм відновного правосуддя та визначити 

перспективи подальшого розвитку програм відновного правосуддя в Україні. 

Дослідження проводилося в декілька етапів. На першому (підготовчому) етапі 

було розроблено інструменти збору даних та сформовано базу даних діючих 

центрів відновних практик. Пізніше проводилася  серія телефонних інтерв’ю з 

координаторами в 14 регіонах України, за результатами яких було визначено 

вісім міст для проведення емпіричного дослідження. Важливо зазначити, що 
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відповідно до умов проекту, вивчалася лише практика застосування відновних 

програм у випадках вирішення кримінальних конфліктів. Результати 

дослідження показали, що для осіб, які вчинили правопорушення, 

застосовувалася лише медіація. В Україні також були спроби застосовувати у 

роботі з правопорушниками кола відновного правосуддя та сімейні 

конференції, однак ці форми частіше застосовувались для профілактики 

правопорушень серед дітей та молоді. За даними фахівців Центрів відновних 

практик, правопорушники виконували взяті на себе зобов’язання протягом 

одного місяця після зустрічі з потерпілою стороною. На думку представників 

органів місцевої влади, відновні практики це не лише спосіб реагувати на 

правопорушення та здійснювати їх профілактику, але й можливість сформувати 

активну громаду, яка здатна об’єднуватися для розв’язання будь-яких проблем. 

Практики у сфері застосування програм відновного правосуддя під час інтерв’ю 

зазначали, що за умов вдосконалення законодавства, на медіацію можна було б 

направляти і більш складні справи, у тому числі про вчинення правопорушень 

дорослими. Навіть представники правоохоронних органів визнавали, що 

ув’язнення не сприяє виправленню особи, особливо неповнолітньої. На їхню 

думку, відновне правосуддя має стати обов’язковим доповненням до 

традиційної судової системи. Під час проведених інтерв’ю було також 

зазначено, що в деяких випадках відновні програми могли б стати 

альтернативою кримінальній системі судочинства, особливо в поєднанні з 

громадськими роботами [240]. 

Слід сказати, що в  вітчизняному законодавстві, елементи відновного 

правосуддя можна знайти в нормах кримінального права. Так, відповідно                 

до ст. 46 Кримінального Кодексу України, «особа, яка вперше вчинила злочин 

невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім 

корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 

вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або 

усунула заподіяну шкоду». Під примиренням розуміється добровільна відмова 

потерпілого від поданої ним заяви про притягнення до кримінальної 
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відповідальності особи, яка вчинила правопорушення (у тому разі, коли справу 

ще не порушено), або прохання закрити вже порушену  кримінальну справу. 

Факт примирення потребує відповідного процесуального закріплення у 

матеріалах справи. Якщо заподіяна злочином шкода повністю відшкодована, а 

примирення потерпілого з винним не відбулося, останній не може бути 

звільнений від кримінальної відповідальності за ст. 46 Кримінального Кодексу 

України [241]. 

Важливим кроком у  розвитку відновного правосуддя стало ухвалення у 

2012 р. нового Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК 

України), в ст. 468 якого йдеться про таку  відновну процедуру, як укладення 

угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. 

Така угода може ініціюватися в будь-який час після повідомлення особі про 

підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку                               

(ч. 5 ст. 469 КПК України) [242]. 

Інститут «угоди про примирення між потерпілим та 

підозрюваним (обвинуваченим)» є новелою кримінально-процесуального 

законодавства України. Законодавством України чітко визначено перелік 

випадків, що є підставою для її укладення. Відповідно до частини  третьої            

ст. 469 КПК України угода про примирення між потерпілим та підозрюваним 

чи обвинуваченим може бути укладена за умови провадження щодо 

кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у 

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Перелік 

правопорушень щодо яких можливе кримінальне провадження у формі 

приватного обвинувачення наведено в статті 477 КПК України. Необхідно 

звернути увагу на те, що у вітчизняному законодавстві не закріплений механізм 

реалізації альтернативних способів вирішення кримінальних конфліктів, тобто 

відсутній процес здійснення відновного правосуддя  [243]. 

Активні спроби приведення норм чинного законодавства до європейських 

стандартів, що стосуються інституту медіації були здійснені у законопроекті 

«Про медіацію» (реєстр. № 7481 від 17.12.2010 р.) [244], поданому народним 
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депутатом України О.І. Тищенко і у законопроекті з такою ж назвою (реєстр. № 

10301-1  від 19.04.2012 р.) [245], поданому народними депутатами України С.В. 

Ківаловим та В.А. Бондиком. На нашу думку, одним із недоліків законопроекту 

№ 10301-1 є недостатня регламентованість  питання підготовки медіаторів (не 

передбачено кількість годин підготовки; зміст програм, їх спрямованість на 

отримання навичок, а не тільки знань щодо медіації; вимоги  до суб’єктів, які 

мають право здійснювати підготовку медіатора). Також у законопроекті була 

відсутня вимога наявності у медіатора юридичної освіти, що ставить під сумнів 

надання дійсно кваліфікованої допомоги сторонам при вирішенні конфлікту. 

Отже, через певну нечіткість у викладенні положень, неструктурованість і 

недосконалість норм ці законопроекти не набули чинності, а тому на практиці 

процес звільнення від кримінальної відповідальності на підставі примирення 

сторін активно не використовується. 

У подальшому Комітет Верховної Ради України з питань верховенства 

права та правосуддя (далі – Комітет) розглянув на своєму засіданні                   

20.11.2013 р. (протокол № 16) проект Закону «Про медіацію» (реєстр. № 2425а 

від 26.06.2013 р.), далі – Проект 1, поданий народним депутатом України                    

Я. П. Федорчуком і проект Закону «Про медіацію» (реєстр. №2425а-1 від 

03.07.2013 р.), далі – Проект 2, поданий народними депутатами України С.В. 

Ківаловим, В. Й. Развадовським, О. І. Махніцьким. Мета вищевказаних 

законопроектів полягала у запровадженні інституту медіації у кримінальному 

праві та створення умов для її застосування в Україні [246]. 

Аналіз законопроектів показав, що в них визначені правові засади 

впровадження та проведення позасудової процедури врегулювання конфліктів 

за взаємною згодою сторін конфлікту (медіації) та за участю посередника 

(медіатора). Зокрема, визначалося: завдання медіації; сфера її застосування; 

принципи і засади організації медіації в Україні, в тому числі і загальні засади 

самоврядування медіаторів; процедура здійснення медіації; умови набуття 

статусу медіатора; гарантії соціального захисту медіатора; права, обов’язки та 

відповідальність медіаторів; права та обов’язки сторін медіації; процедура 
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медіації та особливості застосування медіації. Основні відмінності між 

законопроектами полягають у тому:  

— не уніфіковане, має істотні відмінності поняття «угода про проведення 

медіації». Якщо в Проекті 1 передбачено, що вона укладається між сторонами 

конфлікту, то в Проекті 2 суб’єктами угоди є три сторони –  медіатор, 

потерпілий, підозрюваний у вчиненні правопорушення;  

— склад учасників процедури медіації неоднаковий: у Проекті 1 він вичерпний, 

то у Проекті 2 дозволяється розширювати склад за рахунок інших осіб у разі 

згоди на це сторін конфлікту.  

— сфера застосування медіації у першому випадку охоплює цивільні, 

господарські, адміністративні, сімейні конфлікти, а у випадках, передбачених 

законодавством, допускає застосування медіації і в кримінальному праві. У 

другому випадку пропонується використовувати відновне правосуддя лише у 

галузі адміністративного права;  

— основним документом медіативного процесу обидва законопроекти 

називають «Звіт про проведення медіації». Якщо у першому випадку звіт про 

проведення медіації складається медіатором в разі припинення медіації, то 

Проект 2 передбачає, що звіт про проведення медіації складається медіатором 

за результатами проведення медіації, тобто у будь-якому випадку, незалежно 

від результатів процедури. Проектом 2 встановлюється, що зміст медіатівної 

угоди не включається в звіт про проведення медіації і на нього не поширюється 

правило конфіденційності, якщо звіт залучається до справи в тому органі, який 

запропонував медіацію. 

Не зважаючи на підготовлені законопроекти, вони навіть не були включені 

до порядку денного ВРУ, адже вони містили низку недоліків, зокрема не було 

прописано особливості здійснення процедур медіації у різних сферах 

суспільних відносин, проекти визначали лише загальні положення щодо 

застосування альтернативних механізмів вирішення конфліктів.  
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Останній, який Верховна Рада України зареєструвала як новий 

законопроект «Про медіацію» (реєстр. № 3665 від 17.12.2015 р.) [247], 

розроблений народними депутатами А. І. Шкрум, О. І. Сироїд, В. Ю. Пташник, 

Б. Ю. Березою, І. В. Луценком, Н. В. Кацер-Бучковською, О. С. Сотник,                      

Н. В. Агафоновою. 

Ознайомлення з законопроектом дає можливість нам стверджувати, що в 

основу документу закладено принцип мінімального втручання держави в 

регулювання медіації, а також правила добровільної участі, рівності сторін 

медіації, свободи медіатора у виборі методів проведення медіації. Разом з тим 

держава встановлює необхідні положення та стандарти, які гарантують 

дотримання публічних інтересів у сфері медіації. Зокрема, проектом 

передбачено, що засоби і методи проведення медіації, які вибирає медіатор, не 

повинні суперечити чинному законодавству України, а угода за результатами 

медіації не має містити положень, що суперечать законодавству України, 

інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Разом з тим 

передбачаються жорсткі вимоги щодо організацій, які забезпечують проведення 

медіації та об’єднань медіаторів, зокрема, механізм оскарження 

дій/бездіяльності медіаторів. 

Крім того, видається можливість зробити висновок щодо необхідності 

доповнити його положеннями про особливості медіації, що застосовується в 

кримінальних провадженнях. Враховуючи зміст ст. 46 Кримінального кодексу 

України, пропонуємо закріпити можливість застосування медіації в 

кримінальних провадженнях про вперше вчинені злочини невеликої тяжкості 

або необережні злочини середньої тяжкості, крім корупційних злочинів. На 

нашу думку, необхідно встановити максимальний строк проведення медіації у 

кримінальному процесі. Враховуючи європейський  досвід, вважаємо за 

доцільне, призупиняти провадження у справі на час, необхідний для 

проведення процедури медіації, але не більше ніж на 30 діб. При цьому 

необхідно визначити, що час проведення медіації не зараховується до 

процесуальних строків. Слід відмітити, також, що медіація, яка завершується 
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розв’язанням кримінально-правового конфлікту, має передбачати укладення 

угоди про примирення, яка затверджується ухвалою суду та є підставою 

звільнення від кримінальної відповідальності. Важливо також закріпити форму  

звіту щодо проведення медіації та форму угоди про примирення. Велике 

значення має  закріплення підвищених вимог до медіаторів у справах за участю 

неповнолітніх. Важливо передбачити необхідність залучення до процедури 

посередництва педагога або професійного психолога (якщо таким не є сам 

медіатор). На нашу думку, з огляду на високу потенційну можливість 

перевиховання неповнолітнього правопорушника, необхідно передбачити 

обов’язкове проведення медіації у справах, де потерпілим або 

обвинуваченим/підсудним є неповнолітня особа. 

Враховуючи європейський досвід і національні традиції, вважаємо також, 

що в Україні необхідно реалізовувати експериментальні проекти сімейних 

конференцій і кіл правосуддя під час вирішення кримінальних конфліктів за 

участю неповнолітніх осіб. Проведення сімейних конференцій доцільно було б  

здійснювати на базі центрів відновного правосуддя, які сьогодні функціонують 

в Україні. Кола правосуддя, на нашу думку, будуть дієвими у сільській 

місцевості та невеликих містечках, де до вирішення кримінальних конфліктів 

між неповнолітніми зможуть, окрім членів сім’ї, долучитися представники 

громади. Кола правосуддя нададуть можливість участі у відновних програмах 

тим особам, які проживають далеко від великих населених пунктів, де 

функціонують центри відновного правосуддя. Загалом сімейні конференції і 

кола правосуддя розширять сферу застосування альтернативних механізмів 

вирішення кримінальних конфліктів між неповнолітніми особами. 

Отже, відзначаємо, що за роки незалежності в Україні відбувається 

становлення та розвиток відновного правосуддя. Як і в багатьох європейських 

країнах, ініціаторами руху за відновне правосуддя  були представники 

громадянського суспільства. Програми відновного правосуддя з 1990-х рр. 

втілюються центрами відновного правосуддя, що діють в різних регіонах 

України. З метою сприяння діяльності медіаторів, створення стандартів їх 
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навчання та роботи вони взаємодіють з правоохоронними органами. Розвитку 

відновного правосуддя сприяло розроблення в 2005 р. Міжвідомчою робочою 

групою з впровадження відновного правосуддя до кримінальної юстиції, 

утвореною при Міністерстві юстиції України, Концепції законодавчого 

врегулювання застосування програм відновного правосуддя (медіації) в 

кримінальному судочинстві України. Концепція визначала шляхи 

запровадження в Україні процедури медіації у кримінальному судочинстві та 

окреслювала ключові правові проблеми, які перешкоджають впровадженню 

медіації у національну практику.  

Застосування відновного правосуддя в Україні не закріплено законодавчо, 

проте протягом 2010-2015 рр. було розроблено низку законопроектів про 

медіацію. В них визначаються засади державної політики в сфері медіації, 

основні принципи медіації, особливості проведення процедури медіації, умови 

набуття статусу медіатора. 

Актуальним є ухвалення спеціального закону про медіацію. 

Запровадження медіації доповнить кримінальний процес створенням умов для 

примирення потерпілих і правопорушників та усунення наслідків, спричинених 

правопорушенням. Окрім цього, враховуючи європейський досвід, корисним 

буде ініціювати експериментальні проекти проведення сімейних конференцій і 

кіл правосуддя під час розгляду кримінальних справ за участі неповнолітніх. 

В цілому ми можемо сказати, що, не зважаючи на існування об'єктивних 

перешкод, таких як відсутність спеціальної законодавчої бази, обмежена 

кількість методичних і технологічних розробок в даній області, відсутність 

системи підготовки фахівців, в Україні існує перспектива розвитку відновного 

правосуддя. 
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Висновки до розділу 3 

 

Вивчення історичного досвіду примирення і відновлення порушених прав 

в Україні дає можливість зробити висновок, що відновний підхід не є новим 

для української правової системи. 

Проведений аналіз джерел кримінально-процесуального права показав, 

що від часів Київської Русі і до проголошення незалежності України існували 

приклади примирення між сторонами і посередництва у вирішенні 

кримінальних конфліктів.  Відновні підходи були закріплені в матеріальних і 

процесуальних нормах Руської правди, Литовських статутів 1529, 1566,           

1588 рр. та набули значного розвитку в законодавчих актах Російської імперії, а 

також  нормативно-правових актах післяреволюційного радянського періоду. 

У Київській Русі, де основним джерелом права була «Руська Правда», 

характерним для судочинства була активна участь сторін конфлікту, а суд 

виконував функції посередника в судовому процесі. За Литовськими статутами 

передбачалось відшкодування потерпілому завданої шкоди за рахунок 

правопорушника. У Литовську добу важливе місце у судовій системі займали 

народні (громадські) суди, відомі під назвою «копи». Вони нагадували такі 

форми відновного правосуддя як сімейні конференції та кола правосуддя, адже 

у вирішенні конфліктів брали участь найближче оточення потерпілого і 

правопорушника та громада. В період перебування українських земель у складі 

Австро-Угорської імперії копні суди на Галичині називалися зборовими і діяли 

на основі звичаєвого права. Під час перебування українських земель у складі 

Російської імперії важливим правовим джерелом, яке містило норми відновного 

характеру було Соборне Уложення 1649 року. Норми Соборного Уложення 

передбачали три види  процедур примирення:  відстрочення для примирення, 

укладення мирової угоди,  третейський суд. Ці процедури застосовувались при 

розгляді справ про вчинення правопорушень невеликої тяжкості. Цікавими з 

точки зору демократизації кримінального процесу взагалі та інституту 

примирення зокрема, були «Уложення про покарання кримінальні та виправні» 
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1845 р. та Статут Кримінального судочинства 1864 р., які передбачали 

можливість скасування вже призначеного покарання у разі примирення сторін. 

Оригінальним явищем в судовій практиці кінця ХVIII – першої пол. ХІХ ст. був 

совісний суд. Функціями совісного суду були контроль законності затримання 

обвинувачених, сприяння примиренню сторін за допомогою посередників. 

Завдяки діяльності совісних судів, загальні суди звільнялися від додаткового 

навантаження щодо заплутаних справ і правопорушень, які не становили 

значної суспільної небезпеки. У радянський період відповідно до Декрету РНК 

від 17 січня 1918 р. «Про комісії для неповнолітніх» скасовувалися суди і 

тюремне ув’язнення для малолітніх, а справи неповнолітніх до 17 років  

передавалися в спеціальні комісії для неповнолітніх. Кримінально-

процесуальними Кодексами УСРР 1922, 1927 і УРСР 1960 рр. передбачалася 

можливість закриття кримінального провадження за примиренням 

обвинуваченого з потерпілим у справах приватного обвинувачення. 

З огляду на зазначене вище, вважаємо, що існує підґрунтя для 

альтернативного правосуддя та примирення в юридичній практиці та 

правосвідомості українського народу. 

В роки незалежності України результатом пошуку альтернатив 

кримінальному переслідуванню щодо посилення уваги законодавця до прав, 

свобод і інтересів громадянина та можливості поєднання в кримінально-

процесуальній діяльності інтересів особи, суспільства і держави,  став запит 

суспільства на впровадження відновного правосуддя. З 1990-х  рр.  громадські 

організації почали проводити експериментальні   проекти з відновного 

правосуддя, за їх ініціативою в різних регіонах країни виникла мережа центрів 

відновного правосуддя.                 

Застосування відновного правосуддя в Україні не закріплено законодавчо. 

Спроби закріплення медіації у законодавстві розпочалися  з розробки низки 

законопроектів про медіацію. В основу останнього законопроекту, 

зареєстрованого Верховною Радою України (реєстр. № 2480 від 27.03.2015 

року) закладено принцип мінімального втручання держави в регулювання 
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медіації, а також правила добровільної участі, рівності сторін медіації, свободи 

медіатора у виборі методів проведення медіації. Слід зауважити, що жоден з 

законопроектів  періоду 2010-2015 рр. не був ухвалений Верховною Радою 

України. 

Таким чином, наразі актуальним є ухвалення спеціального закону про 

медіацію. Окрім цього, на нашу думку, ефективним буде проведення пілотних 

програм сімейних конференцій і кіл правосуддя під час розгляду кримінальних 

справ за участі неповнолітніх з урахуванням європейського досвіду. 

Загалом, можна стверджувати, що, не зважаючи на існування об'єктивних 

перешкод, таких як відсутність спеціальної законодавчої бази, обмежена 

кількість методичних і технологічних розробок у цій сфері, відсутність системи 

підготовки фахівців, існує перспектива розвитку відновного правосуддя і 

вдосконалення механізмів його реалізаціїв Україні.  
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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 та практичне значення: 

1. Встановлено, що наприкінці двадцятого століття 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 розв’язання кримінальних 

конфліктів. 

 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.           

   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. – науковці різних галузей (кримінологи, 
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соціологи та ін.) доходять обґрунтованого висновку щодо недосконалості 

кримінальної системи судочинства, способи покарання піддаються критиці, 

зосереджується увага на проблемах потерпілого та механізмах 

відшкодування йому; 1970-80-ті рр. – виникає концепція відновного 

правосуддя, відбувається систематизація відновних підходів до правосуддя, 

формулюються основні принципи, виокремлюються форми 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 правопорушеннята його наслідки. Цінність відновного правосуддя полягає в 

пріоритетності поєднання процесу розв’язання кримінально-правового 

конфлікту та результатів його вирішення. Ідея відновного правосуддя базується 

на тому, що в кримінальному судочинстві по окремих категоріях справ 

(правопорушення невеликої або середньої тяжкості або коли правопорушення 

вчинено неповнолітнім)  невідворотність покарання може бути замінена 

обов’язком визнання вини і відшкодування збитків потерпілому. За авторським 

визначенням,відновним правосуддям слід вважати компенсаційне 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 сторін 

конфлікту. 

Визначено, що основними формами відновного правосуддя є медіація, 

сімейні конференції і кола правосуддя.  Медіація – це альтернативний спосіб 

врегулювання конфлікту між потерпілим і правопорушником за участю третьої 

нейтральної сторони, який є спробою досягнення добровільного порозуміння 

(примирення) між сторонами шляхом діалогу з метою відшкодування завданої 
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матеріальної та моральної шкоди. Вона є найпоширенішою формою відновного 

правосуддя у світі та найбільш прийнятною для України. Сімейні конференції – 

це особливий вид конференцій, започаткований у Новій Зеландії. Сімейні 

конференції застосовуються переважно щодо неповнолітніх, в них  беруть 

участь  самі сторони кримінального конфлікту, а також члени їх сімей  та  

родичі. Кола правосуддя передбачають можливість участі у вирішенні 

конфлікту між потерпілими та правопорушниками, крім сторін 

правопорушення, їхніх сімей, працівників правоохоронних органів, а також 

будь-якого члена громади. Результатом проведення кола правосуддя є надання 

рекомендації судовим органам щодо вирішення конкретної справи. 

Зазначено, що відновне правосуддя ґрунтується на  загально-правових 

принципах кримінального процесу (демократизм, законність, гуманізм, 

диспозитивність, рівність перед законом, повага до гідності особи) та власних, 

спеціальних принципах. Так, програми відновного правосуддя базуються на 

чотирьох основних принципах. Перший принцип стосується відшкодування 

завданої шкоди. Другий принцип передбачає, що правопорушник повинен 

взяти на себе відповідальність за свій вчинок. Третій принцип —

 самовизначення сторін, що передбачає делегування сторонам права на 

самостійне ухвалення рішення. Четвертим принципом відновного правосуддя 

є залучення до процесу найближчого соціального оточення та представників 

місцевої громади. Виходячи із суті та призначення відновного правосуддя,  

його спеціальні принципи також поділяють на дві основні групи: принципи 

відновного правосуддя як концепції («зцілення» потерпілого,  відповідальність 

правопорушника, відшкодування збитків, відновлення суспільних зв’язків); 

принципи відновного правосуддя, що стосуються безпосередньо процесу його 

здійснення (добровільність участі сторін, доступність відновних програм, 

можливість проведення програм відновного правосуддя на будь-якій стадії 

кримінального процесу, автономія служб, що здійснюють проведення 

відновних програм). 
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Відновний підхід, в першу чергу, застосовується в ювенальній юстиції, 

оскільки її найважливішими функціями є відновна та примирна. Правосуддя у 

справах неповнолітніх має бути не каральним, а передусім таким, що відновлює 

порушені права та свободи потерпілого від правопорушення, сприяє 

усвідомленню правопорушником необхідності відповідати за свої вчинки і 

здійсненню заходів для відшкодування завданої шкоди. В багатьох 

європейських країнах відновне правосуддя застосовується, як альтернатива або 

додаток до кримінального судочинства і в справах повнолітніх, коли мова йде 

про злочини невеликої або середньої тяжкості. 

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. Міжнародне 

законодавство стало додатковим фактором розвитку відновного правосуддя у 

європейських країнах. Основи відновного правосуддя  закріплені у міжнародно-

правових актах ООН, Ради Європи та Європейського Союзу. Відповідно до 

міжнародно-правових актів, відновне правосуддя має розглядатись як 

альтернатива традиційним способам вирішення кримінальних конфліктів, а 

також може застосовуватися на будь-якому етапі розгляду справи в межах 

кримінального судочинства з урахуванням національного законодавства. 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. Значний 

внесок у розвиток відновного правосуддя здійснили європейські інституції, 

рекомендації яких сприяли інституалізації і широкому застосуванню способів 

позасудового врегулювання конфліктів. Акти Європейського Союзу та Ради 

Європи закріплюють засади і принципи реформування кримінального процесу 

та впровадження відновного правосуддя, зокрема медіації. В міжнародно-

правових актах ООН, Ради Європи та Європейського Союзу наголошується на 
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важливості застосовування правових норм, які б передбачали відшкодування 

шкоди потерпілим та сприяли примиренню сторін кримінальних конфліктів. 

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), критика 

офіційної системи правосуддя правознавцями, соціологами, представниками 

інших наукових галузей; 1980-1990-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 в залежності від того, до яких правових 

сімей вони належать. Відтак, виокремлено наступні моделі відновного 

правосуддя в європейських країнах:  

а) континентальна - у країнах континентальної Європи, які відносяться до 

романо-германської та скандинавської правових сімей медіація є 

процесуальним інститутом, як правило, закріпленим в 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,),  в 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 



184 
 

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. У різні історичні періоди поширеними відновними практиками були 

посередництво, третейське судочинство, участь громади у вирішенні  

кримінальних конфліктів. Джерела права передбачали примирення і 

компенсацію шкоди потерпілому. 

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 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 
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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. 

Вивчення історичного досвіду примирення і відновлення порушених прав 

в Україні дає можливість зробити висновок, що відновний підхід у різних його 

проявах (посередництво, примирення, відшкодування шкоди потерпілому) не є 

новим для української правової системи та  існує підґрунтя для 

альтернативного правосуддя і примирення в юридичній практиці та 

правосвідомості українського народу. 

           8.  Реформа   системи   кримінальної   юстиції  України є  однією  з 

необхідних передумов консолідації зусиль у напрямку євроінтеграції, 

включаючи імплементацію Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі, 

спрощення візового режиму та здійснення інших заходів у партнерстві з 

Європейським Союзом. Реформування системи кримінальної юстиції та 

правоохоронних органів, в тому числі, має відбуватись шляхом удосконалення 

законодавства, його максимального спрощення та пришвидшення процедур 

розгляду окремих категорій справ, забезпечення правової визначеності, 

узагальнення судової практики. Необхідно робити наголос на розвитку 

механізму позасудового вирішення конфліктів,             зокрема – відновного 

правосуддя .  

          Впровадження у вітчизняне законодавство відновного правосуддя та 

застосування відновних заходів окремо або паралельно з традиційними 

заходами кримінально-правового впливу призведе до важливих наслідків щодо 

відновлення суспільного порядку і гармонізації суспільних відносин: зниження 

рівня рецидиву правопорушень; попередження вчинення тяжких та особливо 
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тяжких правопорушень особами, які раніше притягались за вчинення 

правопорушень меншої тяжкості; підвищення ефективності перевиховання 

правопорушника та повернення його до нормального життя шляхом надання 

соціально-психологічної допомоги, участі    в процесі реабілітації найближчого 

оточення правопорушника та представників місцевої громади, контактів із 

потерпілим; часткове або повне відшкодування потерпілому завданої шкоди та 

його психологічна реабілітація; зосередження кримінальної юстиції насамперед 

на компенсаційній функції кримінального правосуддя, а вже потім – на 

каральній. 

        Аргументовано, що для перспективи розвитку відновного правосуддя і 

вдосконалення механізмів його реалізації в Україні 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.  

       Пропонується доповнити законопроект «Про медіацію» (реєстр. № 3665 від 

17.12.2015 р.), 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 розв’язанням кримінально-правового 

конфлікту, передбачає укладення угоди про примирення, яка затверджується 

ухвалою суду та є підставою звільнення від кримінальної відповідальності; 
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      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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Hentig von, H. The criminal and his victim, studies in the sociobiology of 

crime. New Haven: Yale University Press. 1948. URL: http://yalebooks.com/ (дата 

звернення: 17.07.2017). 

2. Mendelsohn B. Methode a utiliser par la defenseur pur les recherches 

Concertant la Personalite du Criminal. Revue de Droit Penal et de Criminologie et 

Archives internationals de medicine legale: 1937. Р. 877-891. 

3. Fry M. Arms of the Law. London: Victor Gollancz, 1951. 255 p. 

4. Schafer  S. The victim and his criminal: A study in functional responsibility. 

New York: Random House, 1968. 178 p. 

5. Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. 

В. Наумова; ред. И. Борисовой. M.: AdMarginem, 1999. URL: http://royallib.com/ 

read/fuko_mishel/nadzirat_i_nakazivat_rogdenie_tyurmi.html#0 (дата звернення: 

07.08.2017). 

6. Дубовик О. І. Альтернативне правосуддя: розвиток наукової 

думки в 70–90 рр. XX століття. Часопис Київського університету права. 

2014. № 4. С. 41–46. 

7. Eglash A. Beyond Restitution: Creative Restitution.  Restitution in 

Criminal Justice / eds.: J. Hudson, B. Galaway. Lexington, MA: DC Heath and 

Company, 1977. https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=47998 

(дата звернення: 03.08.2017). 

8. Кристи H. Пределы наказания. М.: Прогресс, 1984. URL: 

http://royallib.com/read/kristi_nils/predeli_nakazaniya.html#0 (дата звернення: 

29.07.2017). 

9. Bianchi H. Returning Conflict to the Community: The Alternative of 

Privatization. US Lecture Series. Nov 1978. P. 306–317. 

10. Michalowski R. J. Order, law, and crime: an introduction to 

criminology. New York: Random House, 1985. 422 p. 

11. Zer H. The Core Meaning of Restorative Justice. 2007. URL: 

www.washingtonspark.org (дата звернення: 28.07.2017). 

http://yalebooks.com/
http://royallib.com/%20read/fuko_mishel/nadzirat_i_nakazivat_rogdenie_tyurmi.html#0
http://royallib.com/%20read/fuko_mishel/nadzirat_i_nakazivat_rogdenie_tyurmi.html#0
https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=47998
http://royallib.com/read/kristi_nils/predeli_nakazaniya.html#0
http://www.washingtonspark.org/


189 
 

12.  Брейтуэйт Дж. Преступление, стыд и воссоединение / пер. с 

англ., под ред. М. Флямера, ком. Я. Гилинского. М.: Центр "Судебно-правовая 

реформа", 2002. 324 c.  

13. McCold P. Restorative Justice Theory Validation. The Fourth 

International Conference on Restorative Justice for Juveniles. Tübingen, Germany: 

International Institute for Restorative Practices, 2000. URL: 

www.iirp.edu/pdf/paradigm.pdf (дата звернення: 27.07.2017). 

14.  Bazemore G., Walgrave L. Restorative Juvenile Justice: In Search of 

Fundamentals and an Outline for Systemic Reform. Juvenile Justice: Repairing the 

Harm of Youth Crime. Monsey, New York: Criminal Justice Press, 1999. P. 45-74. 

15.  Daly K., Immarigeon R. The past, present, and future of restorative 

justice: some critical reflections. The Contemporary Justice Review. 1998. Vol. 1(1). 

Р. 21-45. 

16.  Braithwaite J. Crime, Shame and Reintegration. New York: 

Cambridge University Press, 1989. 226 p. 

17.  Zedner L. Victims.  The Oxford Handbook of Criminology / 

M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (ed). Oxford University Press, 1994. 1248 p.  

18.  Van Ness D. New Wine and Old Wineskins: Four Challenges of 

Restorative Justice and a Reply to Andrew Ashworth. Criminal Law Forum. 1993. 

№ 4. Р. 301-306. 

19. Шнайдер Г. Й. Криминология = Kriminologie / пер. с нем. 

Ю. А. Неподаева; под ред. Л. О. Иванова. М.: Прогресс; Универс, 1994. 502 с. 

20. Марусте Р. Примирение вместо наказания. Право Эстонии. 1990. 

№ 1. URL: https://humanrights.ee/app/uploads/2016/02/EIKaruanne2014.veebi_. 

rus_.pdf (дата звернення: 16.06.2017). 

21.  Fellegi B. Book review on Understanding Youth and Crime – 

Listening to Youth? International Review of Victimology. Open University Press, 

Berkshire. 2006. 13(2). P. 224-225. 

22. Johnstone G. Restorative justice: ideas, values, debates. Cullompton, 

Devon: Willan Publishing, 2001. 190 р. 

http://www.iirp.edu/pdf/paradigm.pdf
https://humanrights.ee/app/uploads/2016/02/EIKaruanne2014.veebi_


190 
 

23. Daly K. Criminal justice ideologies and practices in different voices: 

Some feminist questions about justice. International Journal of the Sociology of Law. 

1989. № 17(1). Р. 1-18. 

24. Wright M. Justice for victims and offenders. Philadelphia, PA: Open 

University Press, 1991. 225 p. 

25. Mattei U., Nader L. Plunder: When the Rule of Law is Illegal. 

Blackwell Publishers, 2008. 283 p.  

26. Ashworth A., von Hirsch A. Desert and the Three R’s. Current Issues 

in Criminal Justice. 1993. № 5. Р. 9-12. 

27.  Zehr H. Journey to belonging. Restorative Justice. Theoretical 

foundations / eds.: Elmar G.M. Weitekamp, Hans Jürgen Kerner. Uffculme, Devon, 

UK: Willan Publishing, 2002. P. 21-31. 

28.  Easton S., Piper C. Sentencing and Punishment – the Quest for 

Justice. Oxford: Oxford University Press, 2012. 462 p. 

29. Gavrielides T. Repositioning Restorative Justice in Europe: The 

Victims’ Directive. Restorative Justice – Victims and Offenders Journal. Special 

Issue. 2015. P. 71-86. 

30. Tränkle S. Die Bedeutung von Rechtfertigungen für die 

Schuldaushandlung im Täter-Opfer-Ausgleich. TOA Infodienst. 2015. P. 26-30. 

31. Айретсен И. Деятельность в области восстановительного 

правосудия в Европе. Вестник восстановительной юстиции. 2001. Вып. 3. М.: 

Центр «Судебно-правовая реформа». С. 34-38. 

32. Walgrave L. Restorative justice for juveniles: just a technique or a 

fully fledged alternative? The Howard Journal. 1995. № 34. P. 228-249. 

33. Карнозова Л. М. Программы восстановительного правосудия с 

несовершеннолетними правонарушителями. Психология и право. 2012. № 

4.  URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2012/n4/56611.shtml (дата обращения: 

12.08.2017). 



191 
 

34. Sherman L., Strang H. Restorative Justice: the Evidence. London, 

Smith Institute. 2007. URL: www.smith-institute.org.uk (дата звернення: 

14.08.2018). 

35. Mugford S. For Advancing the Argument. 3rd National Conference 

on Restorative Justice. Raleigh. 2017. URL: 

https://www.slideshare.net/stephenkmugford/reintegration-ceremonies-revisited (дата 

звернення: 17.07.2017). 

36. Pali B., Pelikan C. Building social support for restorative justice: 

media, civil society, and citizens. European Forum for Restorative Justice. Leuven, 

2010. P. 161-164.  

37. Stuart B. Building Community Justice Partnerships: Community 

Peacemaking Circles. Ottawa: Department of Justice, 1997. URL: 

publications.gc.ca/site/eng/361761/publication.html (дата звернення: 17.07.2018). 

38. Aertesen I., Willemsens J. The European forum for victim-offender 

mediation and restorative justice. European Journal on Criminal Policy and 

Research. 2001. № 9 (3). P. 291-300. 

39.  План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_956 (дата звернення: 17.07.2017). 

40. Костицький М. В. Відновне правосуддя у контексті правової 

політики України. Формування української моделі відновного правосуддя: 

матеріали міжнар. конф. (м. Київ, 10-11 лют. 2000 р.). Київ, 2000. C. 21-25.  

41. Землянська В. В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі 

України: посібник / Український Центр Порозуміння. Київ: Видавець Захаренко 

В.О., 2008. 200 с. 

42. Горова А. Модель центру відновного правосуддя в громаді. 

Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та перспективи: 

матеріали міжнар. конф. (Київ, 20-21 квіт. 2006 р.). С. 37-45.   

43. Нестор Н. В. Запровадження медіації в кримінальному процесі 

України: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. прокуратури 

України, К., 2013. 19 с.  

http://www.smith-institute.org.uk/
https://www.slideshare.net/stephenkmugford/reintegration-ceremonies-revisited
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_956


192 
 

44. Микитин Ю. І. Відновне правосуддя у кримінальному процесі: 

міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. прокуратури України. К., 2010. 19 с. 

45. Пилипів Н. Відновне правосуддя в Україні: результати та 

перспективи. Відновне правосуддя в Україні. 2011. № 3-4. С. 87-99.  

46. Хряпінський П. В. Заохочувальні кримінально-правові норми як 

нормативно-правове підгрунтя відновного правосуддя в Україні. Судова 

практика. 2009. № 9. С. 11-18.  

47. Трубников В. М., Денисова Т. А. Відновне правосуддя стосовно 

неповнолітніх: яким воно має бути? Юридичний журнал. 2004. № 12 (30). С. 59-

64. 

48.  Михайлов В. М. Методологія та організація наукових 

досліджень: навч. посібник. Харків: ХДУХТ, 2014. 220 с. 

49.  Мокін Б. І., Мокін О. Б. Методологія та організація наукових 

досліджень: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2014. 180 с. 

50.  Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. 

посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 178 с. 

51.  Стеченко Д. М., О. С. Чмир. Методологія наукових досліджень: 

підручник. К.: Знання, 2005. 309 с. 

52. Богачов А. Філософська герменевтика: [навч. посібник]. К.: Курс, 

2006. 

53. Marshall T. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office, 

Research, Development & Statistics Directorate, 1999. URL: 

fbga.redguitars.co.uk/restorativeJusticeAnOverview.pdf (дата звернення: 

17.07.2017). 

54. Zehr H. The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good 

Books. 2002. URL: http://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf (дата 

звернення: 19.07.2017). 

55. Про розробку і здійснення заходів посередництва та відновного 

правосуддя у сфері кримінального судочинства: рекомендація ООН від 

http://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf


193 
 

04.05.1999. URL: http:/ 

/http://commonground.org.ua/dld/doc/ResECOSOC99(26).pdf (дата звернення: 

28.07.2017). 

56. European Union Council Framework Decision of 15 of March 2001 

on the Standing of Victims in Criminal Proceedings, Article 10. URL: 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-eu-legislation-criminal-

law/council-framework-decision-15-march-2001_en (дата звернення: 27.07.2017). 

57. Про основні принципи застосування програм відновного 

правосуддя у кримінальному судочинстві: резолюція Економічної та Соціальної 

Ради ООН від 24.07.2002. URL: 

http://www.mon.gov.ua/education/pozashkilna/poperedg_zlochin/ rezolucia.doc 

(дата звернення: 14.07.2017). 

58. Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime / 

eds.: G. Bazemore, L. Walgrave. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1999. P. 45-

74. 

59. Menkel-Meadow C. Restorative justice: What is it and does it work? 

Annual Review of Law and Social Science. 2007. Vol. 3. P. 161-187. 

60.  Кaрнозова Л., Максудов П., Флямер Р. Восстановительное 

правосудие: идеи и перспективы для России. Российская юстиция. 2000. № 11. 

С. 107-112. 

61.  Карнозова Л. М. На пути к новой парадигме уголовной юстиции 

(краткий очерк о восстановительном правосудии). Индекс / Досье на цензуру. 

2003. № 18. URL: http://www.index.org.ru/journal/18/18-кагпо/Мт1 (дата 

звернення: 13.07.2017). 

62.  Райт М. Наказание и восстановительное правосудие: этический 

подход. Отечественные записки. 2008. № 2. С. 195-209. 

63. Zehr H., Mika H. Fundamental Concepts of Restorative Justice. 

Contemporary Justice Review. 1998. № 1. Р. 47-55. 

64. Бесемер X. Медиация. Посредничество в конфликтах / пер. с нем. 

Н. В. Маловой. Калуга: Духовное познание, 2004. 176 с. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-eu-legislation-criminal-law/council-framework-decision-15-march-2001_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-eu-legislation-criminal-law/council-framework-decision-15-march-2001_en
http://www.mon.gov.ua/education/pozashkilna/poperedg_zlochin/
https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=9675994619789750285&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=9675994619789750285&btnI=1&hl=ru


194 
 

65.  Карнозова Л. М. Введение в восстановительное правосудие 

(медиация в ответ на преступление). М.: Проспект, 2014. 390 с. 

66. Горова А. Відновне правосуддя. Особливості впровадження 

процедури медіації: європейський досвід. Соціологічний аспект. URL: 

http://www.commonground.org.ua/dld/doc/Gorova_sociology.pdf (дата звернення: 

01.08.2017). 

67. Wright M. Justice for Victims and Offenders. 2nd edition. Winchester: 

Waterside Press, 1996. 224 р. 

68. Айретсен И. Деятельность в области восстановительного 

правосудия в Европе. Вестник восстановительной юстиции. 2001. Вып. 3. С. 3-

16.  

69. Маерс Д. Международный обзор программ восстановительного 

правосудия / пер. с англ. Н. Дармограй, Т. Данылив. К.: Унив. изд-во 

"Пульсары", 2004. 102 с.  

70. Changing attitudes to punishment: Public opinion, crime and justice / 

Eds.: J. V. Roberts, M. Hough. Cullompton: Willan, 2002. 256 p.  

71. Wright M. Is it time to question the concept of punishment? 

Repositioning Restorative Justice / Ed. Walgrave. Cullomptom: Willan, 2003. P. 3-

23. 

72.  Bazemore G., Umbreit M. Rethinking the sanctioning function in 

juvenile court: Retributive or restorative responses to youth crime. Crime and 

Delinquency 41(3). P. 299 

73. Mackay R. Ethics and good practice in restorative justice. Victim-

Offender Mediation in Europe. The European Forum for Victim-Offender Mediation 

and Restorative Justice. Belgium: Leuven University Press, 2000. P. 49-67.  

74.  Weitekamp E. Research on victim-offender mediation: findings and 

needs for the future. Victim-Offender Mediation in Europe. The European Forum for 

Victim-Offender Mediation and Restorative Justice. Belgium: Leuven University 

Press, 2000. P. 99-124.  

http://www.commonground.org.ua/dld/doc/Gorova_sociology.pdf


195 
 

75. Group Conferencing: Restorative Justice in Practice / eds.: A. Warner-

Roberts, G. Masters. University of Minnesota: Center for Restorative Justice and 

Peacemaking, 1999. URL: 2ssw.che.umn.edu/rjp/Resources/Documents.pdf (дата 

звернення: 25.06.2017). 

76. Sharpe S. Restorative Justice: A Vision for Healing and Change. 

Edmonton (AL): Edmonton Victim Offender Mediation Society, 1998. 108 p. 

77.  Wright M. Restorative Justice: from Punishment to Reconciliation. 

The Role of Social Workers. European Journal of Crime, Criminal Law and 

Criminal Justice. № 6 (3). 1998. P. 267-281. 

78. Несс Д., ван. Восстановительное правосудие и международные 

права человека. Восстановительное правосудие / под ред. И. Л. Петрухина. М.: 

МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2003. С. 32-58.   

79. Rebuilding Community Connections – Mediation and Restorative 

Justice in Europe / I. Aertsen, R. Mackay, C. Pelican, J. Willemsens et al. Strasburg: 

Council of Europe Publishing. 2004. P. 123.  

80. Карнозова Л. Использование программ восстановительной 

ювенальной юстиции в уголовном судопроизводстве: метод. пособие. М.: 

Институт права и публичной политики, 2009. 79 c. 

81. McCold P. IIRP Graduate School Chair. Restorative Justice & the 

United Nations / Alliance of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice. New 

York, 1997. P. 11. URL: 

euforumrj.org/assets/.../Restorative_Justice_and_Crime_Prevention_ Final_report.pdf 

(дата звернення: 12.07.2017). 

82. Микитин Ю. І. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи 

«Про медіацію у кримінальних справах» як основа для правового регулювання 

запровадження і реалізації відновного правосуддя. Актуальні проблеми 

вдосконалення чинного законодавства України.  2013. Вип. 33.  С. 303-312. 

83. Маляренко В. Т. Відновлювальне правосуддя: можливості 

запровадження в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2004. № 8. 

С. 40-41.  

https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=3421070742963200358&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=3421070742963200358&btnI=1&hl=ru
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670479
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670479


196 
 

84. Землянська В. В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі 

України. Посібник. К.: Видавець Захаренко В.О., 2008. 200 с.  

85. Микитин Ю. І. Закріплення основ відновного правосуддя у 

міжнародно-правових актах ООН та Ради Європи. Відновне правосуддя в 

Україні. 2010. Вип. 1-4. С. 15. 

86. Friday P. C. An Overview of Restorative Justice Programmes and 

Issues. Paper prepared for the International Scientific and Professional Advisory 

Council. 1999. P. 35.  

87. Правосудие по делам несовершеннолетних. Перспективы 

развития. Вып. 1. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 1999. 242 с. 

88. Вестник восстановительной юстиции. М., 2001. Вып. 2 Россия. В 

начале движения. URL: sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08/Вестник-

восстановительной-юстиции-№-2.pdf (дата звернення: 17.07.2017).  

89. Braithwaite J. Setting Standards for Restorative Justice.  The British 

Journal of Criminology. 2002. Vol. 42, Issue 3. P. 563-577.  

90. VOMA Recommended Ethical Guidelines. URL: 

http://www.voma.org/docs/ethics.doc  (дата звернення: 07.08.2017). 

91. Development and implementation of mediation and restorative justice 

measures in criminal justice. ECOSOC Res. 1999/26, adopted 28 July 1999. URL: 

https://digitallibrary.un.org/record/287185 (дата звернення: 15.07.2017). 

92. Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives 

to Imprisonment is also available from UNODC. United Nations Рublication Sales 

No. E. 06.V.15. p. 1-2.  

93. Взаємодія та заходи у відповідь: стратегічні союзи в сфері 

попередження злочинності і кримінального правосуддя: Бангкокська декларація 

ООН від 25 квітня 2005 р. URL: http://www.un.org/russian/events/11thcongress/ 

bangkok_decl.pdf (дата звернення: 16.07.2017). 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11804620152343493236&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11804620152343493236&hl=en&oi=scholarr
http://www.voma.org/docs/ethics.doc


197 
 

94. Ashworth A. Responsibilities, Rights and Restorative Justice. The 

British Journal of Criminology. Centre for Crime & Justice Studies. 2002. № 42. P. 

578–595. 

95. Конвенція про права дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю 

ООН 20.11.1989 р.). URL: 

http://www.unicef.org/ukraine/convention_small_final.pdf  (дата звернення: 

15.08.2017). 

96.  Горова А. Відновне правосуддя. Особливості впровадження 

процедури медіації: Європейський досвід. Соціологічний аспект. К.: Наш час, 

2006. URL: https://issuu.com/uccg/docs/02gorova_soc_2006 (дата звернення: 

17.07.2017). 

97.   Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх 

ООН («Ер-Ріядські керівні принципи») від 14 грудня 1990 р. URL: 

http://www.uazakon.com/document/ tpart17/isx17186.htm (дата звернення: 

09.08.2017). 

98. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 29 

листопада 1985р. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. 

cgi?nreg=995_211 (дата звернення: 13.07.2017). 

99. Marder  I. D. Restorative justice and the Council of Europe: an 

opportunity for progress. Penal reform international. URL: 

https://www.penalreform.org/blog/restorative-justice-and-the-council-of-europe (дата 

звернення: 17.07.2017). 

100. Документи Комітету Міністрів Ради Європи: міжнародні 

стандарти у сфері судочинства / Верховний Суд України. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/7442A47EB0B374B9C22

57D8700495F8B  (дата звернення: 11.07.2017). 

http://www.unicef.org/ukraine/convention_small_final.pdf
https://issuu.com/uccg/docs/02gorova_soc_2006
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/7442A47EB0B374B9C2257D8700495F8B
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/7442A47EB0B374B9C2257D8700495F8B


198 
 

101. Paul C. Friday, «An Overview of Restorative Justice Programmes and 

Issues», paper prepared for the International Scientific and Professional Advisory 

Council. 1999. P. 35. 

102. Рекомендація Ради Європи «Про медіацію у кримінальних 

справах» № R(99)19 від 15 вересня 1999 р. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_828. (дата звернення: 11.08.2017) 

103. Faget J. Mediation, criminal justice and community involvement: a 

European perspective. In Victim-Offender Mediation in Europe. The European 

Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, ed. 2000. P. 39–48. 

Belgium: Leuven University Press. 

104. Miers D. An international review of restorative justice. London: Home 

Office, 2001. 

105. Рамкове рішення Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001 

року про місце жертв злочинів в кримінальному судочинстві. URL: 

http://fedim.ru/wp-content/uploads/2014/07/o_meste_zhertv_ru.pdf.  

(дата звернення: 18.07.2017) 

106. Miers D., Willemsens J. Mapping Restorative Justice. Development in 

25 European Countries. – Leuven: The European Forum for Victim-Offender 

Mediation and Restoratives Justice, 2004. P. 50. 

107. Айртсен И. Деятельность в области восстановительного 

правосудия в Европе. Вестник восстановительной юстиции. 2000. № 3. 15 с. 

108. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности / Legrand's system esdedroitcon temporains / пер. с фр. 

В. А. Туманова. Москва: Международные отношения, 1996. 400 с. 

109. Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в 

сфере частного права: В 2-х тт. Основы: пер. с нем. Москва: Междунар. 

отношения, 2000. Том I. С. 480. 

110. Максудов. Р. Восстановительная медиация: на пути к разработке 

концепции в данном // Вестник восстановительной юстиции. 2010. № 7. 146 с. 



199 
 

111. Trankle S. ImSchatten des Strafrechts: eineUntersuchung der 

Mediation in Strafsachen am Beispiel des deutschen Tater-Opfer-Ausgleichs und 

der franzosischen mediation penale auf der Grundlage von Interaktions-und 

Kontextanalysen. Duncker&Humblot, 2007. 

112. Кримінально-процесуальний кодекс Франції. URL: 

http://constitutionallaw.ru/?p=951. (дата звернення: 17.07.2017) 

113. Dünkel F., Gebauer D., Kestermann C. Mare-Balticum-Youth Survey. 

Selbstberichtete Delinquenz und Gewalterfahrungen von Jugendlichen im 

Ostseeraum. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 2005. N. 88. 

P. 215–239. 

114. Miers D., Hale C., Maguire M., Netten A., Newburn T., Uglow S. An 

Exploratory Evaluation of Restorative Justice Schemes. London: Home Office, 

2001. 

115. Шварц О. Медиация в Бельгии. Обзор. URL: 

http://mediators.ru/rus/about_mediation/foreign_law/belgium/text1. 

(дата звернення: 10.08.2017) 

116. Aertsen I. Belgium. In: Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. 

(Eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. – A stocktaking of legal 

issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries. 

Mönchengladbach: Forum VerlagGodesberg. 2015. 

117. Sagel-Grande I. Restorative Justice in the Netherlands. In: Pitsela A., 

Symeonidou Kastanidou E. (Eds.): Restorative Justice in Criminal Matters: Towards 

a new European Perspective. 2013. Vol. 1. Athens-Thessaloniki: Sakkoulas 

Publications. 254 p. 

118. Van Drie D., van Groningen S., Weijers I. Netherlands. In: Dünkel F., 

Grzywa-Holten J., Horsfield P. (Eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal 

Matters – A stocktaking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 

36 European countries. Mönchengladbach: Forum VerlagGodesberg. 2015. 

119. Juvenile  Offenders  Detention  Alternative in Europe. 

JUST/2013/JPEN/AG/4573. National Report. Italy. 



200 
 

120. Bouchard M. Mediazione: dalla repressione alla rielaborazione del 

conflitto. Dei delitti e delle pene. 1992. N. 2/92. Р. 191–202. 

121. Baldry A. Victim-Offender Mediation in the Italian Juvenile Justice 

System: the Role of the Social Worker, British Journal of Social Work. 1998. N. 28. 

Р. 729–744. 

122. Briguglio C. L’esperienza dell’Ufficio per la mediazione a Catanzaro, 

in Ufficio Centrale Giustizia Minorile (ed.), La mediazione penale in ambito 

minorile: applicazioni e prospettive. (Atti del seminario di studi), Franco Angeli, 

Milano. 1999. Р. 186–190. 

123. Giovanoglou S. Greece. In: Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. 

(Eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters – A stocktaking of legal 

issues, implementation strategies. 2015. 359 p. 

124. Pitsela A. Jugendgerichts barkeit und Jugendde linquenz in 

Griechenland. In: H.-J. Albrecht, et al. (Eds.): Internationale Perspektiven in 

Kriminologie und Strafrecht. Festschrift für Günther Kaiser. Berlin: 

Duncker&Humblot. 1998. 1708 p. 

125. Lippelt I. Innenansichten und Wirkungs for schungzum Täter-Opfer-

Ausgleichim Jugendstrafrecht: die Zufriedenheitvon Opfernund Täternmit «ihrer» 

Mediationder Jugendund Konflikthilfeder Landeshauptstadt Hannover. Verlag für 

Polizeiwissens chaft. 2010. 110 s. 

126. Степанов К.А. Немецкая модель ювенальной юстиции: 

возможность заимствования. Красноярск, 2010. 

127. Guedens H. The recidivism rate of community service as a restitutive 

judicial sanction in comparison with the traditional juvenile justice measures. In 

Walgrave. L. (ed). Restorative Justice for Juveniles: Potentialities, Risks and 

Problems for Research. 1998. P. 335–350. Belgium: Leuven University Press. 

128. Kommentar, russische Übersetzungder St PO Dr. Pavel Golovnenkov, 

ass. iur., Natalia Spitsa, ass. iur., M.A. 

129. Pаroşanu A. Germany. In: Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. 

(Eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters – A stocktaking of legal 



201 
 

issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries. 

Mönchengladbach: Forum VerlagGodesberg. 2015. 504 p. 

130. Gombots R., Pelikan C. Austria. In: Dünkel F., Grzywa-Holten J., 

Horsfield P. (Eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters – A 

stocktaking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European 

countries. Mönchengladbach: Forum VerlagGodesberg. 2015. 504 p. 

131. Pelikan C. Victim-offender mediation in Austria. In Victim-Offender 

Mediation in Europe. The European Forum for Victim-Offender Mediation and 

Restorative Justice, ed. 2000. P. 125–152. Belgium: Leuven University Press. 

132. Kilchling M., Loschnig-Gspandel M. Legal and practical perspectives 

on victim/offender mediation in Austria and Germany. International Review of 

Victimology. 2000. N 7. 305–332. 

133. Мириманофф Ж.А. Доступ к медиации (анализ и перспектива для 

Швейцарии). URL: http://www.mediationgeneve.com/details%2014.pdf. (дата 

звернення: 14.08.2017) 

134. Johnston, Gerry and Van Ness, Daniel. 2007. Handbook of 

Restorative Justice. Cullompton: Willan Publishing. 

135. T. Liefaard & J. Sloth-Nielsen (Eds.), The United Nations Convention 

on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead. p. 294-

315. Leiden: Brill/Nijhoff (2017). 

136. Newsletter of the European Forum for Victim-Offender Mediation and 

Restorative Justice. 2002. 3 (2). 

137. Willemsens J., Walgrave, L. Europe // Handbook of Restorative 

Justice / G. Johnstone, D.W. Van Ness (Eds.).Cullompton: Willan Publishing, 2007. 

P. 491. 

138. Czarnecka-Dzialuk, B. The quest for sustaining research. Empirical 

research on restorative justice in Poland. In: Vanfraechem I., Aertsen I., 

Willemsens J. (Eds.): Restorative Justice Realities. Empirical Research in a 

European Context. The Hague: Eleven International Publishing, 2010. 285 p. 



202 
 

139. Restorative Justice in Poland // Pitsela A., Symeonidou-Kastanidou E. 

Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a new European Perspective. 

Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 2015. Vol. 1. P. 187–212. 

140. Zalewski W. Poland. In: Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. 

(Eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters – A stocktaking of legal 

issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries. 

Mönchengladbach: Forum VerlagGodesberg. 2015. 

141. Stańdo-Kawecka B. Poland. In: Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., 

Pruin I. (Eds.): Juvenile Justice Systems in Europe – Current Situation and Reform 

Developments. 2nd ed., Mönchengladbach: Forum VerlagGodesberg. 2011. 

142. p. Restorative Justice Consortium. Eastern Europe. Retrieved January 

9, 2006. URL: http://www.restorativejustice.org.uk. (дата звернення: 18.07.2017) 

143. Fellegi B. Meeting the challenges of introducing victim-offender 

mediation in Central and Eastern European countries (Final report of the AGIS 

project). European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice 

v.z.w., Leuven. 2005. P. 37. 

144. Victim-Offender Mediation and Mediators in the Republic of Slovakia 

// Gyokos M., Lanyi K. European Best Practices of Restorative Justice in the 

Criminal Procedure. Budapest: Ministry of Justice and Law Enforcement of the 

Republic of Hungary, 2010. P. 209–212. 

145. Chankova D. Bulgaria. In: Dünkel, F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. 

(Eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters – A stocktaking of legal 

issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries. 

Mönchengladbach: Forum VerlagGodesberg. 2015. 

146. Kanev K., Furtunova D., Roussinova P., Bekirska Y. Bulgaria. In: 

Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (Eds.): Juvenile Justice Systems in 



203 
 

Europe – Current Situation and Reform Developments. 2nd ed., Mönchengladbach: 

Forum VerlagGodesberg. 2011. 843 p. 

147. Проект Закону «Про медіацію (посередництво) та фахмедітора» 

(Румунія). URL: http://www.commonground.org.ua/lib_law.shtml. (дата 

звернення: 14.08.2017) 

148. Csúri A. Hungary. In: Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. 

(eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. Mönchengladbach: 

Forum VerlagGodesberg. 2015. P. 368–369. 

149. Estonia. In: Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (Eds.): 

Juvenile Justice Systems in Europe – Current Situation and Reform Developments. 

2nd ed., Mönchengladbach: Forum VerlagGodesberg. P. 340–342. 

150. Liebmann Marian. Restorative Justice Training in Serbia and 

Montenegro: Reflections on Issues and Potential in a Transitional State. Papers 

presented at the Fourth Conference of the European Forum for Restorative Justice, 

«Restorative justice: An agenda for Europe», Barcelona, Spain, 15–17 June 2006. 

151. Thematic Evaluation of UNICEF'S. Contribution to Juvenile 

Justice System. Reform in Montenegro, Romania, Serbia and Tajikistan. 2007. 

P. 100. URL: http://www.unicef.org/ceecis/JJ-EVA_EvaluationReport_DRN283-

final_version.pdf. (дата звернення: 10.08.2017) 

152. Восстановительное правосудие в России / под общей ред. 

Н. В. Путинцевой Москва: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012. 

Ст. 8. 

153. Карнозовой Л.М. Введение в восстановительное правосудие 

(медиация в ответ на преступление). Москва: Проспект, 2014. Ст. 35. 

154. Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 



204 
 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации: 

Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 г. №1430-р // СПС 

«Консультант плюс», 2015. 

155. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. 

Харків: Консум, 2001. С. 656  

156. Иво Эртсен. Реконструкция связей в сообществе – медиация и 

восстановительное правосудие в Европе/пер. с англ.: Д. И. Нурумов. Европ. 

форум по восстановит. Правосудию. Комплекс. Проект «Ответы на насилие в 

повседневной жизни в демократическом обществе». Київ: Захаренко В. А., 

2008. 183 с. 

157. Rix A., Skidmore K., Self R., Holt T., Raybould S. Youth Restorative 

Disposal Process Evaluation. London: Youth Justice Board. 2011. 

158. Daly Kathleen. Revisiting the relationship between retributive and 

restorative justice, in A. Duff, H. Strangand, J. Braithwaite (eds.) Restorative 

Justice: Philosophyto Practice. 2000. P. 33–54. 

159. Criminal Justice Act, 2003. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents. 

160. The Code of Practice for Victims of Crime. 2006. URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.homeoffice.gov.uk/docume

nts/victims-code-of-practice.html. (дата звернення: 18.07.2017) 

161. Doak J. Honing the stone: refining restorative justice as a vehicle for 

emotional redress. Contemporary Justice Review. 2011. Vol. 14 (4). P. 439–456. 

162. Gavrielides T. Restorative Justice in the United Kingdom. In: Pitsela 

A., Symeonidou Kastanidou, E. (Eds.): Restorative Justice in Criminal Matters: 

Towards a new European Perspective. Vol. 1. Athens-Thessaloniki: Sakkoulas 

Publications. 2013. P. 269–308. 



205 
 

163. Akester K.E., Somasundaram N., Diaz-Cano S., Grossman A.B. A 

Case Report: Cancer in the thyroid is not always thyroid cancer. Hormones. 2003. 

No 2 (4). P. 250–255. 

164. Schluter M. What is relational justice? In: J. Burnside, N. Baker 

(eds.), Relational Justice: Repairing the Breach Winchester, Waterside Press, 

1994. 

165. Braithwaite J., Mugford S. Conditions of successful reintegration 

ceremonies; dealing with juvenile offenders British Journal of Criminology. 1994. 

Vol. 34. No. 2. P. 139–171. 

166. Ashworth A. Responsibilities, Right sand Restorative Justice // The 

British Journal of Criminology. – Centre for Crime&Justice Studies, 2002. № 42. 

P. 597. 

167. Van Ness D. An Overview of Restorative Justice around the World. 

Report presented at the 11th United Nations Congressing Crime Prevention and 

Criminal Justice, Bangkok. 2005. 18–25 April. P. 15. 

168. Зер Г. Зміна об’єктива: новий погляд на злочин та правосуддя / 

пер. з англ. М. Яковлєва. Київ: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. 224 с. 

169. Van Ness D., Strong K. Restoring Justice. Second Edition. Cincinnati: 

Anderson Publishing co., 2002. 

170. Гураленко Н.А. Вплив сім’ї континентального права на 

становлення скандинавської правової системи // Вісник Академії адвокатури 

України. 2012. № 1. 

171. Juhani Ivari, Victim Offender Mediation. An Alternative, An addition 

or Nothing but a Rubbish Bin in Relation to Legal Proceedings. Restorative Justice 

Online (April 2002). URL: http://www.restorativejustice.org/rj3/Full-

text/Finland/VOMarticle.pdf. (дата звернення: 10.08.2017) 

172. Закон «Про судове посередництво» 663/2005 від 01 січня 2006р. 

Фінляндія 

173. Аарне Кіннунен. Фінляндія: відновне правосуддя та медіація у 

кримінальних справах. Бюлетень «Відновне правосуддя в Україні». № 2. 2007.  



206 
 

174. Erwin James, “The Norwegian prison where in matesare treated like 

people”. The Guardian. 24 February 2013. 

 http://www.theguardian.com/society/2013/feb/25/norwegian-prison-inmates-treated-

like-people (дата звернення: 10. 08. 2017 р.) 

175. Hydle I. Anthropological Reflectionson Restoring Justice in Norway 

(From Repositioning Restorative Justice / Ida Hydle. Portland, 2003. P. 296-312 

176. Thórarinsdóttir T. Restorative Justice in Iceland: Does the Method 

Work and Why? / ThyriThórarinsdóttir., 2012. 89 p.  (Psykologisk Institut, Aarhus 

Universitet). 

177. Kristofferssen R (2010) Correctional Statistics of Denmark, Finland, 

Iceland, Norway and Sweden 2004–2008. Oslo: Correctional Service of Norway Staff 

Academy 1/2010 

178. Tapio Lappi-Seppälä, AnetteStorgaard, Nordic Mediation –: NKNeue 

Kriminal politik. S. 136 – 147 

179. Von Hofer, H. & Lappi-Seppala, T. The development of crime in light 

of Finnish and Swedish criminal justice statistics, circa 1750-2010 Mar 2014 In 

: European Journal of Criminology. 11, 2, P. 169-194 

180. The Mediation Act (Medlings lagen 2002:445) 

181. Jacobsson, Martha, Lottie Wahlin and Tommy Andersson. Victim-

offender mediation in Sweden: Is the victim better off? International Review of 

Victimology, 2012, Vol 18, No.3. P. 229-249. 

182. Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. Журн. Мин-ва 

юстиции, 1867. 

183. Падох Я. Нарис історії українського карного права. Мюнхен, 

1951. 

184. Падох Ярослав. Руська правда // Енциклопедія українознавства. 

URL: http://litopys.org.ua/rizne/pravdstat.htm. 

185. Захарченко П.П. Історія держави і права України: підручник. 

Київ: Атіка, 2005. С. 26. 



207 
 

186. Кушинська Л. Елементи звичаєвого права в «Руській правді» // 

Історія України. 1999. № 38. 

187. Суди й судовий процес старої України / Я. Падох. Нью-Йорк; 

Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1990. 128 с. URL: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_To

m_209_Padokh_Ya_Sudy_i_sudovyi_protses_staroi_Ukrainy_Narys_istorii/. (дата 

звернення: 14.08.2017) 

188. Ковальова С.Г. Суд і судочинство на Українських землях 

Великого князівства Литовського: монографія. Миколаїв: вид-во МДГУ ім. 

Петра Могили, 2008. 200 с. 

189. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Мінск, 2003. 

С. 35–263. За виданням 1855 року. 

190. Лащенко Р. Копні суди в Україні, їх походження компетенція і 

устрій: зб. правничої секції наукового товариства ім. Т. Шевченка. Львів, 

1926–1927. Вип 1–2. 76 с. 

191. Ясинскій М.Н. Матеріалы для исторіи судоустройства и 

судопроизводства въ Литовско-Русском государстве; т. І. Акты о копныхъ и 

панскихъ судахъ (1501–1588). Київ: Тип. Императ. ун-та Св. Владиміра 

(В.І. Завадскаго), 1897. 846 с. 

192. Бедрій М.М. Копні суди на українських землях х у XIV–XVIII ст.: 

історико-правове дослідження: монографія. Львів: Галицький друкар, 2014. 

С. 130–137. 

193. Иванишев Н.Д. О древних сельских общинах в Югозападной 

России. Київ: Киевск. археограф. комис., 1863. – 72 с., дод. V. 

194. Демченко Г.В. Притомные люди и копная сторона: оттиск из 

Варшавск. унив. известий. Варшава: Тип. Варш. учеб. окр., 1899. Кн. 5. 42 с. 

195. Черкаський І. Громадський (копний) суд на Україні-Русі XVI–

XVIII в.в. // Праці комісії для виучування історії західноруського та 

вкраїнського права. Київ, 1928. Вип. 4. С. 68. 



208 
 

196. Яворницький Дмитро. Історія запорізьких козаків. Київ: ФОП 

Стебеляк, 2015. 1072 с. 

197. Гуржій Олександр. Українська козацька держава в другій 

половині XVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. Київ: Основи, 1996. 

222 с. 

198. Актовая книга Стародубского городового уряда 1693 года / под 

ред. В.Л. Модзалевского. Чернигов: Черниг. губ. учен. арх. комис., 1914. 137 с. 

199. Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: збірник документів 

/ Упорядн., авт. передм. та комент. В. Й. Горобець. Київ: Наук. думка, 1993. 

392 с. 

200. Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией 

для разбора древних актов, высочайше учрежденную при Киевском Военном, 

Подольском и Волынском генерал-губернаторе: в 37 т. Киев, 1859–1914. 

201. Третейські та мирові суди в Лівобережній Україні (Гетьманщині) 

другої половини XVII–XVIII ст. / Л.С. Гамбург // Держава і право. юрид. і 

політ. науки: зб. наук. пр. 2001. Вип. 13. С. 65–68. 

202. Третейські суди в Україні / Ю.А. Михальський, В.П. Самохвалов, 

В.І. Рижий та ін.; за ред. В.П. Самохвалова, А.Ф. Ткачука. Київ: Ін-т громадян. 

сусп-ва; ТОВ «ІКЦ Леста», 2007. 184 с. 

203. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. 

Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1961. 

204. Маньков А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права 

России. Ленинград, 1980. 

205. Веселов А.В. История развития третейского суда в России // 

Политология в России. 2001. № за 11.12. С. 39. 

206. Права, за якими судиться малоросійський народ / упорядник: 

К.А. Вислобоков. Київ, 1997. 548 с. 

207. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. 5-е 

изд., перераб. и доп. Москва: Волтерс Клувер, 2011. Т. 1: Общая часть. 768 с. 



209 
 

208. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного 

права. Т. 1. Общая часть. Киев: Университетская типография, 1875. 438 c. 

209. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в ХVІІ–

ХVІІІ ст. Ленинград, 1967. С. 53. 

210. Барац Г. Очерк происхождения и постепенного затем 

упразднения в России совестных судов и суда по совести: ист.-юрид. этюд // 

Журнал гражданского и уголовного права. 1893. Кн. 3. С. 1–40. 

211. Лохвицкий А.В. Губерния, её земские и правительственные 

учреждения. Санкт- Петербург, 1864. С. 115, 174, 209, 214. 

212. Григорьев В. Реформа местного управления при Екатерине ІІ. 

Санкт-Петербург, 1910. С. 247–256. 

213. Вербловский Г.Л. Совестные суды // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, 1900. Т. ХХХ а. С. 302. 

214. Иконников В.С. Киев в 1654–1855 гг.: Исторический очерк. Киев, 

1904. С. 62. 

215. Ф. 1062. Київський совісний суд, спр. 507. 

216. Ф. 1062. Київський совісний суд, спр. 525–527. 

217. Кондратюк О.В. Судова система та судочинство в Галичині у 

складі Австро-Угорщини (1867–1918 рр.). Рукопис. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2006. С. 185. 

218. Кобилецький М.М. Утворення ЗУНР, її державний механізм та 

діяльність (1918–1923 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.01. «Теорія та історія держави і права». Львів, 1998. 

219. Землянська В.В. Кримінально-процесуальне законодавство 

Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії: автореф. дис. 

канд. юрид. наук: 12.00.01; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Харків: [б. в.], 2002. 

20 с. 



210 
 

220. Михайлов О. Державно-правові процеси розвитку судоустрою 

України у ХХ столітті // Підприємництво, господарство і право. 2006. № 8. 

С. 8–11. 

221. Гончаренко В.Д. Право УССР в период новой экономической 

политики (1921–1929). Юридический журнал «Право Украины» 

(русскоязычная версия). 2013. Выпуск 1. 

222. Уголовно-процессуальный кодекс УССР 1927 г.: текст и 

постатейный комментарий / М. Е. Шаргей. Харьков: ЮИ НКЮ УССР, 1928. 

223. Основы уголовного законодательства Союза СССР и союзных 

республик / Верховный Совет СССР. Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. С. 6. 

224. Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1960 / Верховна Рада 

України. Відомості Верховної Ради УРСР. 1961. № 2. С. 15. 

225. Батаренко А.О. Проблеми та перспективи європейської інтеграції 

України. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. 2014. № 1. 

226. Віннік В.В. Участь України в європейських інтеграційних 

процесах: тенденції та перспективи. Ефективна економіка. URL: 

http://www.economy. 

227. Домащук Н. Україна в інтеграційних процесах: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Науковий блог НаУ «Острозька академія». URL: 

http://naub.oa.edu.ua. (дата звернення: 17.09.2017) 

228. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: 

http://www.president.gov.ua/news/all. (дата звернення: 14.09.2017) 

229. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. URL: http://reforms.in.ua. (дата звернення: 14.08.2017) 

230. Хотинська-Нор О.З. Теоретичні засади судової реформи: окремі 

аспекти // Вісник академії адвокатури України. 2015. Т. 12. № 2. 

231. Роман Коваль, Наталія Пилипів. Стан впровадження відновного 

правосуддя в Україні. Бюлетень «Відновне правосуддя в Україні». Київ, 2012. 

№ 1–4 (18). C. 44–58. 



211 
 

232. Землянська В.В. Запровадження медіації у кримінальне 

судочинство України // «Прокуратура – людина – держава». № 6. 2004. 

233. Віталій Замніус, Денис Ковриженко, Віра 

Землянська. Передумови впровадження процедури медіації в Україні. URL: 

http://www.parlament.org.ua/index.php?action=magazine&id=9&ar_id=572&iar_id

=602&as=2. (дата звернення: 18.10.2017) 

234. Надія Прокопенко. Особливості впровадження процедури 

медіації: європейський досвід. Конфліктологічний аспект. URL: 

http://www.commonground.org.ua/dld/doc/Prokopenko_CrimeAsConflict.pdf. 

(дата звернення: 14.10.2018) 

235. Проекту Концепції розвитку ювенальної юстиції. URL: 

http://old.minjust.gov.ua/30241. (дата звернення: 14.10.2017) 

236. Указ Президента України від 10 травня 2006 р. № 361/2006. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/361/2006. (дата звернення: 10.09.2017) 

237. Проект Концепції законодавчого врегулювання застосування 

програм відновного правосуддя (медіації) у кримінальному судочинстві 

України. URL: http://uccg.org.ua/bulletin/Articles/04/03-

Zakonodavchi_zasady/040303.pdf. (дата звернення: 14.09.2017) 

238. Концепції реформування кримінальної юстиції України, 

затвердженої Указом Президента України від 15 лютого 2008 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0009525-08. (дата звернення: 14.08.2018) 

239. Постанова Кабінету Міністрів від 20 грудня 2006 р. № 1767. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1767-2006-%D0%BF. (дата звернення: 

14.10.2017) 

240. Олександра Боброва. Відновне правосуддя. Особливості 

впровадження процедури медіації: європейський досвід (психологічний 

аспект). URL: http://www.commonground.org.ua/dld/doc/Bobrova_psych.pdf. 

(дата звернення: 11.10.2017) 

241. Кримінальний Кодекс України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. (дата звернення: 14.09.2017) 



212 
 

242. Кримінально-процесуальний Кодекс України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. (дата звернення: 14.08.2017) 

243. Херувімова Т.О. Медіація (примирення) – новела кримінального 

права та процесу України. URL: 

ріпсЬик1ипФги>8Іога£е/8Іи4епІ8/м'огк8/2009/752.4ос. (дата звернення: 

19.09.2017) 

244. Про медіацію: Проект Закону України від 17.12.2010 р. № 7481. 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=7481&skl=7. 

(дата звернення: 14.09.2017) 

245. Про медіацію: Проект Закону України від 19.04.2012 р. № 10301-

1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=10301-

1&skl=7. (дата звернення: 17.10.2017) 

246. Еременко Е., Венецкая М. Экспертъ: законопроект № 10301-1 о 

медиации необходимо существенно доработать. URL: 

иг1І£а.1І£а2акоп.иа/пем'8/2012/15/17/63844.Ьіт. (дата звернення: 14.10.2017) 

247. Про медіацію: Проект Закону України від 27. 03. 2015 р. № 2480. 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2480&skl=9. 

(дата звернення: 14.10.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України з юридичних наук: 

 

1. Дубовик О. І. Альтернативне правосуддя: розвиток наукової 

думки в 70–90 рр. XX століття. Часопис Київського університету права. 

2014. № 4. С. 41–46 (наукометричні бази даних: HeinOnline, Google 

Scholar, Index Copernicus International). 

2. Дубовик О. І. Розвиток відновного правосуддя в міжнародному 

законодавстві. Актуальні проблеми держави і права. 2014. № 74. С. 322–

326. 

3. Дубовик О. І. Становлення альтернативного правосуддя в Україні. 

Право і суспільство. 2015. № 5.2. С. 53–58 (наукометрична база даних: 

Google Scholar). 

4. Дубовик О. І. Теоретико-правові аспекти відновного правосуддя. 

Науковий журнал «Право і громадянське суспільство»: електронне видання 

юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 2015. № 2. С. 4–21. URL: 

http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-11-2015/item/211-teoretyko-

pravovi-aspekty-vidnovnoho-pravosuddya-dubovyk-o-i. 

5. Дубовик О. І. Перспективи впровадження відновного правосуддя в 

Україні. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. 

Юридичні науки. 2015. № 1 (ІІ). С. 50–56. 

 

 



214 
 

Статті у наукових виданнях з юридичних наук інших держав: 

 

6. Дубовик О. І. Development of restorative justice in the Roman law. 

Evropský politický aprávní diskurz. 2015. Vol. 2. Is. 2. P. 299–305 

(наукометричні бази даних: Index Copernicus, International Scientific 

Indexing, Web of Science). 

 

Матеріали наукових конференцій: 

 

7. Дубовик О. І. Альтернативне правосуддя: розвиток наукової 

думки в 70–80 рр. ХХ ст. Сучасне правотворення: питання теорії та 

практики: мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 1–2 серпня 

2014 р.). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. С. 6–8. 

8. Дубовик О. І. Становлення медіативної юстиції в скандинавській 

правовій системі. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI 

столітті: мат. Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 6-7 лютого 2015 р.). Одеса: 

Міжн. гуман. університет, 2015. С. 7–10. 

9. Дубовик О. І. Актуальні питання розвитку відновного правосуддя 

в Україні. Реформування правової системи України під впливом 

євроінтеграційних процесів: тези Міжн. студент. наук.-практ. конф.: у 2 ч.             

(м. Херсон, 13-14 березня 2015 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 

2015. Ч. 1. С. 13–15. 

10. Дубовик О. І. Альтернативне правосуддя в країнах 

англосаксонської правової сім’ї (на прикладі Великобританії та Нової 

Зеландії). Актуальні питання державотворення в Україні: мат. Міжн. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 травня 2015 р.). Київ: Прінт-Сервіс, 2015. 

С. 159–161. 

11. Дубовик О. І. Критика офіційного кримінального правосуддя в 

правовій доктрині 50–70 рр. ХХ ст. як передумова становлення концепції 

відновного правосуддя. Актуальні питання державотворення в Україні: мат. 

http://journals.indexcopernicus.com/Evropsky+politicky+a+pravni+diskurz,p24782461,3.html
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2016/European_Political_and_Law_Discourse.pdf
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2016/European_Political_and_Law_Discourse.pdf
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/178073/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/178073/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/178073/


215 
 

Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 травня 2016 р.). Київ: Прінт-Сервіс, 

2016. С. 88–90. 

12. Дубовик О. І. Совісні суди в Україні в кінці XVIII – першій пол. 

XIX ст. як форма альтернативного правосуддя. Державно- та правотворчі 

традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського): мат. ІІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.). Вінниця: ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 2017. С. 182–183. 

13. Дубовик О. І. Розвиток примирення і посередництва в 

Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому) в період др. пол. 

XVII ст. – др. пол. XVIII ст. Концепція та методологія історії українського 

права: збірн. мат. наук.-практ. столу, присвяч. пам’яті професора Олександра 

Шевченка (м. Київ, 27 квітня 2017 р.). Київ: День Друку, 2017. С. 160–161. 

14. Дубовик О. І. Формування судової системи Української Народної 

Республіки. Українське право і законодавство за доби Української революції 

(1917–1921 рр.): збір. мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 листопада 

2017 р.). Київ: День Друку, 2018. С. 200–202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

ДОДАТОК Б 

 

 



217 
 

ДОДАТОК В 

 

 



218 
 

ДОДАТОК Г 

 

 



219 
 

 


