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Ця публікація здійснюється в рамках реалізації проекту 

«Правосуддя з розумінням», що виконується Дитячою 
екологічною громадською організацією «Флора», та проекту 
«Розвиток громадянського суспільства в Україні», який 
здійснюється Координатором Проектів ОБСЄ в Україні та ІСАР 
«Єднання» за фінансової підтримки  Міністерства закордонних 
справ Данії. 

Погляди авторів, висловлені в публікації не обов’язково 
відображають погляди Координатора проектів ОБСЄ в Україні  
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Передмова 
 

 Звіт підготовлено за результатами проекту ««Правосуддя з 
розумінням», що реалізовувався  на протягом 2007 - 2008 рр. 
Дитячою громадською організацією «ФЛОРА» за фінансової 
підтримки ІСАР “ Єднання ” в межах проекту ОБСЄ “Розвиток 
громадянського суспільства в Україні” за напрямком “Дотри-
мання прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів ”     

 
 Метою проекту було  надання  неповнолітнім практичної 

юридичної та психологічної  допомоги, викликати широке поін-
формоване обговорення громадськістю проблеми впровадження  
в українському правовому полі ювенальної юстиції, відпрацю-
вати позитивні стратегій у взаємодії громади з правоохорон-
ними органами, підвищити рівень компетентності  неповноліт-
ніх, щодо механізму захисту власних прав 

Для досягнення мети відбувалося залучення цільової групи 
(неповнолітні та їх батьки), а також  тих, від кого залежить 
дотримання прав дітей та підлітків в сфері діяльності 
правоохоронних органів: працівники Кіровоградського  СІЗО, 
Департаменту виконання покарань у Кіровоградській області, 
представники кримінальної міліції. Крім того активну участь у 
реалізації проекту взяли участь психологи  та соціальні педагоги 
учбових закладів, представники  органів влади, журналісти.  

В рамках реалізації проекту здійснювалась  практична робо-
та по підвищенню освітнього рівня серед неповнолітніх, що 
утримуються в СІЗО, проводилась  широка інформаційна компа-
нія серед  учнівської молоді та їх батьків, щодо підвищення рів-
ня правової освіти в сфері діяльності правоохоронних органів, 
та дієвих механізмів захисту власних прав. 

Окрім  безпосередньої діяльності   за проектом проводилось 
дослідження умов утримання неповнолітніх в СІЗО та ІТТ, до-
тримання прав людини в сфері діяльності правоохоронних 
органів. 

Даний звіт  проекту  містить загальну  інформацію про  хід  
та  результати  проекту «Правосуддя з розумінням», інформа-
цію про відношення  громадськості Кіровоградщини до проблем  
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впровадження  в українському правовому полі концепції  ювена-
льної юстиції. 

На нашу думку, головним надбанням проекту стала реальна 
мобілізація та об’єднання ресурсів громадських організацій, 
представників органів влади та  правоохоронних органів, осві-
тян задля  профілактики дитячої злочинності у регіоні, впро-
вадження   засад ювенальної юстиції  в правове поле  та  ство-
рення передумов для відкриття Центру медіації на Кіровоград-
щині.  
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Опис діяльності та  основних 
результатів проекту  

«Правосуддя з розумінням» 
 

Як почуваються діти в сучасному світі?  
 
Діти – це окрема, самостійна категорія населення, якій при-

таманні особливі правила поведінки, своєрідні життєві стерео-
типи, що забезпечують її розвиток і становлення та перетворен-
ня в дорослу (основну) частину суспільства 

 Діти та молодь, з одного боку, є найбільш соціально незахи-
щеними верствами суспільства, а з іншого саме молоді люди ви-
ступають провідниками демографічного, соціально-економічно-
го та духовного поступу України.  

Найголовнішим чинником виховання дитини є  сім’я. Саме 
вона надає дитині перші та основні соціальні навички. При то-
му, що понад 3 млн. сімей отримують соціальну допомогу, по-
над 27% - знаходиться за межею бідності, держава повністю по-
клала на батьків відповідальність за створення необхідних умов 
для всебічного розвитку дитини  (згідно ст. 8 ЗУ «Про охорону 
дитинства»). На сьогодні у сім’ї не має матеріальної бази, яка б 
дозволила її жити і планувати своє майбутнє, надати дитині 
можливість для розвитку та самореалізації. 

Діти не мають реальної можливості цікаво та з користю 
проводити вільний час. Сьогодні, навіть, якщо дитині закортить 
пограти у футбол, баскетбол, теніс, йому елементарно не має 
куди піти. Далеко не кожна сім’я може дозволити собі оплатити 
заняття в спортивному клубі чи секції. 
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За даними опитування, що проводились ДЕГО «Флора» 
тільки 6% підлітків та молоді проводять змістовно своє доз-
вілля. 42% (!) не можуть визначити: чим саме вони займаються в 
вільний час. 

Ситуація погіршується тим, що це не єдиний чинник нега-
тивного впливу на здатність дітей нормально адаптуватися до 
соціального середовища. Пропаганда засобами масової інфор-
мації насильницьких методів розв’язання конфліктів, широка 
реклама алкоголю та тютюну призводить до того, що діти почи-
нають шукати пригод, та самостверджуватися через асоціальну 
поведінку. А відсутність життєвого досвіду перешкоджає прави-
льній оцінці ситуації, в якій опинився підліток. І як результат, –
вони вступають у конфлікт із законом. 

Поки дії дитини, є асоціальними, але не суперечать вимогам 
закону, нею повинні  опікуватися  соціальні служби, криміна-
льна міліція в справах неповнолітніх. 
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Кількість неповнолітніх, які перебували на обліку в 
підрозділах кримінальної міліції у справах 

неповнолітніх 
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Неефективність профілактичної роботи соціальних служб, 
відсутність вмотивованої соціальної адаптації, низька якість 
соціального супроводу дітей призводить до того, що діти одного 
разу ставши на слизький шлях впевнено продовжують по ньому 
йти. 

Нажаль, протягом дванадцяти років зберігається загрозлива 
тенденція – більше 52% засуджених мають вік від 14 до 30 років.   

В Кіровоградській області щорічно 150 - 170 підлітків, 
внаслідок вчинення противоправних дії, позбавляються волі.  
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Як показує статистика: в 98% випадків скоєння злочину 

мотивацією для цього  є необхідність „ дістати ” гроші, 68% 
злочинів було скоєно в стані алкогольного чи наркотичного 
сп’яніння. 

 
 
 
 
 
 



  9

Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види 
злочинів 

( відсотки до кількості засуджених за відповідні злочини) 
 

 2004 2005 2006 
Всього засуджено 12,5 11,2 9,5 
Проти життя та здоров’я особи 3,5 5,2 3,5 
Проти статевої особи та статевої 
недоторканості 

7,1 - 25,0 

Проти виборчих, трудових та 
особистих прав та свобод 
людини та громадянина 

- 0,6 - 

Проти власності 16,9 16,4 15,6 
У сфері господарської діяльності 27,1 24,7 20,7 
Проти довкілля 40,0 - - 
Проти громадської безпеки 2,0 3,7 1,7 
Проти громадського порядку та 
моральності 

11,5 9,4 5,9 

У сфері обігу наркотичних 
засобів 

3,4 1,1 2,8 

 
За даними оприлюдненими на сайті www. kirovograd.net  

станом на 1 січня 2008 року на Кіровоградщині діяло два при-
тулки для неповнолітніх – загалом на 80 місць.  Впродовж 2007 ро-
ку в притулках перебувало 378 дітей, більшість з них з Кірово-
градської області, з міської місцевості. Серед вихованців, які 
перебували в притулках впродовж року, 24 дитини потрапляли 
до них декілька разів. Спостерігається дуже низький рівень 
освіченості – практично 11% ніколи не відвідували школи. 70 % 
з трудом читають та пишуть.  
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Освітній рівень дітей, що отрапляли до 
притулків

56,70%32,50%

10,80% базову середню освіту

початкову загальну

не навчались взагалі

 

Якщо ж говорити про родинний стан, то з загальної чисель-
ності вихованців, що перебували у притулках, 80% мали непов-
ну сім’ю, 4% – були сиротами або дітьми, позбавленими бать-
ківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів або пі-
клувальників. І тільки 8,7% - мали повну сім’ю.  

Більшість дітей, майже 68% (!) було вилучено з сімей, 17 % 
– потрапили до притулків за бродяжництво, жебракування без-
доглядність та жебракування. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Проаналізувавши та систематизувавши наведені вище «сухі» 

статистичні факти можна  довго, і, зауважимо,  доволі справед-
ливо, обвинувачувати  нашу державу в тому, що вона не ство-
рює належних умов для розвитку особистості, що за роки неза-
лежності були спотворені комуністичні ідеали та не створенні 
нові. І нажаль,  утворений  моральний вакуум, заповнюється ре-
чами, які суперечать всім загальнолюдським  цінностям.  Відбу-
вається знецінення людського життя, родинний затишок підмі-
нюється матеріальним добробутом, взаємовідносини між людь-
ми ґрунтуються на не повазі до особистості, а на бажані само 
реалізуватися  за рахунок інших. 
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Таким світ зробили саме ми з  вами, панове  дорослі.  Це ми 
не заперечували й не заперечуємо проти сцен насильства на те-
левізійних екранах, це ми дозволяємо створювати образи успіш-
ності та соціальної значимості завдяки вживання алкоголю, 
насиллю, це ми дозволили лібералізувати моральні вимоги. Ми 
створили соціум,  до якого сучасне покоління молоді повинно не 
тільки прилаштовуватись, не тільки вижити, а й  знайти спосіб 
самореалізуватися. Що ми можемо запропонувати тисячам під-
літків, які сам на сам опинились з власними проблемами, яким 
ніде подіти вільний час, немає чим зайнятись?! Бойовик по теле-
баченню, спиртні напої та трамадол в вільному продажу, дис-
функціональні родини, буйство уяви та фантазії куди подіти 
надлишок  енергій ?! 

В такий, далеко не ідеальний світ, ми приводимо дітей. І во-
ни прилаштовуються до цього світу, знаходять в ньому яскраві 
фарби. Все б було б нічого, як би доросле оточення ставилось до 
дітей з любов’ю та повагою, намагалось навчити їх вирішувати 
проблеми у відносинах в конструктивному руслі. Надлишок не 
реалізованої енергії,  відсутність життєвого досвіду, не вміння 
знаходити компроміс, вчасно зупинитись доволі часто приво-
дить до того, що підлітки, протестуючи проти свавілля дорос-
лих, вступають в конфлікт зі їх світом, а той законом. І той са-
мий світ дорослих, якій не зміг надати дитині належні умови для 
розвитку, не надав права обрати той чи інший спосіб життя, 
карає молодь за по суті власні прорахунки.   

Може варто показати підліткам альтернативні шляхи роз-
витку, надати можливість для самореалізації в соціумі, вчити їх 
розв’язувати конфлікти в іншому руслі ?! 

Саме задля цього ми взялись за реалізацію проекту 
«Правосуддя з розумінням». 

 
 
Що було зроблено задля досягнення мети проекту? 
 
Працюючи не один рік з дітьми та молоддю, більшість з 

яких мають чи мали девіантну поведінку, не завжди «дружили» 
з законом, допомагаючи дітям, які встали на шлях злочину, ми 
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усвідомлювали, що діючий механізм судочинства, щодо непов-
нолітніх не ефективний, має багато недоліків та він його недо-
сконалості страждають не тільки «винуватці», але й потерпілі.  

Ми вирішили не винаходити «велосипед», а спираючись на 
світовий досвід, на досвід українських громадських організації, 
дослідити можливість застосування методів медіації на теренах 
Кіровоградської області, сприяти своєю діяльністю просуванню 
ідей впровадження в Україні відновного правосуддя в ювена-
льній юстиції.   

Для того, щоб привернути увагу громади до проблеми не 
ефективності діючих механізмів судочинства відносно неповно-
літніх, ми організували пресс-тур для журналістів в Кірово-
градське СІЗО. В ньому взяли участь 20 журналістів з, прак-
тично, усіх регіональних ЗМІ.  

Журналісти мали змогу ознайомитись з умовами перебу-
вання затриманих, в тому числі й неповнолітніх, в СІЗО. Там же 
була проведена прес - конференція за участю заступника нача-
льника кіровоградського департаменту з виконання покарань 
Валерія Голобородько та зам. начальника кіровоградського 
СІЗО з питань соціально-виховної роботи Якутова В.В 

Проведення виїзного засідання прес-клубу реформ сприяло 
висвітленню та широкому обговоренню в ЗМІ проблем від-
критості та прозорості діяльності петинціарної системи, та не-
обхідності впровадження засад ювенальної юстиції в правове 
поле українського законодавства.  

Для того, щоб надати дітям, які потрапили за грати, прак-
тичну допомогу на базі Кіровоградського слідчого ізолятору 
було створено Центр допомоги підліткам (ЦДП). В Центрі діти 
мають можливість отримати фахову безкоштовну юридичну, 
психологічну допомогу. Основна тематика консультацій – пору-
шення прав дітей. Низька правосвідомість дітей та їх батьків 
призводить до того, що вони не завжди можуть застосовувати 
ефективні методи захисту власних прав.  

 Протягом реалізації проекту було проведено більш ніж 20 
тренінгів для дітей, що знаходились в СІЗО. Проведені тре-
нінгові заняття дозволили підвищити освітній рівень дітей, що 
знаходились в СІЗО, надати їм психологічну допомогу. Яскра-
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вою ілюстрацією ефективності роботи наших фахівців є відгуки 
учасників тренінгу. Шістнадцятирічний хлопець написав в 
анкеті зворотного зв’язку: «Вперше за свої 16 років я зрозумів, 
що і в мене є щось хороше» .  

Для того, щоб привернути увагу працівників правоохорон-
них органів до необхідності застосування методики медіації в 
ювенальної юстиції було проведено тренінг з застосуванням 
інтерактивних методик та методичних матеріалів, розроблених 
завдяки вивченню здобутків Українського центру порозуміння, 
міжнародного досвіду (див. додатки).  

Задля того, щоб якомога менше дітей потрапляло в поле зо-
ру правоохоронних органів, було запроваджено роботу гарячої 
телефонної лінії, громадської приймальні. Наш телефон га-
рячої лінії – єдиний в регіоні, і тому звернень на нього було до-
волі багато. За липень 2007 – квітень 2008 року до громадської 
приймальні звернулось більше 200 клієнтів. Основна тематика 
консультації:  

• психолога – взаємовідносини з батьками, вчителями, од-
нолітками, високий рівень агресії в молодіжному середовищі; 

• юриста – оформлення документів на постановку на чергу 
на отримання соціального житла, на отримання матеріальної 
допомоги, дотримання прав дитини в сфері діяльності пра-
воохоронних органів. 
Було проведено більш ніж 30 просвітницьких заходів для 

учнів, батьків, вчителів, шкільних психологів. В рамках цих 
заходів аудиторії розповідалось про засади ювенальної юстиції, 
про захист прав людини в сфері діяльності правоохоронних 
органів, про можливі наслідки асоціальної поведінки. Завдяки 
проведеним заходам, учасники ознайомились з особливостями 
роботи правоохоронних органів, підвищили власну компетенцію 
щодо захисту власних прав при вимушеному спілкуванні з 
представниками правоохоронних органів. Батьки, вчителі діз-
налися про можливість захисту, як власних прав так і прав своїх 
неповнолітніх дітей та учнів. 

В березні 2008 року було проведено семінар-тренінг для 
психологів та соціальних педагогів шкіл м. Кіровограда та об-
ласті. В ньому взяли участь 19 осіб. Психологи та соціальні пе-
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дагоги шкіл області ознайомились з новими методиками роботи 
по подоланню дитячої агресії та профілактиці насилля в підліт-
ковому середовищі. Учасники обговорили основні засади юве-
нальної юстиції, її переваги та недоліки, проаналізували при-
чини підвищення рівня дитячої злочинності в Україні. Прак-
тично одностайно учасники семінару прийшли до висновку, що 
одне з головних питання розвитку країни – роль держави 
розвитку процесів здійснення ювенальної юстиції – залишається 
відкритим та неурегульованим.  

Протягом реалізації проекту проводилось дослідження гро-
мадської думки, щодо необхідності впровадження принципів 
відновного правосуддя в практику українського судочинства.   

В загалі було опитано 689 респондентів. Дітей в віці від 12 
до 18 років – 154, молоді в віці від 18 до 25 – 134, від 25 до 35 – 
236, осіб старших від 35 років -165.  

Належність до певних професійних та соціальних груп 
подана на діаграмі: 

 

 
З них 436 є батьками хоча б однієї дитини в віці від 0 до 18 

років. 
Опитування було дворівневе: вхідне (до проведення просвіт-

ницького заходу) та вихідне (після нього).  
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В анкеті вхідного опитування було поставлені питання, що-
до визначення рівня обізнаності аудиторії з медіацією, віднов-
ним правосуддям, ювенальною юстицією. Практично 100% ре-
спондентів, навіть студенти юридичних факультетів, визначили, 
що не знайомі з даними поняттями чи десь про них чули, але 
рівень обізнаності дуже низький.    

Мета вихідного опитування, що проводилось в дорослій ау-
диторії, визначити відношення аудиторії до почутого. Потрібно 
зазначити, що відношення – неоднозначне. Багато хто, практик-
но 67% респондентів, не визнає необхідності зміщувати акценти 
в функції судочинства з каральної до відновної. 69,5% респон-
дентів вважає, що взагалі не має необхідності виносити процес 
судочинства відносно неповнолітніх в окрему галузь права. При 
цьому 85% визначили, що медіація є ефективною методикою 
конструктивного розв’язання конфліктів. 

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що 
на регіональному рівні потрібно проводити багато просвіт-
ницької роботи, що б роз’яснити громаді переваги застосування 
відновного правосуддя, налаштувати громадську думку на впро-
вадження відновного правосуддя  в судочинінсть. 

Для отримання інформації про методи профілактики злочин-
ності серед неповнолітніх, дотримання прав дитини в сфері дія-
льності правоохоронних органів ми надіслали ряд інформацій-
них запитів до структурних підрозділів обласної державної ад-
міністрації, що опікуються проблемами дітей та молоді, соціаль-
них центрів, обласної прокуратури. 

Надіславши 10 серпня 2007 року запит до обласної прокура-
тури, ми отримали роз’яснення щодо наших прав на отримання 
інформації, але жодної відповіді на поставлені питання. 

Через декілька місяців, після отримання такої «вичерпної» 
відповіді ми направили ще один інформаційний запит до об-
ласної прокуратури. На що отримали відповідь, що обласна про-
куратура «входить в централізовану систему органів прокурату-
ри, які підпорядковані Генеральній прокуратурі України. На-
дання зазначеної Вами інформації можливе через прокуратуру 
вищого рівня чи за її дорученням» .  
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Ми не полінувались та направили запит до Генеральної про-
куратури. Генеральна прокуратура інформацію, що ми запиту-
вали, не надала, але завірила, що «впровадження в Україні засад 
ювенальної юстиції усіляко підтримуються органами прокура-
тури». (усю переписку можна подивитися в додатках). 

 В лютому 2008 року була проведена обласна конференція 
«Проблема впровадження засад ювенальної юстиції». Взяли 
участь в роботі конференції взяли представники громадських 
організації області, журналісти, представники Департаменту ви-
конання покарань, обласної прокуратури, управління в справах 
сім’ї, молоді та спорту, міського управління юстиції, педагоги, 
психологи, юристи, студенти юридичних факультетів. Під час 
роботи конференції розгорілась палка дискусія з приводу необ-
хідності впровадження відновного правосуддя, виділення в ок-
рему галузь права судочинства щодо неповнолітніх. На конфе-
ренції була прийнята резолюція.  

 
РЕЗОЛЮЦІЯ 

обласної конференції  
«Проблеми впровадження засад ювенальної юстиції» 

 
м. Кіровоград, лютий 2008 р. 

 
Учасники відкритої обласної конференції «Проблеми 

впровадження засад ювенальної юстиції», що зібрала пред-
ставників органів влади, освіти, а також громадських та благо-
дійних організацій Кіровоградщини, розглянувши результати 
оцінки програм відновного правосуддя в Україні, приклади за-
рубіжного досвіду впровадження програм відновного право-
суддя до системи кримінальної юстиції та обговоривши проект 
Концепції законодавчого врегулювання застосування програм 
відновного правосуддя (медіації) у кримінальному судочинстві 
України;  

Посилаючись  на резолюцію економічної і соціальної ра-
ди ООН 2000/14 від 27 липня 2000 р. «Основні принципи засто-
сування програм відновного правосуддя в кримінальних 
справах»; 
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Беручи до уваги чинні міжнародні зобов’язання щодо 
жертв злочинів, особливо Декларацію Об’єднаних Націй «Осно-
вні принципи правосуддя для жертв злочинів і зловживань 
владою», а також Рамкове рішення Ради Європейського Союзу 
«Про положення жертв у кримінальному судочинстві» від 15 бе-
резня 2001 р., міжнародні зобов’язання України як члена Ради 
Європи, особливо ст.13 Європейської конвенції про здійснення 
прав дітей (08.09.95), положення Рекомендації № R(85) 11 щодо 
статусу жертви у межах системи кримінального права, Реко-
мендації № R (87) 18 щодо спрощення структури системи кримі-
нальної юстиції, Рекомендації № R (87) 20 щодо реакції громад-
ськості на підліткову злочинність, Рекомендації № R (87) 21 що-
до зменшення рівня віктимізації і надання допомоги постраж-
далим;  

  
 Обговоривши низку актуальних питань подальшого 

впровадження ВП в Україні учасниками конференції 
запропоновано наступне: 

1. Звернути особливу увагу на важливість збереження 
гнучкості у різних моделях, формах та процедурах, що засто-
совуються у програмах примирення, тоді як принципи та цін-
ності відновного правосуддя мають залишатися незмінними. 

2. Рекомендувати  правоохоронним органам та судам 
більш широко використовувати у роботі соціальне досьє. 

3. Сприяти координації діяльності між державними, муні-
ципальними та громадськими організаціями щодо надання по-
слуг потерпілим і правопорушникам, особливо у роботі з непов-
нолітніми правопорушниками. Формувати спільне бачення сис-
теми підтримки потерпілих та правопорушників у громаді. 

4. Сприяти покращенню координації між Кримінальною 
міліцією у справах неповнолітніх та Соціальною службою для 
неповнолітніх у роботі з неповнолітніми. 

5. Зобов’язати представників правоохоронних органів ін-
формувати учасників кримінального процесу про їхнє право 
скористатися можливістю участі у програмі відновного право-
суддя (враховуючи наявність таких можливостей у регіоні). 
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6. Сприяти формуванню місцевої політики, що перед-
бачатиме підтримку діяльності громадських центрів ВП органа-
ми місцевого самоврядування 

 7. Розглянути за допомогою фахівців-економістів шляхи 
оптимального фінансування програм відновного правосуддя у 
т.ч. за рахунок з держбюджету та коштом місцевих громад 
(соціальне замовлення). 

 8. Створити регіональний консультаційно-ресурсний Центр 
Медіації, для надання консультацій учасникам кримінальних, 
конфліктних та кризових ситуацій. 

 9. Забезпечувати функціонування спільних навчальних 
програм для представників державних, муніципальних та гро-
мадських установ з метою організації діяльності громадського 
центру ВП. 

 10. Сприяти розробці спільних стандартів роботи (кри-
теріїв надання якісних соціальних послуг) для державних, 
муніципальних та громадських організацій). 

 
На конференції був таки присутній представник обласної 

прокуратури, але виступити вона відмовилась. І через декілька 
днів на сайті www. kirovograd.net  з’явилось інтерв’ю старшого 
помічника прокурора області з питань захисту прав і свобод 
неповнолітніх Л.Білобрицької 

 
Дитяча злочинність: хто винен і кому відповідати? 

 
Поряд з іншими причинами та умовами, що сприяли ско-

єнню злочинів неповнолітніми, необхідно виділити «виховання» 
дітей у асоціальній сім'ї на негативних прикладах аморальної 
поведінки батьків, упущення в організації профілактичної робо-
ти органів, на які покладено профілактику бездоглядності та 
злочинності серед дітей (зокрема, ст.5 Закону України «Про 
ор-гани і служби у справах дітей та спеціальних установ для 
дітей» на підрозділи кримінальної міліції у справах дітей 
міськрад-відділів внутрішніх справ).  

Особливе занепокоєння викликають факти скоєння непов-
нолітніми таких особливо тяжких злочинів як вбивство іншої 
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людини. Користь штовхнула неповнолітнього М. на скоєння 
грабіжу, поєднаного з насильством щодо громадянина 
напідпит-ку, що відбулося в м.Світловодську. Підліток 
заволодів його одягом, мобільним телефоном та грішми, які 
витратив у барі на придбання алкоголю. Зазначений злочин 
скоїв у стані алкого-льного сп'яніння, після вживання спиртних 
напоїв у приміщенні місцевої автостанції. Близько 22 години він 
зустрівся зі своїми знайомими неповнолітніми і повів їх на місце 
злочину. Бажаючи приховати скоєний грабіж, запропонував 
одному з них убити потерпілого. Вони били лежачого з 
особливою жорстокістю, від завданих ушкоджень наступила 
смерть. При цьому продовжу-вали вкрай цинічні дії, один 
справив природні потреби на труп, а інший фотографував на 
мобільний телефон. Цей факт свідчить про низький рівень 
ефективності роботи підрозділу КМСД по виявленню осіб, 
схильних до правопорушень, відсутність сис-теми в проведенні 
профілактичних рейдів у барах тощо, що не відповідає вимогам 
вищезазначеного закону. 

Вживання неповнолітніми спиртних напоїв сприяло ско-
єнню злочинів у 17 містах та районах, найбільше в обласному 
центрі, Олександрійському, Бобринецькому, Знам'янському та 
Петрівському районах. Однак, працівниками міліції не завжди 
виявляються причини й умови, що сприяють вчиненню непов-
нолітніми правопорушень, зокрема, вживання алкогольних на-
поїв та наркотичних речовин. Водночас рейдами, здійсненими в 
жовтні – листопаді минулого року, виявлено факти реалізації 
неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, із цих 
підстав порушено 27 проваджень про адміністративні 
правопо-рушення, винних осіб притягнуто до адміністративної 
відповіда-льності. В Олександрійському районі, де будучи 
неповнолітнім на день скоєння злочину, наніс 6 ножових ударів 
рідному брату, внаслідок чого наступила смерть потерпілого. 
Сварка сталась під час розпиття спиртних напоїв. Сім'я 
перебуває на обліку сі-льської ради як неблагополучна. 
Відмічається відсутність вза-ємодії дільничних служб з 
місцевими органами самоврядування та впливу на ситуацію, яка 
склалася на дільниці (ст.ст.10,11 За-кону України «Про 
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міліцію»). Водночас заходи, що вживаються працівниками 
органів внутрішніх справ, не завжди є адекват-ними 
криміногенній ситуації. Упродовж року жодного разу не 
ініційовано питання про позбавлення ліцензій суб'єктів госпо-
дарювання, які допустили порушення під час продажу непов-
нолітнім алкогольних та тютюнових виробів, лікарських 
засобів. 

Слід звернути увагу на ріст скоєння неповнолітніми 
тяжких тілесних ушкоджень. Їх скоєно в Олександрівському, 
Олександ-рійському, Добровеличківському, Долинському 
районах, Кіров-ському та Ленінському районах м.Кіровограда. 
Так засуджено до 7 років позбавлення волі неповнолітнього, 
мешканця одного із районів області за нанесення особі 
потерпілого тяжких тілес-них ушкоджень, від яких наступила 
смерть. З'ясовано, що батька неповнолітнього засуджено за 
скоєння вбивства. Мати виїхала на заробітки, залишивши 
неповнолітнього без батьківського пік-лування. Життєва 
невизначеність підвищила стан агресивності підлітка. Завчасно 
йому не була надана підтримка відповідними органами, у т.ч. 
КМСД та дільничною службою. 

Із неповнолітніми, які поставлені на облік, не завжди здій-
снюється належна, систематична профілактична робота. 
Деякі підрозділи ігнорують можливості адміністративної 
практики як одного з методів попередження злочинів серед 
неповнолітніх. Не виявлялись факти жорстокого поводження з 
дітьми в сім'ях підрозділами Бобринецького, Устинівського РВ 
УМВС України в області. Взагалі підрозділом Устинівського РВ 
УМВС України в області за рік складено лише 1 протокол. 
Працівниками КМСД не забезпечується виконання вимог 
законодавства щодо вне-сення підприємствам, установам, 
організаціям, обов'язкових для розгляду подань про усунення 
причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень 
неповнолітніми. Упродовж року вне-сено 79 подань, але 
одинадцятьма підрозділами проігноровано зазначені вимоги 
закону.  

У порушення вимог ст. 5 вищезазначеного Закону підрозді-
лами КМСД не забезпечується виявлення батьків, які ухиля-



  21

ються від виконання передбачених законодавством обов'язків 
щодо створення належних умов виховання дітей. Невиконання 
вимог Закону України «Про попередження насильства в сім'ї» 
підрозділами КМСД, службами дільничних сприяла випадкам, 
коли батьки (співмешканці) калічили або позбавляли життя 
дітей (2007 р. – м.Знам'янка, Олександрівський район, у 2008 р. 
– м.Олександрія).  

Про неналежне здійснення відділом КМСД УМВС України в 
області відомчого контролю за виконанням вимог ст.5 Закону 
України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей” підрозділами міськрайвідділів свідчить об-
межена кількість проведених перевірок (вісім упродовж року), 
хоча штатна чисельність відділу становить сім працівників і 
планом роботи передбачалося проведення перевірок у кожному 
підрозділі міськрайвідділів області.  

Ми не перекреслюємо тієї роботи по попередженню право-
порушень серед неповнолітніх, яку проводить більшість підроз-
ділів КМСД, чим допомагають багатьом дітям переглянути 
свої негативні вчинки та змінити поведінку на краще. Однак 
там, де є порушення законів, обов'язок прокурорів їх виявляти, 
прин-ципово реагувати.  

З огляду на вищезазначене прокуратурою області внесено 
подання начальнику УМВС в області, в якому поставлено пи-
тання про усунення порушень законів, причин та умов, що їм 
сприяли та притягнення до дисциплінарної відповідальності 
службових осіб, які допустили суттєві порушення законів в ор-
ганізації та здійсненні профілактичної роботи з дітьми. Стан 
до-держання зазначеного законодавства 12.02.08 
обговорювався на міжвідомчій нараді при прокуророві області.       
 

Чи ні є це відповіддю прокуратури – органа, який повинен 
контролювати та забезпечувати дотримання прав людини в будь 
– яких сферах нашого з вами життя, на ті, процеси, що 
відбуваються в суспільстві? Не лізьте, мовляв, туди куди вам не 
потрібно, ми самі розберемось, що для суспільства краще.  
Прокуратура відстоює монополію держави на реагування на 
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правопорушення та відсторонює громаду від процесу право-
суддя.    

Але одне те, що прокуратура була поставлена в такі рамки, 
що не змогла промовчати, є великим досягненням.  

 
 

ДОДАТКИ  
 

КОНЦЕПЦІЯ “СТВОРЕННЯ ТА 
РОЗВИТОК СИСТЕМИ  

ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ” 
 

I. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ  
СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ  

 
Головним обов’язком діяльності держави є забезпечення 

прав і свобод людини, у тому числі неповнолітніх, серед яких є 
право на безпечне дитинство при достатньому життєвому рівні, 
право на опіку та піклування, виховання з боку батьків, або осіб, 
що їх замінюють, охорону здоров‘я та лікування, відпочинок, 
доступ до безоплатної повної загальної та професійної освіти, 
право на справедливий судовий розгляд із забезпеченням права 
на захист на всіх стадіях кримінального процесу та цивільних 
прав, зокрема права на житло.  

Ситуація із станом злочинності серед неповнолітніх, що 
склалася на сьогодні в Україні, кризові явища у соціальній та 
економічній сферах зумовлюють необхідність посилення 
соціального захисту дітей, визначення пріоритетних напрямів у 
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цій важливій роботі, одним з яких є увага до дітей у конфлікті з 
законом.  

З метою забезпечення цих основних прав неповнолітніх і 
пропонується Концепція .  

В аналізі причин підвищення дитячої злочинності й шляхів 
виходу України з цієї кризи чи не найважливішим є питання про 
характер і роль держави в регулюванні процесів здійснення 
правосуддя щодо дитини.  

Чинниками, що визначили саме цей напрям захисту прав 
дітей у конфлікті з законом, стали: різкий спад виробництва, 
розбалансування економічних відносин, зростання безробіття, 
зниження сукупного доходу сім'ї, руйнування інституту дитячих 
дошкільних закладів, зменшення доступності медичних послуг, 
погіршення екологічних умов тощо. Ці обставини призвели до 
спаду демографічних показників, підвищення дитячої без-
притульності, зростання дитячої злочинності.  

Згідно з державною статистичною звітністю злочини непов-
нолітніх стали більш жорстокими, причому злочинність моло-
дшає, і спостерігається стійка тенденцію до зростання кількості 
злочинів та кількості неповнолітніх, які засуджуються до різних 
строків та видів кримінального покарання. Так, у 2004 році було 
засуджено 21806 неповнолітніх. Для порівняння, слід зазначити, 
що у 1992 році таких неповнолітніх було 11629.  

Несвоєчасне і неповне фінансування призводить існуючі 
установи, призначені для роботи із цією категорією дітей, до не-
спроможності якісно виконувати свої завдання, зумовлює необ-
хідність вироблення більш прогресивної системи соціальної реа-
білітації дітей у конфлікті з законом, яка б відповідала сучасним 
вимогам.  

 
ІІ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 
В міжнародних документах, які стосуються правосуддя 

щодо неповнолітніх (Пекінських правилах, Ер-Ріядських 
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керівних принципах та ін.) основну увагу сконцентровано на 
координації дій з метою як найповнішого забезпечення інтересів 
дитини.  

Регіональні стандарти, прийняті Парламентською 
Асамблеєю та Радою Міністрів Ради Європи також пов’язані з 
відправленням правосуддя щодо неповнолітніх, особливо з 
огляду на членство України в Раді Європи. Рада Європи 
закріплює певні права людини, до яких обов’язково належать 
права дитини, як такі, що мають найвищу політичну важливість 
і пріоритетність.  

Отже, розвиток системи правосуддя щодо неповнолітніх має 
розглядатись у контексті важливих міжнародних та регіона-
льних ініціатив, закріплених у ключових правових актах та про-
грамних політичних заявах.  

Положення Конвенції ООН про права дитини визнають пра-
во дитини вести повноцінне життя в умовах, які забезпечують її 
гідність, сприяють впевненості у собі, а також право дитини на 
особливе провадження у кримінальних справах.  

Міжнародна та вітчизняна практика свідчить, що запрова-
дження Ювенальної юстиції є важливим чинником позитивного 
впливу на суспільство і укріплення місцевих громад. Ефектив-
ною складовою ЮЮ є програми відновного правосуддя: це й 
виховний вплив на правопорушника, і профілактика скоєння 
повторних правопорушень, і сприяння соціальній адаптації та 
реінтеграції правопорушників.  

Ювенальна юстиція існує у світі понад 100 років. Піонером 
у цій справі виступили США, де у 1899 році було створено пер-
ший “дитячий суд” у Чикаго. Сьогодні існує декілька ефективно 
працюючих моделей ювенальної юстиції – англо-американська, 
континентальна, скандинавська. За загальним правилом вони 
діють на підставі окремих законодавчих актів про судоустрій і 
процедуру в органах ювенальної юстиції. Так, у США такою 
основою є федеральний Закон про ювенальну юстицію та 
запобігання правопорушенням неповнолітніх (1974 рік), у Вели-
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кій Британії – серія законів про дітей та молодь (видається з 
1908 року), у Польщі – Закон про процедуру розгляду справ 
неповнолітніх (1982 рік), у Канаді – Акт кримінальної юстиції 
щодо неповнолітніх (1982 рік).  

Енергійно проходить розробка російської системи ювеналь-
ної юстиції, зокрема, розроблено її концепцію та проект відпо-
відного закону, а також проект федерального закону “Основи 
законодавства про ювенальну юстицію Російської Федерації”. В 
окремих регіонах Росії (зокрема, в Санкт-Петербурзі та Ростові-
на-Дону) за допомогою Програми розвитку ООН та деяких 
зарубіжних благодійних програм розгорнуто пілотні проекти з 
поступового введення в дію ювенальної юстиції. Зокрема, на 
базі одного з місцевих судів м. Москви протягом останнього ча-
су було реалізовано модель ювенального суду. Позитивними ре-
зультатами моделі, на наш погляд можна вважати намагання 
налагодити взаємодію суду з соціальною службою та адвокатом, 
запровадження елементів медіації, як під час досудового слід-
ства, так і при судовому розгляді. Було зроблено спробу розши-
рити застосування альтернативних (не пов’язаних з позбавлен-
ням волі) мір покарання та спробу закриття деяких справ за до-
сягнення порозуміння, закріпленого договором, між потерпілим 
та правопорушником.  

Попри відсутність конкретних законодавчих актів, достат-
ньо прозорою і вмотивованою виглядає Нідерландська система 
ювенальної юстиції. Основними ключовими елементами цієї 
системи є: ювенальний суддя, ювенальний прокурор, ювеналь-
ний адвокат, Рада з захисту дітей при Міністерстві юстиції 
Нідерландів (займається підготовкою соціально-психологічної 
характеристики правопорушника, наданням відповідної інфор-
мації ювенальному судді, а також наглядом за дотриманням 
прав дитини в кримінальному процесі), центри пробації (пере-
важно громадські організації, наприклад “Холт”). Функції відно-
влюючого правосуддя покладені на спеціально підготовлених 
офіцерів поліції у справах неповнолітніх.  
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В Україні створення спеціалізованої системи, що захищала б 
права дитини, є вкрай необхідною. Практичний досвід показав, 
що рання соціальна реабілітація дітей у конфлікті з законом є 
ефективним соціальним механізмом, який дає змогу відновити 
фізичний, психологічний і соціальний статус дитини із значною 
економією коштів.  

Враховуючи складність демографічної ситуації в Україні, 
стабільне зростання дитячої злочинності і необхідність зміни 
цієї ситуації на краще, рання соціальна реабілітація дітей у 
конфлікті з законом сприятиме, відновленню їх повноцінного 
соціального статусу, що в свою чергу сприятиме зменшенню 
соціальної напруженості у суспільстві та поліпшенню здоров'я 
нації.  

Виходячи із вищенаведеного пропонуємо при розробці 
нормативних актів в галузі ювенальної юстиції доцільно брати 
за основу:  
· Конвенцію ООН з Прав Дитини, 20.11.89;  
· Керівні принципи ООН з попередження злочинності серед не-
повнолітніх (PJD, 1990);  
· Мінімальні правила ООН щодо відправлення ювенальної 
юстиції (AJJ, 1985), Пекінські правила;  
· Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі 
(JDL, 1990)  
· Основні принципи застосування програм відновного пра-
восуддя в кримінальних справах (Економічна і соціальна Рада 
ООН, 24 липня 2002 р.)  
· Резолюцію Економічної і соціальної Ради ООН. "Розробка і 
застосування заходів з медіації і відновного правосуддя у 
кримінальному судочинстві” (1999/26 від 28 липня 1999 р.)  
· Декларацію Об’єднаних Націй "Основні принципи правосуддя 
для жертв злочинів і зловживання владою".  
· Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам-чле-
нам щодо нових засобів роботи з злочинністю серед непов-
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нолітніх і ролі правосуддя у справах неповнолітніх (Rec 
(2003)20 від 24 вересня 2003 р);  
· Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам чле-
нам № R(87)20 щодо соціальної реакції на злочинність серед 
неповнолітніх ;  
· Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(88) 6 щодо 
соціальної реакції на злочинність серед неповнолітніх у 
середовищі вихідців з сімей мігрантів;  
· Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № Rec(2000)20 
щодо ролі раннього психологічного втручання з метою профі-
лактики злочинності ;  
· Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Рада 
Європи, 04.11.50;  
· Європейська конвенція про визнання та виконання рішень 
стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, 
Рада Європи, 20.05.80;  
· Європейська конвенція про здійснення прав дітей, Рада Єв-
ропи, 25.01.96;  
· Конституцію України;  
· Кримінальний кодекс України;  
· Кримінально-процесуальний кодекс України;  
· Цивільний кодекс України;  
· Цивільно-процесуальний кодекс України;  
· Сімейний кодекс України;  
· Закон України від 24.01.95 “Про органи і служби у справах не-
повнолітніх”;  
· Закон України від 23.12.93 “Про забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві”;  
· Закон України від 05.02.93 “Про сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді в Україні”;  
· Закон України від 26.04.2001 “Про охорону дитинства”;  
· Закон України від 21.11.92 “Про державну допомогу сім‘ям з 
дітьми”;  
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· Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.96 № 1072 
“Про затвердження Положення про центр медико-соціальної 
реабілітації неповнолітніх”;  
· Постанова КМ України від 01.04.2004 № 429 “Про затвер-
дження положень про спостережні комісії та піклувальні ради 
при спеціальних виховних установах”;  
· Постанова КМ України від 12.05.2004 № 608 “Про затвер-
дження Типового положення про центр соціально-психологічної 
допомоги”;  
· Указ Президента України “Про Національну програму “Діти 
України” від 18.01.96;  
· Указ Президента України від 21.01.2001 “Про додаткові заходи 
щодо забезпечення виконання Національної програми “Діти 
України” на період до 2005 року”;  
· Наказ Міністерства охорони здоров України, Міністерства ос-
віти України від 05.05.97 “Про затвердження Інструкції про 
медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до 
загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної 
реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов 
виховання”;  
· Постанова Пленуму ВСУ № 6 від 31.05.2002 р. “Про практику 
розгляду судами справ про застосування заходів виховного 
характеру”;  
· Постанова Пленуму ВСУ № 5 від 2004р. “Про практику за-
стосування судами України законодавства у справах про зло-
чини неповнолітніх”;  
· Постанова Пленуму ВСУ № 2 від 27.02.2004 р. “Про засто-
сування судами законодавства про відповідальність за втягнення 
неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”;  
· Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втяг-
нення їх у злочинну діяльність, Вісник верховного Суду Укра-
їни, 2003 р.;  
· Досвід інших країн.  
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ІІІ. СТАН ЮВЕНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ  
В УКРАЇНІ 

 
За останній рік в Україні проблема запровадження елементів 

ювенальної юстиції в українське судочинство набула значної 
актуальності, принаймні на рівні широкого інформаційного 
розголосу та підготовки кадрів ювенальної юстиції з числа 
суддів та фахівців пенітенціарної системи. Наявність різних 
позицій і підходів з приводу правосуддя для неповнолітніх 
призводить до того, що сьогодні основне питання у цій сфері 
полягає вже не в тому, чи бути в Україні “дитячій” юстиції, а в 
тому, якою їй бути. Позитивним зрушенням, на наш погляд, є, 
хоч і повільна, але доволі стійка, трансформація системи 
правосуддя від превалювання каральної моделі правосуддя до 
реституційної та реінтеграційної моделей. Треба зазначити, що 
Україна вже зробила деякі кроки щодо втілення у життя про-
гресивних положень міжнародно-правових актів, що дає підста-
ви вести мову про позитивні зміни у національному (внутрішньо-
державному) законодавстві. Протягом 2001 року Верховна Рада 
України ухвалила Закони “Про охорону дитинства”, “Про соціа-
льну роботу з дітьми та молоддю”, “Про попередження 
насильства в сім’ї”. У 1995 році прийнято Закон “Про органи і 
служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для не-
повнолітніх”, в якому передбачено створення при судах інститу-
ту судових вихователів, положення про який затверджується 
Верховним Судом України, Міністерством юстиції України, 
Міністерством освіти України. Разом з тим, очевидними є 
неповнота законодавства, а ще більше – прогалини у системі 
державних органів у справі захисту прав дитини. Закон України 
“Про охорону дитинства”, необхідний з точки зору імплемен-
тації до національного законодавства положень Конвенції ООН 
про права дитини, майже цілком її повторює і не містить дієвого 
механізму захисту прав дитини. Дещо більш конкретним є поло-
ження Закону “Про попередження насильства в сім’ї”. Закон 
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України “Про охорону дитинства” встановлює принципово ін-
ший пріоритетний ряд у сфері захисту прав дитини. Згідно зі 
статтею 10 названого Закону, “Дитина вправі особисто звер-
нутись до органу опіки та піклування, у службу у справах непов-
нолітніх, інші уповноважені органи за захистом своїх прав, сво-
бод та законних інтересів”, а стаття 3 встановлює державні 
гарантії рівного доступу до безплатної юридичної допомоги, 
необхідної для забезпечення захисту прав дитини. Новий Кримі-
нальний кодекс України загалом відповідає міжнародним стан-
дартам, за винятком санкцій деяких статей, зокрема ст. 289 (не-
законне заволодіння транспортним засобом), якою перед-
бачається покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років (ча-
стина 2), від 10 до 15 років (частина 3). Розділ XV присвячено 
виключно особливостям кримінальної відповідальності та пока-
рання неповнолітніх, де, як види покарань, зазначені громадські 
та виправні роботи, звільнення від покарання із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру, умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання. Але, на жаль, незважаючи 
на існування правових положень щодо таких органів у націо-
нальному законодавстві, до цього часу в Україні відсутні спеціа-
лізовані суди у справах неповнолітніх. На даний час у судах Ук-
раїни введена спеціалізація суддів, які розглядають справи про 
злочини неповнолітніх і це є вагомим кроком до запровадження 
ювенальної юстиції. Але на даний час залишається проблемним 
забезпечення адвокатом і питання здійснення захисту у кримі-
нальному процесі (як на досудовому слідстві та і в судовому 
процесі) на даний час не завжди вирішується відповідно за 
закону.  

Важливим також є питання соціальної адаптації, тобто ство-
рення умов, які робили б дитину менш вразливою, дозволяли б 
їй протистояти різнорідним ситуаціям, в тому числі й таким, що 
сприяють вчиненню злочинів та рецидивам.  

Протягом 2004 року Верховний Суд України прийняв дві 
Постанови Пленумів ВСУ: “Про застосування судами законо-
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давства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у 
злочинну чи іншу антигромадську діяльність” та “Про практику 
застосування судами України законодавства у справах про 
злочини неповнолітніх”.  

Слід відзначити позитивний вплив цих постанов на ство-
рення передумов розвитку ювенальної юстиції в Україні, зокре-
ма:  

- посилення кримінальної відповідальності за втягнення не-
повнолітніх до злочинної діяльності;  

- забезпечення права на захист на всіх стадіях кримінального 
процесу;  

- застосування різних підходів до неповнолітніх і дорослих у 
судовому процесі;  

- приділення більшої уваги до підготовки соціально-пси-
хологічної характеристики неповнолітнього правопорушника;  

- підвищення ролі відновного правосуддя;  
- поглиблення співпраці з громадськими організаціями, що 

відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам та су-
часним світовим тенденціям.  

Вивчення стану злочинності неповнолітніх в Україні, зако-
нодавства, яке визначає їх правовий статус і повноваження су-
дів, правоохоронних органів та пенітенціарної системи, можли-
востей реабілітації неповнолітніх правопорушників дає підстави 
для однозначного висновку про необхідність створення в Укра-
їні ювенальної юстиції шляхом реформування існуючих та за-
провадження нових інституцій, залучення недержавних органі-
зацій.  

 
ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ 

 
Дитина у конфлікті з законом (неповнолітній правопору-

шник)  
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Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно 
з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повно-
літньої раніше. ( Закон “Про охорону дитинства”).  

Неповнолітня особа (у кримінальному праві) – особа, яка 
на момент вчинення злочину не досягла вісімнадцятирічного 
віку. (ч.1 ст. 102 Кримінального кодексу України)  

У тому разі. коли особа обвинувачується у злочинах, одні з 
яких вчинені нею до, а інші – після досягнення 18 років, відпо-
відно до п.1 ч.1 ст. 45 КПК участь захисники є обов‘язковою 
(поновлення процесуальних прав як неповнолітньої особи). 
(Постанова №5 Пленуму ВСУ від 16.04.2004)  

Відновний (реституційний) підхід – це спосіб реагування 
на конфліктні та кримінальні ситуації, що доповнює офіційне 
правосуддя, залучаючи сторони конфлікту або потерпілого та 
правопорушника, їхнє соціальне оточення та громадськість до 
виправлення наслідків скоєного з метою поновлення особистих 
стосунків між задіяними у конфлікті людьми та в громаді в ці-
лому; виховного впливу на правопорушника та його подальшої 
соціальної реінтеграції. Відновний підхід прагне максимально 
відшкодувати збитки потерпілих і сприяти усвідомленню право-
порушником особистої відповідальності за скоєне. (Головні при-
нципи застосування програм відновного правосуддя у кримі-
нальних справа. Економічна і соціальна Рада ООН, 24.07.2002)  

Програма відновного (реституційного) правосуддя – це 
будь-яка програма, що використовує відновний підхід або наці-
лена на досягнення відновного результату.  

Відновний процес – це будь-який процес, у якому потер-
пілий, правопорушник та/або будь-які інші члени спільноти, на 
яких вплинуло правопорушення, активно і спільно приймають 
участь у вирішенні проблем, що виникли внаслідок правопо-
рушення, за допомогою справедливої та незацікавленої третьої 
сторони. Відновний процес може здійснюватись шляхом прове-
дення програм примирення між потерпілим і правопорушником 
(медіації), сімейних конференцій, шкільних програм прими-
рення, кіл правосуддя тощо.  
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Відновний результат – це угода, якої було досягнуто у ре-
зультаті відновного процесу, а саме: реституція, громадські про-
грами чи інші відповідні дії, призначенням яких є відновлення 
потерпілого і спільноти та реінтеграцію потерпілого та правопо-
рушника.  

“Система правосуддя у справах неповнолітніх” визнача-
ється як формальний компонент більш широкого підходу, що 
має сприяти подоланню злочинності в середовищі неповно-
літніх. Разом із судами у справах неповнолітніх, вона включає 
офіційні органи та агенції, такі як міліція, прокуратура, юри-
дичні служби, служба пробації та установи Державного депар-
таменту з питань виконання покарань. Система тісно співпра-
цює також із службами охорони здоров’я, закладами освіти, 
соціальними та благодійними службами, а також недержавними 
організаціями, такими як служба захисту жертв і свідків.  

“Ювенальна юстиція” – система державних та недержав-
них інститутів, спрямованих на захист прав дитини, правовий і 
соціальний вплив на дитину та її оточення: державні структури 
(правоохоронні органи, суди, адвокатура, служби у справах не-
повнолітніх, соціальні служби для дітей та молоді, органи 
пенітенціарної системи) і громадські організації та об’єднання. 
Центральним елементом ЮЮ є ювенальний суд.  

Девіантна поведінка – поведінка з відхиленнями від норм 
(правових, морально-етичних), які визнає суспільство. У кримі-
нології розрізняють такі види д.п.: злочинна, незлочинна проти-
правна, аморальна. Девіантна поведінка є наслідком асоціа-
льного розвитку особи, впливу на неї несприятливих соціальних 
ситуацій та негативних соціальних факторів. 

Деліквента поведінка – різновид девіантної поведінки, що 
також є протиправним, тобто таким, що порушує правові забо-
рони та обмеження.  
 
V. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 
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Дана концепція розробляється з метою підвищення рівня 
правового захисту неповнолітніх, зменшення рівня дитячої 
злочинності, підвищення відповідальності держави і суспільства 
за умови зростання та розвитку дітей.  

Ювенальна юстиція має бути своєрідним полем співпраці 
держави та інститутів громадянського суспільства з метою за-
безпечення кращого та безпечного майбутнього українських 
дітей.  

Сенс такої юстиції полягає в підпорядкуванні судочинства 
вирішенню завдань соціалізації молоді і забезпечення їх майбут-
нього як законослухняних членів суспільства.  
 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ: 
 

· орієнтованість переважно на відновну та примирну, охо-
ронну, а також реабілітаційну функції (а не карного пере-
слідування та покарання);  

· соціальна насиченість;  
· індивідуалізація судового процесу.  
 
Ювенальна юстиція базується на:  
відновному підході до правопорушення; цінності особи-

стості неповнолітнього, що постав перед судом; активному 
використання в судовому провадженні у справах неповнолітніх 
даних про неповнолітніх, отриманих судом від спеціалізованих 
допоміжних юридичних та соціальних органів (служб); поси-
ленні охоронної функції суду по відношенню до неповноліт-
нього; спеціальній підготовці суддів та інших представників 
системи правосуддя щодо особливостей справ щодо неповноліт-
ніх; особливому (спрощеному, неформальному) порядку судо-
чинства по відношенню до неповнолітніх; наявності системи 
спеціалізованих допоміжних служб.  

 
Крім звичних для нашої судової системи охоронно-кара-

льних функцій, ювенальна юстиція повинна мати такі спеціальні 
функції:  
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- ВІДНОВНА та ПРИМИРНА. Ювенальна юстиція має базу-
ватися на відновному підході. В цьому її принципова відмін-
ність від сучасного “дорослого” правосуддя. Правосуддя у спра-
вах неповнолітніх має бути не каральним, а передовсім таким, 
що відновлює порушені права та свободи жертви злочину, або 
потерпілого від правопорушення, сприяє прийняттю відпові-
дальності правопорушником і здійсненню заходів по виправлен-
ню завданої шкоди. Вирішення конфліктів та ситуацій правопо-
рушень відбувається шляхом досягнення порозуміння між сто-
ронами, причетними до злочину, із залученням їхнього оточен-
ня.  
 
- ОХОРОННА. Забезпечення судового захисту неповнолітнього 
в якості потерпілого, підсудного, засудженого тощо шляхом за-
криття справи про злочин неповнолітнього або про посягання на 
злочин, зменшення розміру покарання по факту неповноліття у 
відповідності із Кримінальним кодексом України; перевага 
виховного впливу перед примусовими заходами тощо)  
 
- РЕАБІЛІТАЦІЙНА. Ця реабілітація стосується і дитини, яка 
потерпіла від жорстокого поводження або недбалого піклу-
вання, і неповнолітнього правопорушника, який має бути ресо-
ціалізований. Для цього ювенальний суд має стати центром 
низки державних та недержавних інституцій, програм і проектів, 
які працюють з дітьми.  
 

VІ. КОНЦЕПЦІЄЮ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 
ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ: 

 
I. Здійснення профілактичної діяльності, спрямованої на 

попередження деліквентної та девіантної поведінки серед 
дітей та неповнолітніх.  
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1. Створення та впровадження в систему державних органів, 
що опікуються дітьми та неповнолітніми, профілактичних 
програм, що базуються на відновному підході.  

2. Розробка додаткових та вдосконалення існуючих програм 
з підтримки, підвищення значимості сім’ї, спільноти та ото-
чуючого середовища у житті дитини (програми з підтримки 
сім’ї, програми з надання допомоги з виховання, ініціативи 
розвитку суспільства, розвиток ініціатив місцевих спільнот, 
схеми безпечного оточуючого середовища, партнерство заради 
безпеки суспільства тощо)  

 
Більшість з превентивних програм також засновані на по-

требі багатосекторного та всеохоплюючого підходу до попере-
дження злочинів. Цей підхід спирається не тільки на право-
охоронні органи чи судову систему, але й залучає суспільство, 
органи місцевої влади та приватний сектор. Таким чином дійсно 
всеохоплююча превентивна програма може залучати правоохо-
ронні органи/освітні заклади/соціальні служби/охорону здоров’я 
/приватні/місцеві спільноти та ін. – це спроба зменшити вплив 
факторів ризику, які найвірогідніше штовхатимуть дітей до 
протиправної поведінки.  

 
II. Реформування системи правосуддя щодо неповнолітніх в 

напрямку зміни способу реагування на правопорушення з 
карального на відновний, охоронний та виховний.  

 
1. Створення системи ювенальних судів за вертикальним 

принципом. Ювенальний суд, як центральний елемент ювена-
льної юстиції, розглядає справи про:  

· злочини, вчинені неповнолітніми (у тому числі і за 
наявності дорослих співучасників);  

· адміністративні правопорушення неповнолітніх;  
· жорстоке поводження з дітьми та невиконання обов’язків 

стосовно дитини (можливо усі правопорушення, від яких по-
страждалою стороною є дитина);  

· цивільні справи, де стороною є дитина.  
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2. Гуманізація ювенального судочинства:  
· зміна преференцій у судочинстві – поступовий перехід від 

виконання каральних функцій правосуддя до відновних;  
· досягнення нового погляду на жертву як важливого 

суб’єкту судового процесу;  
· демократизація судочинства;  
· застосування принципу використання неюридичних знань 

(психологія та педагогіка) в українському ювенальному 
судочинстві.  

 
3. Особливий підхід до неповнолітніх під час попереднього 

слідства:  
· перевага мір запобіжних заходів, які не пов’язані з 

перебуванням під вартою;  
· особливі умови утримання неповнолітніх під час 

перебування під вартою;  
· дотримання прав дитини, які визначені міжнародним та 

вітчизняним законодавством в процесі досудового слідства.  
 
4. Розвиток альтернатив кримінальному переслідуванню (та-

ких як програми відновного правосуддя), які зможуть знизити 
рівень скоєння неповнолітнім нових злочинів і, тим самим, 
сприяти гуманізації органів правосуддя, перевихованню та 
ресоціалізації неповнолітнього.  

 
5. Розвиток та впровадження системи юридичної, психоло-

гічної допомоги та підтримки неповнолітнім правопорушникам і 
потерпілим в процесі здійснення правосуддя.  

 
6. Розвиток і впровадження програм відновного правосуддя 

в ювенальну юстицію.  
· розробити модель функціонування програм відновного 

правосуддя в системі ювенальної юстиції;  
· розробити дієвий механізм співпраці державних органів і 

громадськості (організації, фізичні особи) щодо впровадження і 
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реалізації програм відновного правосуддя в системі ювенальної 
юстиції;  

· створити систему підготовки та акредитації (сертифікації) 
спеціалістів з проведення програм відновного правосуддя;  

· розробити механізм державного соціального замовлення на 
проведення програм відновного правосуддя.  
 

III. Забезпечення функціонування системи реабілітації 
неповнолітніх правопорушників в напрямку їх соціалізації 
та/або соціальної реінтеграції.  

 
1. Гуманізація та посилення реабілітаційної, виховної і 

профілактичної функції установ кримінально-виконавчої сис-
теми та установ, які опікуються засудженими неповнолітніми та 
тими, хто вийшов з місць позбавлення волі.  

· створення підґрунтя для реформи державної пенітенціарної 
політики та її проведення;  

· забезпечення соціальним житлом неповнолітніх, які не ма-
ють житла і виходять із установ системи Державного депар-
таменту з питань виконання покарань.  

 
2. Впровадження відновного підходу в діяльність криміна-

льно-виконавчих та реабілітаційних установ, які працюють з 
неповнолітніми.  

 
3. Розробка і впровадження в систему реабілітації непов-

нолітніх правопорушників широкого кола заходів виховного та 
профілактичного характеру:  

· програм відновного правосуддя;  
· надання соціально-психологічної підтримки неповнолітнім 

та їх сім’ям, робота з соціальним оточенням неповнолітнього;  
· призначення громадських робіт;  
· освітньо-інформаційні превентивні програми;  
· інші заходи виховного та профілактичного характеру.  
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4. Створення інституту пробації для неповнолітніх, до функ-
цій якого, зокрема, будуть належати:  

· підготовка соціально-психологічної характеристики непов-
нолітнього правопорушника для органів системи правосуддя;  

· підготовка рекомендацій органам судочинства про призна-
чення оптимального заходу впливу (виховного та профілактик-
ного характеру) на неповнолітнього правопорушника, а також 
підготовка матеріалів щодо забезпечення його цивільних прав, 
зокрема правом на житло;  

· профілактика рецидиву правопорушення шляхом надання 
соціально-психологічної підтримки неповнолітньому право по-
рушнику;  

· сприяння соціальній адаптації та реінтеграції неповноліт-
нього правопорушника.  

 
Посилення ролі громадськості в процесах профілактики ско-

єння повторних правопорушень, реабілітації та перевиховання 
неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, та тих, хто вийшли з місць 
позбавлення волі.  

 
VII. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 

 
Для впровадження системи ювенальної юстиції в Україні 

необхідно:  
 
1. Створити Національну державну програму, покликаної 

охопити наріжні компоненти ювенальної юстиції з метою зміни 
парадигми правосуддя щодо неповнолітніх. Це означатиме 
еволюційну зміну системи кримінальних покарань у напрямку 
широкого застосування технологій відновного правосуддя. Про-
грама передбачає комплексне впровадження основних скла-
дових ювенальної юстиції шляхом реалізації 6-ти модулів Про-
грами:  
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І-й Модуль: Кадровий: підготовка фахівців у галузі юве-
нальної юстиції:  

- ювенальні судді;  
- прокурори у справах неповнолітніх;  
- адвокати з ювенальних справ;  
- кримінальна міліція у справах неповнолітніх;  
- соціальні працівники;  
- офіцери пробації;  
- працівники пенітенціарної системи по роботі з непов-

нолітніми;  
- координатори та ведучі програм відновного правосуддя.  
 
ІІ-й Модуль: Законодавчий: створення законодавчої бази та 

процедур щодо неповнолітніх у конфлікті з законом:  
- цей модуль передбачає аналіз чинного законодавства, вия-

влення прогалин та невідповідностей міжнародним стандартам;  
- внесення необхідних змін та доповнень до чинного 

законодавства;  
- створення окремого закону, який би регулював весь ком-

плекс питань та процедур, пов’язаних з юстицією щодо непов-
нолітніх;  

- запровадження податкових пільг для заохочення благо-
дійних ініціатив щодо координації діяльності ювенальних орга-
нів та громадських організацій.  

 
ІІІ-й Модуль: Інституційний: створення ювенальних судів 

та центрів  
- спеціалізація суддів в судах загальної юрисдикції;  
- створення центрів пробації та центрів надання соціальної 

та психологічної допомоги;  
- створення інституту судового вихователя;  
- впровадження програм відновного правосуддя;  
- створення спеціалізованих ювенальних судів.  
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IV-й Модуль: Освітньо - науковий: впровадження нових 
освітніх кваліфікацій, проведення наукових досліджень щодо 
ювенальної юстиції:  

- розробка спеціальної освітньої програми на базі Академії 
суддів України із урахуванням міжнародного досвіду і останніх 
досягнень науки щодо особливостей психо-фізіологічного роз-
витку неповнолітніх; підготовка за цією програмою спеціальної 
категорії суддів за фахом “ювенальний суддя”.  

- розробка спеціальної освітньої програми юридичних ВУЗів 
для юристів, що працюватимуть в галузі ювенальної юстиції.  

- розробка та виконання цільових науково-дослідних про-
грам з питань функціонування Ювенальної Юстиції;  

- впровадження нової освітньої кваліфікації для вчителів та 
вихователів – ювенальний вихователь, ювенальний вчитель, 
судовий вихователь, вчитель та вихователь з питань соціальної 
адаптації: вчитель та вихователь дітей (н/л) групи ризику, дітей 
(н/л) правопорушників, дітей (н/л), які вчинили злочин;  

- розробка спеціальної освітньої програми для педагогічних 
ВУЗів для вчителів та вихователів, що працюватимуть в галузі 
ювенальної юстиції;  

- підготовка та запровадження правового навчання непов-
нолітніх щодо права на захист у кримінальному судочинстві та 
окремих положень кримінального права.  

 
V Модуль: Аналітичний:  
- оцінка реальних процесів у суспільстві та їх вплив на жит-

тя та вчинки неповнолітніх, зокрема на бездоглядність, жебра-
цтво, злочинність;  

- розробка пропозицій з урахуванням вікових особливостей 
та вжиття заходів для запобігання бездоглядності неповнолітніх 
і пов’язаних з цим інших негативних явищ (бродяжництво, же-
брацтво) як основної умови, що сприяє підлітковій злочинності.  

 
VІ-й Модуль: Інформаційний: пропагування ідей і принци-

пів ювенальної юстиції в українському суспільстві шляхом про-
ведення:  
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- широкої мас-медійної піар-кампанії з метою інформування 
широких кіл громадськості про ювенальну юстицію та форму-
вання соціального попиту на реалізацію цих ідей.  

 
VII Модуль: Фінансовий: бюджетне забезпечення статті 

видатків на реалізацію І – VІ Модулів.  
 
Реалізація І та ІІ, ІV, V, VІ, VП модулів проходить не послі-

довно, а паралельно. ІІІ модуль реалізовується послідовно за І та 
ІІ.  

 
2. Забезпечення організаційної, фінансової та матеріальної 

підтримки для впровадження та функціонування системи Юве-
нальної Юстиції.  

 
3. Створення міжвідомчої Координаційної ради з питань 

функціонування системи Ювенальної Юстиції для сприяння 
реалізації державної політики та координації дій у вирішенні 
питань, пов'язаних з профілактикою скоєння правопорушень 
дітьми та підлітками, створенням системи підтримки дітей та 
підлітків у системі Ювенальної Юстиції, соціалізацією та 
реінтеграцією неповнолітніх правопорушників, за участю 
представників Мінюсту, Міносвіти, Міністерства з питань сім’ї 
та молоді, МВД, МОЗ інших зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади.  
 
Робоча група Проекту “Створення та розвиток системи 
ювенальної юстиції України” у складі:  
Верховного Суду України, 
Міністерства юстиції України, 
Генеральної прокуратури України, 
Всеукраїнського Комітету Захисту Дітей, 
Українського Центру “Порозуміння” 
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Мартін Райд «Відновне правосуддя – 

шлях до справедливості» 
 

Традиційне (каральне ) 
правосуддя 

Відновне правосуддя  

Зло – це порушення правил Зло – це порушення прав людини, 
руйнація взаємовідносин 

Зловмисні дії створюють віну Зловмисні дії створюють 
відповідальність та зобов’язання 

Злочин розглядається, як щось, 
таке, що відрізняється від іншого 
зла  

Злочин розглядається у зв’язку з 
іншими конфліктами та 
факторами спричинення шкоди 

Розплата – це покарання Розплата – це виправлення 
ситуації 

Фокус на минулому Фокус на майбутньому 
Біль причиняється, щоб покарати 
та стримувати 

Репарація як засіб відновлення 
обох сторін 

Шкода, яка нанесена злочинцем, 
урівноважується шкодою, яка 
наноситься йому самому 

Шкода, яка нанесена злочинцем, 
урівноважується виправлянням 
ситуації компенсацією 

Засудження злочинця Засудження зловмисних, 
шкідливих дії 

Правосуддя розділяє людей Правосуддя об’єднує людей 
Ігноруються соціальні, економічні 
та моральні аспекти поведінки 

Весь контекст має значення  

Процес веде до відчуження Процес націлено на примирення 
Монополія держави на реагування Роль жертви, злочинця та громади 
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на правопорушення признаються 
Громади залишаються в стороні, 
її абстрактно представляє держава 

Громади виступає в ролі 
фасилітатора в відновному 
процесі. 

 
 

 
Хибне коло карної системи ювенальної 

юстиції 
(матеріали конференції «Роль відновного правосуддя в системі 

ювенальної юстиції) 
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Коло відновної системи ювенальної 
юстиції 

(матеріали конференції «Роль відновного правосуддя в системі 
ювенальної юстиції) 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ В СИСТЕМІ ЮВЕНАЛЬНОЇ 

ЮСТИЦІЇ 
Виступ на Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Створення та розвиток системи ювенальної юстиції в 
Україні» 

 
Коваль Р.Г., Український Центр Порозуміння. 

 
Створюючи систему ювенальної юстиції, ми намага-

ємось не тільки підкреслити важливість змін підходів до 
дитини та до захисту її прав, але й сподіваємось, що 
запропоновані зміни допоможуть подолати зростання рівня 
злочинності серед молоді, який зараз викликає занепо-
коєння у більшості фахівців, які працюють з дітьми, та у 
небайдужої до цієї проблеми частини населення України. 

Для того щоб вирішити проблему злочинності серед 
молоді, треба в першу чергу знайти відповідь на запи-
тання: в чому полягають причини цього соціального яви-
ща?  

Чимало дослідників в усьому світі намагалися знайти 
відповідь на це питання. На сьогодні вже є результати 
досліджень, якими ми можемо, і мусимо, скористатися, 
якщо маємо на меті зменшити рівень асоціальної 
поведінки серед неповнолітніх. Зокрема, корисними є 
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дослідження відомого австралійського соціолога та 
антрополога Джона Брейтуейта, який визначив фактори, 
що сприяють вчиненню злочинів молодими людьми, а 
саме:  

• економічний спад у країні;  
• постійні конфлікти між батьками, а також ситуації, 

в яких дитина стає свідком домашнього насильства; 
• відсутність одного або обох батьків та, так зване, 

соціальне сирітство, коли батьки не приділяють уваги 
вихованню дитини; 

• погана поведінка у школі, яка стає основою 
асоціальної, і, в подальшому, кримінальної поведінки. 

В цілому, все вищезазначене, можна звести до від-
сутності належної підтримки дитини з боку родини, школи 
або громади загалом. До схожого висновку прийшов 
відомий у світі норвезький кримінолог Нільс Крісті, 
вивчаючи проблеми злочинності та підхід правоохоронних 
органів щодо її врегулювання. У своїй книзі “Щільність 
суспільства” Крісті, згідно результатів дослідження, 
доходить такого висновку: правоохоронні органи держави 
не спроможні контролювати рівень злочинності; єдине, що 
є дієвим джерелом контролю над злочинністю, – це 
ставлення громадськості та суспільства до цього соціа-
льного явища. Ще раніше він також висловлював думку, 
що існуюча система правосуддя відібрала право власності 
на конфлікт у своїх громадян (Christie N., Conflicts as 
property, British Journal of Criminology, 1977, Ст.1-15). 
Проте, надання громадянам можливості спільно обгово-
рювати наслідки конфліктної або кримінальної ситуації та 
вирішувати, яким чином їх можна усунути, є дуже 
важливим інструментом регулювання злочинності. Адже 
саме через цей процес відбувається побудова та зміцнення 
системи суспільної моралі та однозначне розуміння того, 
що є суспільно-корисною поведінкою, а що – ні. Практич-
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но будь-яка людина у молодому віці робить щось таке, що 
може вважатися порушенням закону, і це, фактично, є 
нормальним процесом випробовування себе та визначення 
своїх взаємостосунків з суспільством. Тому, з огляду на 
вищесказане, дуже важливо, щоб система реагування на 
правопорушення передбачала для неповнолітніх право-
порушників можливості усвідомити наслідки скоєного, 
вибачитись, відшкодувати потерпілій особі завдану шкоду, 
і, таким чином, прийти до розуміння того, що є суспільно 
прийнятною поведінкою.  

Водночас, з розвитком та професійним становленням 
системи кримінального судочинства, яка орієнована на 
покарання злочинця (а фактично, на завдання страждань 
винній людині у відповідь на її протиправну поведінку), 
людство використовувало й інший підхід до розуміння 
відповідальності, а саме: відповідати за свої вчинки перед 
тим, хто від них постраждав. Австралійській науковець 
Джон Брейтуейт, про якого йшлось раніше, зазначав, що 
тільки почуття сорому, яке виникає під час особистої 
розмови з потерпілим, та прохання про вибачення перед 
людиною та громадою, яким було завдано шкоду, сприяє 
усвідомленню своєї провини та здійснює виховний 
(трансформуючий) вплив на молоду людину (Брейтуейт Д. 
Преступление, стыд и воссоединение: Пер. с англ. Н. Д. 
Хариковой / Под общ. Ред. М. Г. Флямера. – М.: Центр 
«Судебно-правовая реформа», 2002. – 312 с). До речі, вже 
багато досліджень довели що покарання та ув’язнення не 
тільки не сприяє виправленню правопорушника, але й 
збільшує ймовірність того, що він вчинить нове 
правопорушення (Lipsey 1995). 

Існуючий в Україні Кримінальний Кодекс передбачає 
можливість закриття справи у зв’язку з дієвим каяттям 
правопорушника та відшкодуванням завданої шкоди, а 
також примиренням потерпілого та правопорушника, що 
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могло б сприяти розвитку відновних підходів. Але існуюча 
правова система не надає реальної можливості зробити це 
належним чином, зокрема через відсутність в ній 
інструменту, завдяки якому стало б можливе примирення 
потерпілого та правопорушника. Уявіть себе у ролі однієї 
чи іншої сторони: наскільки учасники кримінальної 
ситуації готові самостійно зустрітися знову віч-на-віч, 
навіть з метою вибачення та досягнення порозуміння 
стосовно відшкодування збитків? А якщо одна з сторін – 
неповнолітній, який ще взагалі не має достатньої мужності 
та життєвого досвіду, щоб проявити рішучість та взяти на 
себе таким чином відповідальність? 

Здавна саме суспільство (переважно, в особі 
старійшин) виконувало цю роль – звести дві сторони разом 
з метою врегулювання конфлікту та запобігання його 
повторення у подальшому. Зараз більшість цих традицій 
відроджується у програмах відновлювального правосуддя. 
Як визначив дослідник та один з перших лідерів цього 
руху Тоні Маршалл: «Відновне правосуддя – це процес, за 
допомогою якого сторони, залучені до події злочину, 
спільно вирішують, як усунути його наслідки і які 
висновки зробити на майбутнє». Діяльність таких програм 
передбачає організацію зустрічі жертви і правопорушника 
по справам, які потрапляють зі слідчих та судових органів, 
і у випадку, якщо злочинець визнав факт вчинення ним 
злочину. 

Підготовкою і проведенням зустрічі опікується 
спеціальний посередник (медіатор). Посередники 
виступають в якості ведучих цих зустрічей і діють, як 
нейтральна сторона. Вони не судді і не арбітри. Вони не 
мають права нав’язувати сторонам своє бачення проблеми 
чи свій варіант рішення. Їхня головна мета – допомогти 
потерпілому та правопорушнику дійти взаєморозу-міння 
та згоди. Обом сторонам пропонується розповісти про те, 



  50

що трапилось, і як ця подія вплинула на їхнє життя. Кожна 
із сторін має можливість поставити запитання. Далі вони 
разом вирішують, що слід зробити з наслідками злочину. В 
разі згоди, потерпілий та правопорушник підписують 
угоду, яка часто є рішенням про матеріальне 
відшкодування спричиненої шкоди. Однак це не єдина 
можливість. Іноді злочинці погоджуються відпрацювати на 
користь потерпілого, а деколи – потерпілі просять, щоб 
злочинці відпрацювали на користь громади. (Землянська В. 
Запровадження відновлюючих підходів: зміна поглядів на 
кримінальне судочинство // Право України. – 2003.– № 
10.– С. 154–157.) 

У своїй статті “Відновлювальне правосуддя: 
можливості запровадження в Україні” Голова Верховного 
Суду України, академік Української Академії наук, 
професор В. Т. Маляренко та кандидат юридичних наук, 
доцент, в. о. ректора Академії суддів України І. А. Войтюк 
пишуть: «Аналіз Кримінального кодексу України (ст. ст. 
46, 66 та ін.) показує, що у кримінальному праві України 
фактично відсутні перешкоди до впровадження 
відновлювального правосуддя. Однак, кримінально-
процесуальне законодавство України не передбачає такого 
інституту, що є перепоною для застосування цієї 
процедури у кримінальних справах, оскільки в 
обґрунтуванні незастосування її судді посилаються на 
відсутність закону. На жаль, не передбачається такий 
інститут і в проекті нового КПК, що важко зрозуміти, якщо 
врахувати заяви України про намагання долучитись до 
європейських процесів. У законодавстві Польщі, 
найближчої до України держави, така норма стала базою 
для впровадження інституту відновлювального правосуддя 
у кримінальний процес. Але слід мати на увазі, що 
застосування медіації в Польщі спочатку проводилося 
експериментально». 
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Глибоко аналізуючи існуючі можливості та стан 
сучасної системи кримінального судочинства в Україні, а 
також результати деяких діючих в Росії та в Україні 
експериментальних програм з впровадження відновного 
правосуддя, автори статті доходять висновку що 
«відновлювальне судочинство, яке з успіхом 
застосовується в окремих державах як складова 
кримінального процесу, як механізм відновлення 
порушених прав потерпілих від злочинів і як один із 
засобів виправлення правопорушників має зайняти щільне 
місце у вітчизняній системі права, чи внесе свою частку до 
наближення українського судочинства до європейських 
стандартів демократії».  

Ми також сподіваємось на те, що під час створення 
системи ювенальної юстиції в Україні програми 
відновного правосуддя, які вже довели всьому світу свою 
ефективність у профілактиці злочинності, знайдуть у ній 
своє місце, щоб новий підхід дійсно сприяв ресоціалізації 
правопорушників та зменшенню злочинності серед молоді. 

12 квітня 2005 р. 
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МАРТИН РАЙТ  медиатор, основатель и вице-президент 
Медиационной службы Великобритании 

 
ПАРАДИГМА 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ 
 

 «Восстановительное правосудие» – широко используемый 
сегодня термин. Изначально основной идеей была помощь 
жертве, но со временем концепция расширилась. Как мы уви-
дим, восстановительное правосудие определяется различными 
способами. Консорциум восстановительного правосудия в 
Великобритании говорит в своем Манифесте, что «Восстано-
вительное правосудие стремится сбалансировать интересы 
жертвы и сообщества с потребностью интеграции преступника в 
общество. Оно стремится способствовать восстановлению жерт-
вы и дает возможность всем сторонам, вовлеченным в процесс 
судопроизводства, полноценно участвовать в нем» 

Таким образом, другие люди, которых затронуло преступле-
ние, например, родственники жертвы и преступника, тоже при-
нимаются во внимание. Кроме того, утверждается, что процесс 
не менее важен, чем результат; поскольку он может помочь 
залечить раны, нанесенные преступлением. 

Восстановительное правосудие побуждает нас к переосмы-
слению наших целей, наших критериев «успеха». В то время как 
политики, по крайней мере, политики Британии [прим. Редак-
тора: это, несомненно, справедливо также и для Соединенных 
Штатов], склонны считать, что самый важный фактор – это 
частота повторных осуждений, сторонники восстановительного 
правосудия часто считают удовлетворенность потерпевших и 
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справедливость обращения с преступниками двумя наиболее 
важными задачами. При этом исследование показало в целом 
хорошие результаты по этим двум критериям. Утверждается, 
что если качество работы по названным двум параметрам 
улучшится, применение восстановительного правосудия будет 
оправданным, даже если частота повторных осуждений не 
уменьшится. Сторонники этого подхода всегда делают ого-
ворку, что не считают восстановительное правосудие панацеей; 
тем не менее, они надеются, что это может быть первым шагом 
к трансформации наших ответных действий по отношению к 
людям, которые наносят другим людям вред.  

Новое видение сформулировал Эззат Фатах (1997: 265): 
«Первоочередными задачами уголовного законодательства дол-
жно быть восстановление мира и покоя, залечивание ран и 
компенсация ущерба жертвы. Основной задачей должно быть 
примирение, а не возмездие; урегулирование конфликтов между 
людьми, а не увековечивание их; и приближение враждующих 
сторон вместо еще большего отдаления». 

Нет необходимости в том, чтобы описывать, насколько хо-
рошо (или насколько несовершенно) восстановительное пра-
восудие практикуется в различных странах, поскольку сравните-
льные исследования и описание ситуации в отдельных странах 
уже было осуществлено (Akester 2000, Европейский форум 
2000, Miers 2001). 

Далее я предложу описание восстановительного правосудия 
в том виде, каким оно может быть, на основе опыта разных 
стран. Хотелось бы начать с примера, если позволите. Типичных 
случаев не существует, но данный пример продемонстрирует, 
как действуют некоторые процессы восстановительного право-
судия. 

Некоторые детали были изменены в целях сохранения 
анонимности. 

Некий подросток был пойман, когда он пытался выхватить 
сумку у женщины возле станции метро поздно вечером. И он, и 
его жертва согласились встретиться в присутствии социального 
работника по делам молодежи. На встречу также пришли мать 
правонарушителя и муж жертвы. Подросток признался в совер-
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шенном преступлении и пояснил, что ему нужны были деньги 
для того, чтобы участвовать в большом празднике; он принес 
извинения жертве и собственной матери за те неприятности, 
которые он доставил. В школе он учился хорошо и боялся, что 
этот инцидент может повредить ему в будущем. Потерпевшая 
сказала, что деньги в данном случае ее не волнуют, но она 
хочет, чтобы он занялся общественно-полезной работой на 
благо людей, которым приходится трудно, и чтобы он понял, 
насколько ему в жизни повезло. 

Было договорено, что он поработает в проекте по обучению 
верховой езде детей-инвалидов. Кроме того, он обязан был 
избегать общения с некоторыми из своих знакомых. В таком 
случае его оставят в школе и позволят сдать экзамены. 

Это дело, которое рассматривал один из недавно созданных 
Советов по делам несовершеннолетних преступников, которые 
начинают работать в Англии, демонстрирует несколько вещей. 
Деньги не всегда являются первоочередной заботой потер-
певших. Общественно-полезный труд может быть наилучшим 
решением как для преступника, так и для жертвы, даже если он 
никак не связан с совершенным преступлением. Вероятно, 
ценность такого труда может возрасти еще больше, если пре-
ступник лично встретится с людьми, на благо которых он будет 
трудиться. Контроль над поведением несовершеннолетнего 
правонарушителя может устанавливаться и по договору, а не 
обязательно по приговору суда. И на обществе лежит обяза-
тельство  оно должно обеспечить возможность исправления. В 
рамках описанного проекта это осуществлялось через предоста-
вление молодым людям возможности работать на благо инва-
лидов и через контроль над их поведением социальным работ-
ником по делам молодежи. 

В обзоре такого рода проще говорить, главным образом, об 
отдельных потерпевших и преступниках, а также о преступ-
никах, находящихся в невыгодном положении (можно сказать, 
«потерпевших» от общества) и совершающих правонарушения 
против обычных «добропорядочных граждан». Однако мы дол-
жны помнить, что бедняки часто совершают преступления про-
тив таких же бедных, как и они сами, работодатели совершают 
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преступления против своих подчиненных и против обществен-
ности, нарушая законодательство о здравоохранении, безопас-
ности труда и загрязнении окружающей среды и т.д.; динамика 
таких преступлений может быть различной, но с ними нужно 
работать посредством механизмов восстановительного право-
судия. 

Разница между старыми и новыми перспективами, видени-
ями, была подытожена американцем Ховардом Зером (Howard 
Zehr) в 1995 году, директором службы медиации жертв и право-
нарушителей и одним из ведущих философов восстановите-
льного правосудия. Вот некоторые из его выводов: 

Старые и новые цели 
Старые цели (карательные): 
Преступление — это нарушение правил 
Акцент на причинении боли 
Правосудие, основанное на правилах и результате 
Акцент на виновности и абстрактных принципах 
Жертва — государств 
Новые цели (восстановительные): 
Преступление — нарушение против людей, отношений, 

shalom34 
Акцент на восстановлении справедливости 
Правосудие определяется самим процессом, сутью 
Акцент на причиненном вреде 
Жертвы — люди, shalom 
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