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Відновне правосуддя

Відновне правосуддя (англ. Restorative justice) — це процес, під час якого
всі  сторони  —  учасники  конкретного  правопорушення  зустрічаються  для
колективного вирішення питання: що робити з наслідками правопорушення та
їх впливом на майбутнє (визначення за Тоні Маршалом). 

Відновне  правосуддя  іншими словами можна  сказати,  це  процес,  який
орієнтований на надання можливості сторонам конфлікту і суспільству в цілому
самим  впоратися  з  наслідками  злочину. В  даний  час  також  це  рух  за
справедливість, який доповнює офіційну форму правосуддя, залучає сторони та
громадськість  до  владнання  наслідків  злочину,  сприяючи  таким  чином
соціальній  адаптації    правопорушника  і  зменшенню  загальної  кількості
кримінальних покарань.

Примирення сторін, ось основна мета
відновного правосуддя. 

Варто   виділити  основні   принципи,
які закладенні в основу даного процесу це: 

–  визнання  важливості  потерпілого,
тут мова іде про те, що йому потрібно дати
зрозуміти,  що  його  почуття  та  потреби  є
важливими  чинниками,  в  результаті  чого,
він  може  бути  почути  і   має  можливість

розповісти про  свої переживання та  потреби, а також  отримати  підтримку та
розуміння;

 – прийняття  правопорушником своєї вини, він повинен розуміти, що має
нести відповідальність за шкоду, яку спричинив, та   усвідомити свою вину і
бути готовим  відшкодувати   завдані потерпілому збитки; 

–  активне  залучення  сторін  –  надання  сторонам  (правопорушнику  та
потерпілому ) повноважень щодо  прийняття прийнятного для них обох рішення
і визначення сторін  компетентними у вирішенні даної  проблеми; 

–  перешкоджання  вчинення  злочину  повторно,  будь-яка  програма
відновного правосуддя має за мету  визначення основних причин злочину, які
призвели до його вчинення; 

– добровільність, що проявляється у добровільній  участі у відновному
процесі усіх зацікавлених сторін. Лише за добровільної згоди сторін на участь у
процесі,  процес  відновного  правосуддя  буде  ефективним,  і  ще   як  і
правопорушник,  так  і потерпілий, мають  право   відмовитись  від  участі  у
процесі відновного правосуддя на   будь-якому його етапі; 



 –   участь  у  процесі  нейтрального  посередника,  що  повинен  без
упередження сприймати інтереси та почуття обох сторін і  має допомогти їм
розуміти та сформулювати власні інтереси; 

– конфіденційність – всі учасники процедури беруть на себе зобов’язання
не  поширювати  будь-яку  інформацію,  що  стала  їм  відома,  без  згоди  іншої
сторони.

Відновне правосуддя існує  в таких формах: 
–  програми примирення (або посередництво,  медіація)  між потерпілою

стороною та правопорушником, у яких окрім сторін участь в процесі  приймає
нейтральний та неупереджений посередник, якого називають  медіатором; 

– сімейні конференції,  що зазвичай  застосовуються до неповнолітніх і в
яких крім сторін, беруть участь також члени їхніх  сімей  та родичі;

 –  кола  правосуддя,  коло  осіб,  які  приймають   участь  у  зустрічах  та
включає  в  себе   представників  громади,  а  також  представників  суду  та
прокуратури. 

На  даний  час   в  Україні  відновне  правосуддя  реалізується  двома
пілотними проєктами: 

-  Пілотний  проєкт  «Програма  відновлення  для  неповнолітніх,  які  є
підозрюваними у вчиненні злочину», який  реалізується з березня 2019 року на
базі  системи надання безоплатної  правової  допомоги у Донецькій,  Одеській,
Львівській,  Луганській,  Миколаївській та Харківській областях відповідно до
Наказу Генерального прокурора України від 21 грудня 2018 року № 172/5/10.  

Медіаторами (посередниками) в даному процесі є адвокати, які успішно
пройшли навчання з теми «Базові навички медіації у кримінальному процесі»
та співпрацюють із системою БПД ;

- Пілотний проєкт «Впровадження відновного правосуддя» реалізується
громадською  організацією “Інститут  Миру  і  Порозуміння”  за  сприяння
Верховного суду України. 

В рамках проєкту створені пілотні майданчики відновного правосуддя в
шести  регіонах  України,  а  саме:  у  Миколаєві,  Одесі,  Харкові,  Івано-
Франківську,  Львові  та  Сєверодонецьку.  Проект  у  кожному  регіоні
представляють  троє  підготовлених  медіаторів,  які   співпрацюють  з  судами,
поліцією, прокуратурою та органами соціального захисту.

Застосування на практиці  Програми відновного правосуддя можливе за
наявності чотирьох основних умов: 

-  це існування  потерпілої сторонни;
 -  це  те,  що   неповнолітній вчинив  злочин  невеликої  або  середньої

тяжкості вперше; 
 -  повне  визнання неповнолітнім факту вчинення злочину (що включає в

себе відшкодування шкоди вчиненої злочином); 
 -  обидві сторони дали згоду на участь у програмі.
 Таким чином, відновне правосуддя  є такою формою правосуддя, за якої

утворюються умови для  примирення  сторін  конфлікту  (потерпілих  і
правопорушників) та  ліквідуються   наслідки,  які настали внаслідок вчинення
злочину.  Такої цілі можна досягнути   через   проведення зустрічей сторін для



спільного  вирішення питання, щодо наслідків вчиненого  злочину  та їх впливу
на  майбутнє сторін  та   створення  умови  для  соціальної  реінтеграці
правопорушника,  відновлення  прав  потерпілого,  зменшення  рецидивізму  та
кількості кримінальних покарань.


