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ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ
Основи ПВС
– Пані Віро, перед тим як заглиби(
тися в нюанси теми, у двох словах, чо(
му, на вашу думку, нині актуальним є
звернення до ПВС в Україні?
– Я нікого не здивую, якщо скажу, що
наші суди не справляються з тією кількістю
справ, яка до них надходить, провадження
в справі деколи триває роками, частогус
то судові вироки не виконуються, а рівень
довіри до судової системи загалом є дуже
низьким. Саме тому настав час звернутися
до альтернативних способів вирішення
спорів, які зможуть частково розвантажи
ти наші суди та відновити до них довіру гро
мадян. Крім цього, альтернативні способи
дозволяють сторонам використовувати ме
тоди, які найбільше підходять для врегулю
вання конкретного спору і відповідають
інтересам і вимогам сторін.
– Ви сказали, альтернативні спосо(
би вирішення спорів. Альтернативні
до чого?
– До судового способу вирішення
спорів. Такими альтернативами спосо
бами є арбітраж, переговори та медіація.
– Чим вони відрізняються один від
одного?
– Суть арбітражу полягає в тому, що
коли сторони не бачать можливості для
спільного розв’язання проблеми, вони мо
жуть передати спір на розгляд одного або
кількох арбітрів. Арбітр як незалежний
експерт аналізує інтерпретації спірних
питань і пропонує власне розв’язання, яке
має вирішити спір. Рішення, винесене
арбітром, підлягає негайному виконан
ню і у виключних випадках може бути пе
реглянуто судом.
Переговори – це коли обидві сторо
ни намагаються вирішити спір спільно.
Тут сторони беруть активну участь. Пе
ребіг, а також зміст досягнутого поро
зуміння залежить виключно від їхніх
безпосередніх учасників. Сторони, які
ведуть переговори, особисто контролю
ють як процедуру переговорного проце
су, так і його суть.
Одним же з найбільш поширених ПВС
є медіація. Про неї варто сказати більше.
Медіація відрізняється від арбітражу і пе
реговорів тим, що це процес, у якому тре
тя нейтральна сторона допомагає сторо
нам у конфлікті досягнути взаємної зго
ди. Саме ефективність медіації багато в
чому залежить від ролі цієї третьої нейт
ральної сторони (медіатора), яка сприяє
тому, щоб сторони змістили акценти з
відстоювання своїх позицій на задово
лення власних інтересів. Медіатор не є
суддею чи арбітром – він не судить і не ви
носить жодних рішень. Його
роль по
лягає
в то
м у ,
щоб за

вдяки знанням певних медіаційних
технік допомогти сторонам знайти поро
зуміння і задовольнити інтереси сторін.
– Виходить, що сторони ПВС мають
більше шансів віднайти порозуміння,
задовольнити свої інтереси?
– Так, по суті ідея така: «альтернати
ва судам – належить вам».

Правосуддя залишиться
без роботи?
– Чи є система ПВС конкурентом
традиційній системі правосуддя?
– На мою думку, вона є «паличкоюви
ручалочкою» для традиційної системи
правосуддя і її ефективним доповнен
ням. ПВС не може повністю замінити су
дові органи, але може прийти їм на допо
могу і частково звільнити від наванта
ження. Наприклад, у багатьох країнах
будьяка справа (комерційна, цивільна,
сімейна) перед тим як розглядатися у
суді, повинна бути передана на медіацію.
Лише коли сторони не дійшли згоди, суд
дя розглядатиме справу в суді. Але навіть
якщо справа і розглядається у суді, сто
рони будуть менш емоційними і дозво
лять судді сконцентруватися на справі, а
не працювати з їхніми емоціями.
– Ви кажете про проблеми тра(
диційної системи правосуддя? Чим ви
це обґрунтовуєте: спостереженнями
чи результати серйозних досліджень?
– Є й дослідження. Наприклад, дос
лідження 1995 р. Екрвіна Маста та Сюзан
Шіроз (Ervin Mast, Susan Shearose), про
ведене у США, засвідчило серйозне не
вдоволення традиційною юридичною
практикою та викликало запитання що
до її ефективності. Також тут доцільно
згадати відомого норвезького криміно
лога Нільса Крісті, який у своїй статті
«Конфлікти як власність» сказав, що дер
жава вкрала у людей можливість самим
ефективно вирішувати конфлікти і про
демонстрував саме у чому полягає ця не
ефективність.
– Ефективно чи неефективно. Які
критерії визначення ефективності
вирішення спорів, належного здійс(
нення правосуддя?
– Рівень задоволеності сторін та до
сягнення згоди – це основні критерії.

ПВС: українські реалії
та перспективи
– Пані Віро, які, на вашу думку, пе(
редумови запровадження ПВС в Ук(
раїні? Чи потрібна для цього норма(
тивна регламентація?
– Чинне українське законодавство
вже заклало основи запровадження ПВС,
передбачивши можливість укладення
миров ої угоди у
Цивільному проце
суальному кодексі
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«А ЛЬТЕРНАТИВА СУДАМ –
гість редакції, експерт у галузі
Віра Землянська про альтернативні

та Господарському процесуальному ко
дексі, законах «Про міжнародний ко
мерційний арбітраж», «Про відновлення
платоспроможності боржника або виз
нання його банкрутом» та навіть у Кримі
нальному та Кримінальнопроцесуаль
ному кодексах, де передбачено прими
рення потерпілого та правопорушника у
певних категоріях справ. Крім цього, важ
ливе значення мають такі закони Ук
раїни, як «Про третейські суди» і «Про по
рядок вирішення трудових та колектив
них спорів». Однак цих норм явно бракує
для повноцінного розвитку альтернатив
них способів вирішення спорів. Для того
щоб ПВС розвивалося в Україні, слід при
наймні або доповнити чинне законодав
ство, де зазначити, якими способами мо
же бути досягнута мирова угода чи при
мирення, або розробити окремі закони,
які б регламентували ПВС та сферу їх дії.
На сьогодні Міністерство юстиції України
розробило проекти законів «Про ме
діацію (посередництво) у кримінальних
справах» та «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінальнопроце
суального кодексів України щодо проце
дури медіації (посередництва)», які ви
несені на громадське обговорення. Це
перша ластівка стосовно саме медіації.
– В якій сфері суспільних відносин
чи спорів ПВС в Україні можна вважа(
ти потенційно найбільш ефективним
та прогресивним?
– Поперше, найбільший потенціал
мають комерційні спори в українському
бізнессередовищі та справи щодо інте
лектуальної власності. Наші бізнесмени
вміють рахувати час і гроші, і в цьому
ПВК не тільки зекономить їм час на
вирішення спору і гроші на судові витра
ти, але й дозволить зберегти ділові взає
мини. Зокрема, перспективу має ко
мерційна медіація. Відповідно до
дослідження, проведеного Міжнарод
ною фінансовою корпорацією щодо ме
тодів вирішення комерційних спорів в
Україні (2006 р.), на сьогодні в Україні не
існує альтернатив судовому врегулюван
ню спорів. Третейське законодавство ли
шається неефективним. Тільки деякі
підприємства схиляються до розв’язан
ня своїх комерційних спорів шляхом
звернення до міжнародних арбітражних
інституцій в Україні або за кордоном, од
нак лише 2% спорів вирішується з їх до
помогою. У третейських судах вирі
шується лише 1,5% спорів. За даними
вказаного дослідження представники
бізнесу виявили інтерес у впрова
дженні медіа

ції у комерційних справах, і понад 55%
опитаних підприємств засвідчили свій
інтерес у використанні медіації.
Подруге, чимала перспектива за
цивільними і сімейними справами, також
медіація має майбутнє у кримінальних
справах. Хоча це звучить як фантастика
для більшості наших юристів, медіація
між потерпілим і правопорушником вже
понад 20 років розвивається у більшості
країн світу, а з 2003 р. і в Україні.
– Які, на ваш погляд, перспективи
запровадження онлайнового способу
вирішення спорів (online dispute reso(
lution) і чи є він «альтернативним»?
– Цікаве запитання. Цей вид вирішен
ня спорів ще називають електронним або
інтернетівським способом розв’язання
суперечок. Замість медіатора чи арбітра
спір вирішує комп’ютер. Цей спосіб мож
на назвати «альтернативним», однак я не
можу наразі сказати, наскільки він вия
виться перспективним...

Відновне правосуддя:
невже це можливо?
– Ви тут згадали про медіацію в
кримінальних справах. Невже це мож(
ливо?
– Це цілком реально. Медіація – це
техніка ведення переговорів за допомо
гою третьої нейтральної сторони, і вона
може застосовуватися для вирішення
будьяких спорів чи конфліктів: цивіль
них, сімейних, кримінальних та міждер
жавних. Інколи медіацію в криміналь
них справах називають програмою при
мирення між потерпілими та правопо
рушниками або програмою відновного
правосуддя. Програми примирення
з’явилися вперше наприкінці 70х років
у США та на початку 80х років у Європі.
На сучасному етапі програми примирен
ня успішно діють у Норвегії, Фінляндії,
Великобританії, Австрії, Німеччині,
Франції, Бельгії та закріплені на рівні
національного законодавства.
– Що таке відновне правосуддя?
Чому так воно називається і кого ви(
правляє?
– Термін «відновне правосуддя» похо
дить від англійського словосполучення
«restorative justice». Однак за ним не при
ховується якийсь конкретний метод чи
техніка. Це швид
ш е
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ПОЗАС УДОВЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ (ПВС)

ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА

| 11

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

НА ЛЕЖИТЬ ВАМ», –

позасудових способів вирішення спорів
способи вирішення спорів
підходи до питань злочину і покарання.
Відновне правосуддя – це процес, за допо
могою якого сторони, втягнуті у злочин,
спільно вирішують, як поводитися з його
наслідками і які висновки зробити на май
бутнє. Відновне правосуддя дозволяє по
терпілому одержати від правопорушника
відповіді на хвилюючі його запитання, а
правопорушнику взяти на себе відпо
відальність за скоєне і виправити спричи
нену шкоду. Існує кілька моделей віднов
ного правосуддя: сімейні конференції,
медіація та кола правосуддя.
– Хто в Україні здійснює чи здійсню(
ватиме відновне правосуддя?
– В Україні проекти щодо запрова
дження відновного правосуддя (медіації)
в правову систему здійснює Український
центр порозуміння спільно з регіональ
ними партнерами. У 2003 р. пілотний
проект було започатковано у м. Києві на
базі Дарницького районного суду, а в
2004 р. досвід був поширений Україною.
Більш детальну інформацію про віднов
не правосуддя в Україні ви можете отри
мати, відвідавши сторінку в Інтернеті.

ПВС як засіб зекономити
– Економія коштів і часу вважаються
головними причинами звернення
підприємців до ПВС. Чи підтверджується
практикою ця думка?
– Так, підтверджується. Наприклад,
одне з останніх досліджень, яке провів
Національний форум з арбітражу в США,
доводить, що 76% опитаних адвокатів по
всій країні порадили своїм клієнтам звер
нутися до медіатора минаючи суд. Як ба
чите, цифри говорять самі за себе.
– Який із ПВС використовується
найчастіше? Чому?
– В Україні наразі переговори, оскіль
ки не існує медіації (дослідження Міжна
родної фінансової корпорації, 2006 р.), а
у світі – медіація. Причини популярності
медіації полягають у тому, що сторони ак
тивно беруть участь у її процесі на основі
діалогу, а не конфронтації. Крім цього,
медіація дозволяє обом сторонам бути у
виграші, тоді як рішення арбітра буде на
користь однієї сторони.
– Які недоліки звернення до ПВС,
що, зокрема, можуть переконати
підприємців таки звертатися до суду?
– Підприємцям краще звернутися до
суду, якщо існує необхідність в офіційно
му рішенні суду, однак і тут відкриті двері
для укладення мирової угоди.
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Технологія вирішення спору

залежно від того, в яких галузях медіатор
буде застосовувати медіацію як альтерна
тивний спосіб вирішення спору. Це ж сто
сується і вимог стосовно того, хто може
с тати медіатором, хоча на прак тиці
медіаторами стають здебільшого психо
логи, соціальні працівники, юристи...
Зазвичай тренінг і супервізію прово
дять акредитовані на це організації, які
потім видають сертифікат медіатора в
разі успішного проходження особою
тренінгу та супервізії. Хоча базова підго
товка медіаторів дуже подібна в більшості
країн, існують певні вимоги щодо кіль
ко с т і г од и н ч и д н і в , п о т р ач е н и х н а
тренінг, а також роботу з супервізором.
Наприклад, в Австралії вам достатньо
пройти 5денний тренінг з медіації, а
потім відпрацювати ще 10 годин з су
первізором. В Австрії обов’язкова кіль
кість годин може коливатися від 80 до 300
годин залежно від професійної квалі
фікації. Крім цього, як я вже зазначила,
має значення те, в якій галузі збирається
працювати медіатор.
В Україні наразі немає визначених на
національному рівні вимог до кваліфікації
медіаторів та акредитованих організацій.
Однак є встановлена практика і розроб
лені стандарти проведення тренінгу для
медіаторів і подальшої супервізії. Напри
клад, Український центр порозуміння вже
не один раз проводив тренінги з медіації
як у Києві, так і у регіонах, і за кордоном.

– Пані Віро! Опишіть, будь(ласка, ета(
пи вирішення спору за допомогою ПВС.
– Детальніше розкажу про етапи медіа
ції. Якщо вибір сторін зроблено на користь
медіації, то послідовність подальших
кроків буде такою: вибір медіатора чи ор
ганізації, що надає відповідні послуги;
підписання угоди про медіацію, де було б
зазначено етапи процедури, основні пра
вила і принципи медіації, а також обумов
лено гонорар посередника; проведення са
мої медіації (спільні зустрічі по 34 години
кожна; у випадку складних комерційних
спорів може зайняти і більше часу).
На етапі процедури медіації спершу
триває вступна стадія, коли учасники
знайомляться між собою та укладають до
мовленість про правила перебігу процесу.
Наступною стадією є з’ясування суті про
блеми і представлення сторонами свого
погляду на суть конфлікту. Відповіді на за
питання іншої сторони та медіатора пода
ються таким чином, аби у результаті всі
учасники процесу змогли сформулювати
спільну проблему, виходячи з реальних
інтересів сторін конфлікту, а не вимог і
взаємних претензій. Третьою стадією є
спільний пошук варіантів вирішення про
– Якщо я завтра захо(
блеми, а четвертою – підготовка остаточ
чу стати медіатором, то
ної угоди і її підписання.
куди мені треба зверну(
– Що означає «успішно вирішений тися?
– Якщо ви хочете ста
спір», адже всі задоволені не будуть?
– Сторони досягають консенсусу, зго ти медіатором і знаєте
ди, а не компромісу. В успішно вирішено іноземну мову, то ви мо
му спорі всі сторони задоволені, оскільки жете пройти тренінг за
вони поступаються позиціями, а не інте кордоном. Для цього тре
ресами. В цьому і є прихований секрет ба знайти відповідні ор
ганізації за кордоном.
ПВС, особливо медіації.
В Україні ви можете
– Чи можна вважати рішення ПВС звернутися до Українсь
справедливими? Адже сторонам дово( кого центру порозумін
диться поступатися у тому, що вони ня, який має досвід на
вчання медіаторів.
вважають справедливим для себе.
– Сторони добровільно погоджуються
брати участь у ПВС. У випадку арбітражу во Кому бути медіатором
в Україні?
ни самі обирають арбітра, а в разі вибору
медіації мають можливість самі брати ак
– Відомі переваги, чо(
тивну участь у процесі. Всі рішення, які во му юристи можуть бути
ни приймають під час медіації, є доб успішними медіатора(
ровільними, тобто справедливими щодо вас. ми. А в чому недоліки то(
го, що юристи можуть
Медіатор: як ним стати?
стати медіаторами?
– Однією з якос тей
– Як же стати кваліфікованим, сер(
медіатора є його неупе
тифікованим медіатором?
редженість,
а
– Давайте уточнимо. В Ук
раїні чи за кордоном? Вимо
ги щодо підготовки медіа
торів відрізняються залеж
но від країни, а також

о не може
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од н и м з п р и н ц и п і в р о б о т и – н е й т 
ральність. Медіатор не виносить рішень
і не надає порад. Він просто допомагає
сторонам знайти найвигідніший варіант
який з а дов ольнить обидві с торони.
Юристів вчать іншому, їх вчать давати
поради або оцінювати хто прав, а хто ви
нуватий на підставі закону. Саме це їм
інколи заважає стати успішними медіа
торами. Замість того, щоб бути нейт
ральним посередником, вони можуть
перетворюватись у суддю або починати
давати поради одній з сторін під час
медіації.
– Як вам (можливо, в особистому
житті) допоміг досвід ПВС?
– Після того як я почала працювати в Ук
раїнському центрі порозуміння і пройшла
неодноразово різні тренінги з медіації,
помітила за собою, що я стала утримува
тись від миттєвого засудження людей за їхні
негарні вчинки і, водночас, почала для се
бе шукати пояснення цим вчинкам. Крім
цього, я стала більш відкритою у спілку
ванні зі своїми близькими і не боюся гово
рити про те, як мене зачепило те чи інше не
обдумане слово когось з друзів чи родичів.
Часто це дозволяє уникнути конфліктів і
усвідомити, хто і що мав насправді на думці.
А ще я часто намагаюся помирити тих, хто
не може порозумітися навколо мене. І в
більшості випадків це вдається!
Спілкувався Славік БІГУН
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