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ЯКА МЕТА СУЧАСНОЇ 
СИСТЕМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

СУПЕРЕЧОК? 
Судова практика та прецедентне 
право в країнах цивільного та звича-
євого права вказують на деякі зміни 
в розумінні судового рішення як кін-
цевої мети системи розв’язання супе-
речок. У більшості судових систем 
світу учасникам суперечок цієї мети 
досягти важко через високі витрати на 
судовий розгляд (наприклад, у США 
та Великій Британії) або довготривалу 
процедуру судового розгляду (напри-
клад, в Італії або Словенії). Тільки 
той, хто пройшов численні фільтри, 
описав свою суперечку у вигляді позо-
ву, звинуватив відповідальну сторо-
ну та заявив правові аргументи на 
користь своєї справи, врешті стає на 
поріг суду. Незважаючи на це, інколи 
навіть ті, хто має доступ до юстиції, 
відчувають розчарування судовою 
системою, оскільки часом отримують 
неочікувані рішення. Учасники супе-
речки відчувають відчуження, оскіль-
ки не мають повноважень, можливості 
реальної участі у прийнятті рішення 
судом, не розуміють правил судового 
розгляду. Вони розчаровуються, коли 
розуміють, наскільки глибоко втрати-
ли контроль над власними проблема-
ми в тому, що стосується правил гри, 

вибору судді, можливості 
уникнути судового розгля-
ду та кінцевого результа-
ту, включаючи виконання 
судового рішення.

Зростає усвідомлен-
ня того, що традиційний 
цивільний процес, який 
функціонує, як гра у фут-
бол, де обидві сторони 
намагаються забити якнай-
більше м’ячів, не може задо-
вольнити інтересів сторін, 
що сперечаються. Основною метою 
процедури розв’язання суперечок за 
таких обставин є вже не прийнят-
тя чи отримання судового рішення, 
а досягнення компромісу та угоди, 
які стають основними юридичними 
цінностями. Така тенденція означає 
відхід від опікунства держави, у якій 
лише обрані знають, що найкраще для 
всіх, а решта підпорядковується їхнім 
рішенням. Сучасна концепція систе-
ми розв’язання суперечок передбачає 
плюралістичний підхід та заохочує 
сторони суперечки знаходити власні 
рішення, брати більшу відповідаль-
ність, що також забезпечує їм більшу 
свободу. Не пропонуючи консенсус-
ної процедури розв’язання суперечок, 
судові системи просто обіцяють занад-
то багато, а дають громадянам занад-
то мало. Таким чином, посередництво 
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є важливим переходом від процедури розв’язання 
суперечки до процедури управління суперечкою 
за допомогою концепції «зробіть це самі» та «вну-
трішнього» розгляду.

Є додатковий стимул, особливо для комер-
ційного світу, покладатися більше на консенсусну 
процедуру розв’язання суперечок. Чим частіше 
основним джерелом права стає прецедентне 
право, тим рідше право стає передбачуваним, і тим 
більший ризик для бізнесу воно несе. Оскільки 
(комерційні) суперечки визначають ключовими 
зонами ризику, підприємства починають розро-
бляти системи для зменшення негативного впли-
ву. Суперечки виникатимуть завжди, але спосіб 
їх вирішення може вплинути на прибутковість 
та життєздатність бізнесу. Змагальні підходи 
до управління та вирішення суперечок можуть 
коштувати дорого. Посередництво може допо-
могти в прийнятті, передачі або зменшенні ризи-
ку бізнесу. Важливо сказати, що посередництво 
не потрібно розглядати як альтернативу судовому 
розгляду або як передумову зникнення судової 
процедури. Посередництво не альтернативний, 
а інший вид юстиції, і розглядається як части-
на первинного процесу розв’язання суперечок. 
Користь посередництва дедалі частіше визнають 
країни цивільного та звичаєвого права.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК 
ПОСЕРЕДНИЦТВА

Посередництво — це новий процес у сфері права і 
водночас давній завдяки своїй універсальності. З 
цієї причини необхідно відрізняти сучасне посе-
редництво від традиційних форм розв’язання 
спорів та інших форм врегулювання, таких як 
мирові судді, арбітражні чи мирові суди та функ-
ція примирення суддів цивільного права.

Сучасне посередництво стосується руху, 
що розпочався в 1970 р. у США, у 1980 р. — в 
Австралії та Великій Британії та в 1990 р. — у 
багатьох європейських країнах цивільного права. 
Цікаво спостерігати, хто підтримує ініціативу з 
посередництва і де саме воно стає можливим. У 
США посередництво було академічною ініціа-
тивою, у Сингапурі це була ініціатива бізнесу, у 
Голландії цю ініціативу підтримував уряд, тоді 
як у Словенії це ініціювали суди. Немає сумні-
вів, що явище посередництва в більшості країн 
Європи все ще перебуває на стадії зародка. Також 
важливо зазначити, що поділ на цивільне та зви-
чаєве право, що базується на відмінностях, які 
сприймають спостерігачі, насправді більш ілю-
зорний, ніж реальний1. Незважаючи на це, такі 
1  Доктор Наджа Александер. Глобальні тенденції в посередництві: 
піднесення на третій хвилі. — Австралія. — 2005. — Ст. 3. 

відмінності між судовими процедурами звичає-
вого та цивільного права потребують особливої 
уваги у світлі посередництва:

У США, країні  звичаєвого права, судовий роз-
гляд відбувається в кінці суперечки;
Присяжні виявляють факти; 
Судовий розгляд включає процедуру вияв- 
лення, що передбачає вимогу надати доку-
менти чи свідчення від сторін суперечки до 
проведення слухання, а також слухання свід-
ків сторін до та під час судового процесу;
Судді приймають рішення про деякі питання  
закону під час процесу та видають постанови 
стосовно заяв;
Адвокати отримують оплату за кількість  
годин, проведених у суді, що сповільнює про-
цес та збільшує вартість судового розгляду;
Кожна сторона сплачує власні судові витрати,  
незалежно від результатів розгляду справи;
Лише невеликий відсоток справ доходить до  
судового розгляду;
Вартість справи часто набагато менша від  
витрат на неї. 

Посередництво швидко поширюється в бага-
тьох країнах звичаєвого права, таких як США, 
Австралія, Канада, Велика Британія (Англія та 
Уельс). Посередництво практикується там у при-
ватному секторі, а також у багатьох програмах, 
пов’язаних із судом. Зрештою, до суперечки будь-
якої правової категорії може бути застосована 
альтернативна процедура вирішення і посеред-
ництво зокрема. 

Навпаки, у країнах цивільного права донедав-
на учасники конфлікту переважно не виявляли 
бажання застосовувати практику посередництва 
для розв’язання правових суперечок. Порівняно з 
досвідом країн звичаєвого права, посередництво 
в таких країнах, як Німеччина, Австрія, Франція, 
Данія, Фінляндія, Шотландія, Італія, Польща, 
Чехія, Словаччина, Македонія, Швейцарія та 
багато інших, усе ще йде важкою та заплута-
ною дорогою до визнання його як легітимної та 
цінної процедури розв’язання суперечок. Лише 
Голландія та Англія і Уельс мають послідовний та 
активний підхід до посередництва. Разом з тим, 
Європейський Союз нещодавно просигналізував 
про важливість посередництва, проголосивши в 
опублікованій Зеленій книзі про альтернатив-
не розв’язання суперечок у цивільних та комер-
ційних питаннях альтернативне розв’язання 
суперечок (АРС) своїм політичним пріоритетом. 
Здається, майбутня тенденція в посередництві 
значно залежатиме від ставлення чотирьох голо-
вних гравців: урядів, судів, юристів та кінцевих 
користувачів.
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Цей документ має розповісти про різнома-
нітні аспекти регуляторних питань та провідно-
го європейського досвіду роботи з ключовими 
гравцями, зокрема про способи стимулювання 
їх підтримувати та запроваджувати приватні та 
громадські схеми посередництва. 

ЯКА УРЯДОВА ПОЛІТИКА МОЖЕ 
ПІДТРИМАТИ ПОШИРЕННЯ 

ПОСЕРЕДНИЦТВА?
Було б цікаво вивчити, що примушує політиків 
підтримувати посередництво. Чи переконані 
вони, що посередництво — кращий інструмент 
для розв’язання конфліктів? Чи підтримують 
вони посередництво лише через моду, інновацій-
ний крок у галузі, повній традицій? Чи сподіва-
ються вони, що посередництво служитиме їхнім 
власним інтересам? Що уряди можуть зробити 
(додатково) для сприяння посередництву?

Регуляторна база для посередництва
Стосовно різних способів сприяння посередни-
цтву з боку урядів важливо зазначити, що уряди 
двох провідних країн Європи з добре розвине-
ною політикою посередництва, Великої Британії 
(Англії та Уельсу) і Голландії, не є прибічниками 
регуляторного підходу. З іншого боку, більшість 
нових європейських демократій чи країн пере-
хідного періоду спершу прийняли закон про 
посередництво і лише згодом намагалися прак-
тикувати посередництво (Хорватія, Чорногорія, 
Сербія, Македонія, Словаччина, Мальта, Боснія 
та ін.).

Країни — члени ЄС не мають детальної регу-
ляторної бази щодо посередництва. АРС, дові-
рене судом третій стороні, підлягає загальному 
регулюванню або регулюється проектами норма-
тивних актів у більшості країн — членів ЄС.2

В умовному посередництві застосовуються 
тільки загальні положення договірного права чи 
конкретні положення, пов’язані з угодами, укла-
денням яких може завершитися АРС. АРС базу-
ється на загальних принципах договірного права, 
цивільно-процесуального права та приватного і 
міжнародного права.

Як регулюється посередництво?
Регуляторна база посередництва існує в різно-
манітних формах, таких як:

Загальне законодавство про посередництво та  
посередників (наприклад, Закон про посеред-

2  Зелена книга про альтернативне розв’язання суперечок у 
цивільному та комерційному праві. 2.1. ЄС СОМ (2002) 196, 
Брюссель.

ництво Македонії, Закон про посередництво 
Боснії);
Судово-процесуальні закони (наприклад,  
ст. 309 Словенського ZPP, ст. 15а німецького 
EGZPO та ст. 278 німецького ZPO);
Судове прецедентне право, що походить  
від суперечок, включаючи угоди про посе-
редництво, положення про посередництво, 
врегулювання (див. Судове рішення у спра-
ві Халсі проти Мільтон Кейнес Дженерал 
Ен-Ейч-Сі Траст (2004) EWCA Civ 576 (Велика 
Британія))3;
Норми про гонорар посередників; 
Професійні кодекси (Професійний кодекс  
юристів Німеччини BORA, Європейський 
кодекс для посередників);
Рішення чи програми судів (Програма  
посередництва з метою скорочення кіль-
кості нерозглянутих справ Районного суду 
Любляни, Словенія);
Правила посередництва приватних уста- 
нов (Правила комерційного узгоджен-
ня  UNCITRAL, Правила посередни-
цтва Американської асоціації арбітражу, 
Правила узгодження Міжнародної торгово-
промислової палати);
Зразкові закони (Зразковий закон UNCITRAL  
про міжнародне комерційне узгодження);
Стратегічні документи (Зелена книга  
Європейської комісії про альтернатив-
не розв’язання суперечок в цивільному та 
комерційному праві)4.
Рекомендації (Рекомендації Комісії Ради  
Європи про посередництво із громадянських 
та сімейних питань)5.
Спроможність судів країн звичаєвого права 

адаптуватися та змінювати правила судового роз-
гляду суворо контрастує з законодавчою моно-
полією над правилами судового розгляду в біль-
шості (але не в усіх) країнах цивільного права6. 
Ця властивість уможливила інтеграцію посеред-
ництва в процес судового розгляду судами звича-
євого права, у той час як суворий регуляторний 
3  Лорд Філіпс. Чому посередництво працює, і роль посередництва 
в системі цивільних судів у Великій Британії. Конференція з 
посередництва у Варшаві, 14 червня 2006 р.

4  Комісія Європейських співтовариств, СОМ, (2002) 196, 
Брюссель.

5  Сімейне посередництво (рекомендація № R(98)1 та поясню-
вальний меморандум, Посередництво в цивільних питаннях 
(Рекомендація R (2202) 10 та пояснювальний меморандум).

6  Коли районні суди Словенії запровадили посередництво через 
судову процедуру, не існувало ніякого закону про посередництво, 
але суди могли тлумачити загальні положення ст. 307 Цивільно-
процесуального акту (яка описує обов’язки суду через процедуру 
допомагати сторонам, що сперечаються, досягти мирової угоди) 
як правову підставу для посередництва через судову процедуру. 
Тому суди прийняли правила посередництва у формі програми 
скорочення кількості нерозглянутих справ. Такі правила були 
обов’язковими для сторін суперечки та їхніх адвокатів.



Відновне правосуддя в Україні

54 ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

контроль над судовими правилами в країнах 
цивільного права загальмував зміни та експери-
менти до того, як законодавець побачить можли-
вість дозволити та заохочувати посередництво.

Які переваги та недоліки законодавства 
про посередництво?
Незважаючи на швидкий розвиток посередниц-
тва, спричинений потребами ринку або ініці-
ативами урядів та судів, європейські країни не 
дуже усвідомлюють, як стимулювати подальший 
розвиток посередництва. Це особливо стосуєть-
ся можливостей законодавства на національно-
му та європейському (наднаціональному) рів-
нях щодо процедур посередництва як такого, 
та ролі, навчання, акредитації та підзвітності 
посередників.

Потрібно з осторогою підходити до будь-
якої законодавчої ініціативи з цього питання, 
оскільки вона може поставити під загрозу харак-
терні риси посередництва, такі як гнучкість та 
можливість для приватної автономності. Там, 
де розвивається приватне посередництво, не 
потрібне надмірне регулювання, оскільки закон 
не повинен перешкоджати ефективному ринко-
вому розвитку. Занепокоєння викликає і те, що 
коли посередництво стане законодавчо врегу-
льованим, адвокати візьмуть під свій контроль 
цей процес замість посередників. Деякі вчені-
юристи вважають, що чим більше регульованою 
буде галузь посередництва, тим імовірніше цілі 
посередництва конкуруватимуть, а не взаємодо-
повнюватимуть одна одну, і тим більше поши-
рюватимуться схеми сприяння ефективності та 
доступу до правосуддя як головної мети посеред-
ництва, замість самовизначення сторін7. Також 
здається, що недостатнє фінансування в деяких 
країнах перешкоджає спробам створити регуля-
торну базу, яка заохочувала б посередництво.

Що стосується переваг регуляторної бази 
для посередництва, багато хто вважає, що закон 
має освітню дію на посередників, суддів, адво-
катів та громаду загалом, і тому може підвищи-
ти довіру громадськості та впевненість під час 
застосування посередництва. Регуляторна база 
також забезпечує мінімальні стандарти якості 
та результативності, і може стати стимулом для 
державного фінансування схем посередництва. 
Що стосується правил процедури посередни-
цтва, закон може розв’язати ситуацію, де сторони 
суперечки не можуть узгодити здійснення посе-
редництва та застосування відповідного права. 
Багато хто вважає, що закон про посередництво 
може завжди забезпечити достатню гнучкість, 

7  Див. Александер Н. Глобальні тенденції в посередництві: 
піднесення на третій хвилі. — С. 2.

коли регулювання є умовним, а саме, коли закон 
містить термін «якщо тільки сторони не пого-
дяться на інше».

Пілотні схеми
Які висновки можна зробити з переваг та недо-
ліків регуляторної бази для посередництва? 
Країни — учасниці Ради Європи можуть вирі-
шувати, згідно з традиціями та практиками 
своїх країн, чи необхідно їм регулювати посе-
редництво за допомогою законодавства. Разом 
з тим, якщо оцінювати розвиток посередництва 
в країнах, які розпочали сприяння застосуван-
ню посередництва без попереднього регулюван-
ня (Нідерланди, Словенія, Англія та Уельс), та 
порівняти з труднощами в країнах, які прийняли 
закони про посередництво до здійснення будь-
якого посередництва на практиці, здається, що 
є ризик надмірного регулювання цієї процедури 
на початковій стадії.

У всіх трьох вищезгаданих європейських 
країнах посередництво набрало обертів шляхом 
експериментів, пілотних схем, які розробили 
самі суди. Правила та практика посередництва 
можуть бути пристосовані до потреб користу-
вачів та юридичного співтовариства в цілому в 
рамках організації, що навчається. Ставлення 
та реагування сторін, що сперечаються, можна 
перевірити за допомогою пілотних проектів, не 
гарантуючи успіху в результаті такого експери-
менту. Для парламенту також простіше слідкува-
ти за звітами про впровадження пілотних проек-
тів та регулювати цю галузь, оскільки парламенти 
не лише зацікавлені у прийнятті законів, а й у 
реальному виконанні таких законів. Найкращими 
прикладами влаштованих судами (пілотних) схем 
посередництва є:

Програми посередництва районного суду  
Любляни з цивільних, сімейних та комер-
ційних справ, що були нагороджені спеціаль-
ною відзнакою Ради Європи та Європейської 
Комісії в 2005 р. (Європейський приз — кри-
шталеві ваги правосуддя).
Суди Англії та Уельсу створили багато моделей  
посередництва за участі суду від суто добро-
вільної (Лондон, 1996–1999 рр.), вибіркових 
направлень суду (Господарський суд виносить 
рішення про АРС та схему Гілтфорда), добро-
вільної програми під певним тиском (Лондон 
2001–2005 рр., Бірмінгем), моделі судового 
направлення (Апеляційний суд, Ексетер) 
до наполовину обов’язкового посередни-
цтва за участі суду (Лондон 2004–2005 рр., 
Ексетер);
Районний суд Трондхейма ініціював судо- 
ве посередництво в цивільних суперечках 
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у 1998 р. та досяг коефіцієнту примирення 
92% у 2006 р. (Щорічний звіт районного суду 
Трондхейма, 2006 р., Норвегія);
Суд Голландії — схеми посередництва за  
участі суду (діє по всій країні з 1 квітня 2005 
р.).

Що можна регулювати?
Загальною метою регулювання в галузі посеред-
ництва може бути таке:

Заохочення в застосуванні посередництва.1. 
Регулювання процесу.2. 
Регулювання професії посередників.3. 
Протягом міжнародної зустрічі експертів з 

посередництва, що проходила в Гаазі 29 та 30 
червня 2006 р. за підтримки уряду Голландії, 
одним з висновків семінару з питань того, чи 
(законодавче) регулювання в галузі посередни-
цтва може бути гарним стимулом, було те, що 
регулювання може заохочувати застосування, 
але процес посередництва та професію посеред-
ників не потрібно регулювати8. Як було виявле-
но під час загальної дискусії, учасники семінару 
довели, що регулювання з питань посередництва 
та причини, чому вдаються до посередництва, є 
дуже відмінними в різних країнах. Деякі країни, 
скажімо, Іспанія, Мальта та Фінляндія, мають 
законодавство для посередництва в певних галу-
зях, наприклад, сімейному праві. Деякі (Польща, 
Фінляндія, Бельгія) мають законодавство про 
посередництво під егідою суду, тоді як Велика 
Британія заохочує посередництво через положен-
ня цивільної процедури. Більшість країн Східної 
Європи мають нещодавно розроблений спеціаль-
ний Закон про посередництво. Було підкреслено 
необхідність брати до уваги особливості культури 
для вибору на користь або проти посередництва 
в різних країнах.

Правові стимули попиту на 
посередництво
Найкращим прикладом того, як заохочувати 
застосування посередництва на європейському 
рівні, може бути проект пропозиції до Директиви 
Європейського парламенту та Ради з деяких 
аспектів посередництва у цивільних та комер-
ційних справах9. Стаття 3 пар. 1 проекту пропо-
зиції передбачає: «Суд, до якого подано позов, 
може, (якщо це доцільно) вивчивши всі обста-
вини справи, запросити сторони до застосуван-
ня посередництва для вирішення суперечки. У 
будь-якому разі суд може вимагати від сторін 
8  Звіт про факти та дані Програми посередництва районного суду 
Любляни міститься в Додатку до цього звіту.

9  Пропозиція до директиви (COM (2004)0718-C6-0154/2004-
2004/0251 (COD)).

відвідання інформаційного засідання з застосу-
вання посередництва». Тут є два стимули попиту 
на посередництво:

обов’язок сторін суперечки розглянути мож- 
ливість посередництва;
обов’язок суду приділити увагу посеред- 
ництву.
Таким чином, проект ст. 3 накладає певні 

обов’язки на сторони суперечки, адвокатів та суд-
дів. Адвокати повинні, де це доцільно, обов’язково 
розглянути можливість посередництва навіть до 
звернення до суду і надати необхідну інформа-
цію та консультації своїм клієнтам10. Цього можна 
досягти положеннями законодавства чи профе-
сійного кодексу національної спілки адвокатів 
або асоціації юристів.

Інформаційні засідання з посередництва 
можуть допомогти у вихованні довіри адвокатів 
та їхніх клієнтів до посередництва, особливо коли 
посередництво є новою (частково чи повністю 
невідомою) процедурою, і може забезпечити 
поінформовану згоду сторін.

Судді, що «відчиняють» двері до посередни-
цтва, повинні мати повноваження організувати 
інформаційне засідання з посередництва і, якщо 
це доцільно, бути зобов’язаними запросити сто-
рони суперечки до посередництва. Тому судді 
повинні взяти на себе роль спокусників, допо-
магаючи сторонам, що сперечаються, оціни-
ти ризики у справі та вибрати посередництво. 
Необхідні будуть вибіркові механізми тиску або 
навіть розумні санкції з мобілізації повноважень 
суддів управляти розглядом справи для того, щоб 
вимагати від сторін відвідання інформаційно-
го засідання з посередництва. Законодавство 
може включати такі санкції, як відшкодування 
витрат, виплату гонорару адвокатам або відмову 
в розгляді справи в очевидних випадках. Вибір 
доцільної санкції необхідно залишити на розсуд 
судді. Разом з тим, деякі вважають, що санкції 
призведуть до судової неефективності, оскільки 
цінний час роботи суду буде витрачено на розгляд 
питання санкцій.

Що стосується національного регулювання в 
країнах — учасницях Ради Європи щодо обов’язку 
розглядати можливість посередництва, можна 
визначити два різних підходи. Словенська модель 
містить приклад стратегічного підходу знизу 
догори стосовно регуляторного розвитку, у той 
час як протилежним підходом є стратегія згори 
донизу, яку демонструє уряд Англії та Уельсу.

10  CEPEJ: Проект інструкції до впровадження існуючої рекомендації 
стосовно посередництва у сімейних та цивільних справах; 
попередній звіт — CEPEJ GT-MED (2007)1 prov1.
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Обов’язок розглядати можливість посе-
редництва. Словенська модель

До 2000 р. Словенія не мала традиції посеред-
ництва. Постачальники цієї послуги на відкри-
тому ринку навряд чи існували11, не було чіткої 
регуляторної бази, що створювала б основу для 
посередництва. Тому посередництво не регулю-
валося ні законом, ні іншими нормативними 
актами, які можна було б впроваджувати.

Відсутність ініціативи з боку приватного сек-
тору щодо розвитку та застосування процедур 
вирішення суперечок за участі сторін було причи-
ною того, що таку ініціативу тимчасово взяли на 
себе державні суди. Районні суди, як суди першої 
інстанції, розпочали застосування схем посеред-
ництва під егідою суду. Суди тлумачили загаль-
ні положення ст. 307 Цивільно-процесуального 
акту, який приписує обов’язок суду допомагати 
сторонам у примиренні в будь-який момент судо-
вого розгляду, як достатню процесуально-правову 
основу для пропонування добровільного посе-
редництва12. Суди тлумачили ст. 62 Закону про 
суд як достатню законодавчу базу для створен-
ня програми посередництва під егідою суду, та 
ст. 171 Правил судочинства як нормативний акт 
для впровадження13. Обидва наведені положен-
ня передбачають обов’язок суду створити про-
граму для скорочення кількості нерозглянутих 
справ, коли статистика показує нерозглянуті 
справи за останні дванадцять місяців. Програму 
офіційно приймає голова суду. Таким чином, 
посередництво під егідою суду було запрова-
джене як спеціальна програма для зменшення 
надмірної кількості нерозглянутих справ у від-
повідних районних судах. Ця програма описує 
основні принципи, правила та етичні стандарти 
посередництва.

Основні правові характеристики посеред-
ництва під егідою суду в Словенії, передбачені 
відповідними програмами в судах:

посередництво є добровільною процедурою  
для позивача і для відповідача;
суд пропонує сторонам спробувати посеред- 
ництво стандартним листом-запрошенням та 
брошурою в додатку, що описує процедуру та 
її переваги;
запрошення до посередництва надається на  
ранній стадії процедури судового розгляду 
після обміну текстами позову та відповіді 

11  Постійний арбітраж Словенської торгово-промислової палати 
пропонував посередництво сторонам суперечки, але не як 
окрему процедуру АРС, а як процедуру в ході арбітражу. Сторони 
суперечок рідко вдавалися до такої можливості. 

12  Цивільно-процесуальний акт. Офіційна газета. — № 26/29 (зі 
змінами та доповненнями).

13  Закон про судочинство. Офіційна газета. — № 19/94 (зі змінами 
та доповненням). Правила судочинства. Офіційна газета. — 
№ 17/95 (зі змінами та доповненнями).

захисту; суддя може також запропонувати 
справу до посередництва в будь-який момент 
від час подальшого розгляду справи, якщо 
сторони про це попросять;
посередники (судді, відставні судді, практи- 
куючі юристи, сімейні терапевти, соціальні 
працівники у випадку сімейного посередни-
цтва) пройшли відповідне навчання, підляга-
ють моніторингу та акредитації з боку суду;
посередництво відбувається в суді, забезпе- 
чується працівниками суду та фінансується 
судом;
суд забезпечує посередництво безкоштовно  
для сторін;
у разі примирення сторони вибирають вид  
угоди (контракт або обов’язкове до виконан-
ня рішення суду) і мають право на 50% зниж-
ку на сплату судового мита.
У 2002 р. Цивільно-процесуальний акт 

було доповнено альтернативною процедурою 
розв’язання суперечок. Закон уповноважив суд 
призупиняти процедуру на прохання обох сто-
рін з метою здійснення спроби (будь-якої) аль-
тернативної процедури розв’язання супереч-
ки14. Словенський досвід показує, що не завжди 
необхідно створювати систему посередництва 
за допомогою закону. Правові дії, здійснені дер-
жавною владою на основі спеціальних поправок 
до існуючого законодавства, можуть виявитися 
передчасними. Суспільство в країні без традиції 
посередництва має спершу зрозуміти та визнати 
перевагу посередництва, визначитися зі сприй-
няттям та очікуваннями від посередництва до 
того, як приймати будь-яку жорстку нормативну 
базу, що його дозволятиме.

З іншого боку, відсутність законодавства може 
спричинити певний ризик. Принцип конфіден-
ційності, як фундаментальний принцип посеред-
ництва, особливо важливий у судовій процеду-
рі. Він пов’язаний зі стандартом неприй нятних 
доказів, і є настільки важливим, що потребує 
включення до процесуальних правил. Це можна 
вирішити, якщо сторони, що погоджуються на 
посередництво, підпишуть декларацію про кон-
фіденційність та дотримання принципу непри-
йнятних доказів. Але при цьому залишається 
питання того, як суд братиме до уваги принцип 
конфіденційності у випадку суперечки довкола 
порушення цього принципу або правила при-
йнятності доказів.

Інший ризик існує щодо підзвітності посе-
редників. У той час, наприклад, як суд може 
прописати базові етичні принципи, обов’язкові 
для посередників, він не може забезпечити 
14  Ст. 305б Цивільно-процесуального акту. Офіційна газета. — 
№ 110/2002.
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посередників недоторканністю, яку він надає 
суддям. Більше того, коли державні ресурси 
використовуються в системі посередництва, пев-
ного законодавчого регулювання практично не 
можна уникнути. Це говорить про необхідність 
мінімуму правил, потрібних для гарантування 
цілісності процесу.

Обов’язок розглядати можливість посе-
редництва. Англійська модель

В Англії та Уельсі інтерес до посередництва в 
сімейних суперечках постійно зростав з початку 
1990 р. Значні реформи цивільної процедури в 
Англії відбулися в 1999 р. після публікації звіту 
лорда Вульфа про Доступ до правосуддя (1996 р.). 
Цей звіт був вододілом у розвитку посередництва 
для несімейних цивільних суперечок. Не пропо-
нувалося, щоб АРС став обов’язковим як альтер-
натива або як попередній розгляд, але лорд Вульф 
відчував, що суди повинні відігравати важливу 
роль у наданні інформації про доступність АРС 
та заохочувати його застосування у відповідних 
справах15. Це заохочення підкріплюється правом 
суду «покарати» за неадекватну поведінку під час 
судового розгляду, відмовивши сторонам у від-
шкодуванні судових витрат чи застосувавши інші 
фінансові санкції:

«Суд заохочуватиме застосування АРС на 
засіданнях з управління розглядом справи та 
попередніх розглядах і братиме до уваги, чи 
обґрунтовано сторони відмовилися від АРС, чи 
поводили вони себе адекватно протягом АРС».

Згідно з новими правилами цивільної про-
цедури, впровадженими у квітні 1999 р., суди 
мають суттєві повноваження з управління спра-
вою, включаючи право примусити сторони спро-
бувати посередництво чи іншу форму АРС та 
перервати (призупинити) процес для такої мети. 
Управління розглядом справи в суді включає зао-
хочення альтернативної процедури розв’язання 
суперечки, якщо суд визнає це доцільним, і спри-
яння в застосуванні такої процедури. Ігнорування 
пропозиції судді стосовно АРС може призвести 
до санкцій у вигляді сплати судових витрат, які 
понесе сторона, що відмовиться16.

Важливість АРС у правилах суду підсилю-
ється публікацією 6 протоколів щодо судових 
заходів, кожен з яких заохочує спроби вирішення 
суперечки, включаючи розгляд можливості АРС 
до початку судових слухань. Недавнє оновлення 
15  Попередній звіт лорду-канцлеру про систему цивільного 
правосуддя в Англії та Уельсі, червень 1995 р. Департамент 
лорда-канцлера, гл. 18, пар. 4, с. 136.

16  Чинники, які необхідно взяти до уваги під час прийняття 
рішення про питання судових витрат, включають «зусилля до та 
під час судового розгляду до вирішення суперечки» (Частини 1 
та 44 Цивільно-процесуальних правил).

правил цивільної процедури включає вимогу, 
щоб сторони будь-якої суперечки дотримува-
лись необхідної процедури до судового розгля-
ду, яка має на меті уникнення судового розгляду 
до подання будь-якого позову чи заяви до суду. 
Це може включати переговори з огляду на задо-
волення позову. До тих, хто не слідує цій проце-
дурі, можуть застосовуватися санкції у вигляді 
відшкодування судових витрат17.

Регуляторні питання процесу 
посередництва
Крім доступу до посередництва, закон може, якщо 
інше не встановлено правилами суду чи угодами, 
регулювати принаймні такі базові питання:

Визначення посередництва; 
Добровільний чи обов’язковий характер  
посередництва;
Конфіденційність; 
Прийнятність доказів; 
Обмеження періодів; 
Положення про посередництво; 
Забезпечення виконання угоди, досягнутої  
через посередництво.

Визначення посередництва
Посередництво стосується процедури, у якій 

нейтральна третя сторона допомагає у веденні 
переговорів між двома чи більше сторонами, 
що сперечаються. Примирення загалом подіб-
не до посередництва, але відрізняється в одно-
му важливому аспекті. Примирення — це про-
цес, подібний до посередництва, де нейтральна 
третя сторона-арбітр може надавати сторонам 
юридичну інформацію та (або) пропонувати їм 
рішення. Арбітри можуть діяти більш прямо та 
більше втручатися в переговори, ніж посеред-
ники, що отримують винагороду. Застосовується 
таке визначення посередництва:

Посередництво означає будь-яку процедуру, 
яку назву вона б не мала, де дві чи більше сторони 
суперечки, за допомогою третьої сторони, дося-
гають згоди з вирішення суперечки, незважаючи 
на те, чи був це процес ініційований сторонами, 
чи запропонований або приписаний судом, чи 
визначений національним законодавством.

Посередництво не включає спроб судді 
розв’язати суперечку під час судових слухань, 
присвячених цій суперечці.

Час від часу зовнішніми посередниками 
виступають судді, але не ті, що слухають справу 
(Норвегія, Фінляндія, експерименти у Бельгії). 
Такі варіації зокрема означають зростання 
17  Хазел Генн. Сучасний досвід посередництва в Англії та Уельсі; 
Європейська комісія за ефективність юстиції: посередництво. 
CEPEJ (2003)25 (d1), Страсбург, 3 жовтня 2003 р.
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усвідомлення обмежень, якими зв’язані судді, 
що слухають справу, і водночас керують врегулю-
ванням. Насправді таким суддям не дозволяється 
усамітнюватися в кімнаті для нарад, і обмежен-
ня у часі не дозволяють їм глибше дізнатися про 
справу, усвідомити неявні інтереси для повно-
цінної процедури розв’язання суперечки18.

Доб р о в і л ь н е  чи  о б о в ’ я з ко в е 
посередництво

Рекомендації Ради Європи щодо посередни-
цтва у сімейних та цивільних питаннях, а також 
проект Пропозиції до директиви Європейської 
комісії та Ради посередництва у цивільних та 
господарських питаннях розглядають посеред-
ництво як загалом добровільну процедуру. У біль-
шості країн Центральної та Східної Європи посе-
редництво є насправді добровільним, головним 
чином через ранню стадію розвитку цієї про-
цедури. Обов’язкове посередництво, пов’язане 
з судом, не є широко розповсюдженим. На Мальті 
сімейне посередництво є обов’язковим через осо-
бливі соціальні інтереси, оскільки мальтійське 
право не дозволяє розлучення одруженої пари, 
лише проживання окремо. Обов’язкові схеми 
посередництва є в Норвегії та Німеччині, згідно 
зі ст. 15а німецького EZPRO, і стосуються дріб-
них позовів та суперечок між сусідами. Підхід 
«погаси спершу свій квиток на посередництво», 
щоб зробити суд місцем останнього звернення, є 
винятковим у Європі. Суди ще не створили кон-
цепції «багатьох дверей». Знадобиться повне 
меню процедури розв’язання суперечок до того, 
як закон примушуватиме сторони суперечки вда-
ватися для будь-якої альтернативної процедури 
розв’язання суперечок.

Дослідження, проведене Хазелом Генном, 
показало, що якщо країна зробить посередництво 
обов’язковим, сторони звичайно використову-
ватимуть його. Особливо перед загрозою штра-
фу за подання позову без проходження попере-
днього посередництва. Тому першим наслідком 
обов’язкового посередництва буде його швидше 
сприйняття, на відміну від добровільного посе-
редництва. Разом з тим є і другий наслідок. Це 
зменшення коефіцієнту успішності. Очевидно, 
якщо сторони примусять до посередництва, це 
саме по собі не створить відповідного настрою 
для роботи в напрямку переговорів та врегулю-
вання, задовільного для всіх сторін. Тоді постає 
18  А. Де Роо та Р. Джагтенберг: Порівняльне європейське 
дослідження про суд — заохочення посередництва. Доповідь на 
конференції, Гаага, 2006 р. — С. 3–4.

питання — який найкращий баланс між запро-
шенням, привабленням та повним примусом19.

Де Роо та Джагтенберг виявили, що схеми 
направлення в багатьох європейських країнах 
продемонстрували, що, крім добровільних схем, 
обов’язкове направлення існує, і що більш важ-
ливо, ці різні тони сірого можна визначити між 
білим цілковитої добровільності та чорним абсо-
лютного примусу.

Вони виявили, що існує шість підвидів 
направлення:

1. Сторони самі пропонують ідею посеред-
ництва як варіант; 

2a. Суддя пропонує ідею як необов’язкову; 
2б. Суддя (чи посередник) пропонує ідею, але 

супроводжує пропозицію деякими професійними 
поясненнями (часто призначеними для сторін);

3a. Суддя ініціює направлення; сторони 
можуть відмовитися без санкцій для себе;

3б. Суддя ініціює, але за відмову може сліду-
вати санкція; 

4. У доступі до суду відмовлено до проходжен-
ня спроби посередництва. 

Лише у варіанті 1 існує цілком добровільне 
(само)направлення, тоді як лише варіант 4 перед-
бачає повне обов’язкове направлення. Варіант 
2 — більш поширений. Очевидно, що варіант 2б 
менш добровільний, ніж варіант 2а. Тут сторони 
мають заявити добре обґрунтовані аргументи, 
якщо вони не мають наміру брати до уваги профе-
сійного аналізу (зазвичай від судді) можливостей 
посередництва для даної суперечки20.

Юридичні дебати з питання добровільного чи 
примусового посередництва вказують на ознаки 
того, що добровільне посередництво під егідою 
суду намагається повернутися як набагато потуж-
ніший інструмент, ніж обов’язкове посередни-
цтво, що змінить культуру розв’язання суперечки. 
Александер, Готтвальд та Трензсек обговорюють 
сміливий експеримент у німецькій землі Нижня 
Саксонія з метою зміни культури посередництва 
через всебічну добровільну схему посередництва 
під егідою суду21.

Навпаки, Росс доводить, що після безуспіш-
них спроб змінити культуру розв’язання супе-
речок обов’язкове посередництво може насправді 
бути ключем до зростання обізнаності та змінити 
19  Генн Х. Я хотів би побачити країну, де посередництво є 
обов’язковим. Інтерв’ю. Стан посередництва в Європі, що уряди 
можуть зробити ще? Conflicthuntering, The Hague, 29 та 30 
червня 2006 р.

20  А. Де Роо, Джагтенберг Р. Порівняльне європейське дослідження 
посередництва, до якого заохочує суд; Доповідь на конференції, 
див. с. 13.

21  Александер Н., Готтвальд В. та Трензсек Т. Посередництво в 
Німеччині: тривала та заплутана дорога. Ч. 2а, VIII.
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культуру управління розв’язанням суперечок у 
Шотландії22.

Залишається питання, чи можемо ми очі-
кувати поширення схем обов’язкового посеред-
ництва в Європі. Відповідь може бути умовно 
ствердною. Але існує небезпека, що тенденція до 
обов’язкового посередництва прямо (у випадку 
направлення судом) чи непрямо (через юридичну 
допомогу) може призвести до сценарію, де судо-
вий розгляд може стати варіантом лише для бага-
тих (і вони користуватимуться цією процедурою 
все частіше), а не для бідних. Також слід зазначи-
ти, що обов’язковішою є участь в посередництві, 
тим доцільнішим є регулювання цієї галузі.

Конфіденційність
«Країни-учасниці повинні надати право-

ві гарантії конфіденційності посередництва»23. 
Конфіденційність — це властивість, що є пре-
зумпцією посередництва і не врегульована зако-
ном. У країнах, де принцип конфіденційності 
не захищається законом, подальший розвиток 
застосування цього принципу залежить від судо-
вого прецедентного права. Якщо судді не дуже 
обізнані з особливостями посередництва, виник-
не небезпека шкідливих наслідків прецедентного 
права з посередництва.

Принцип конфіденційності загалом визна-
чається таким чином: якщо інше не узгоджене 
сторонами, уся інформація, що стосується проце-
дури посередництва, має зберігатися конфіден-
ційно, крім випадків, коли розкриття інформації 
передбачається законом з метою впровадження 
чи забезпечення виконання угоди про врегулю-
вання суперечки.

Конфіденційність має на меті захист спілку-
вання в процесі посередництва від розкриття в 
суді та додаткових судових процедурах. Це стосу-
ється не лише усного та письмового спілкування, 
а й поведінки та жестів. Конфіденційність — це 
обов’язковий принцип для всіх учасників посе-
редництва, включаючи посередника.

Обов ’язок  конфіденційност і  може 
виникати: 

з угоди про початок процедури між сторона- 
ми та організатором посередництва;
з кодексу практики посередництва; 
з законодавства; 
з правил суду. 
Для того, щоб забезпечити конфіденцій-

ність на практиці, правила можуть передбача-
ти, що за відсутності інших конкретних вимог, 
22  Александер Н. Глобальні тенденції в посередництві: піднесення 
на третій хвилі. Див. с. 2.

23  CEPEJ, Робоча група з посередництва: попередній звіт, с. 19, див. 
с. 7.

посередники не можуть розкривати предмет 
обговорення. Винятки з правила конфіденцій-
ності можуть застосовуватися у випадку позову 
між посередниками та сторонами за спричинену 
шкоду, що виникнуть в результаті посередництва, 
надання свідчень посередником, коли розкриття 
інформації вимагається за законом, коли необхід-
но уникнути карних обвинувачень, або конфіден-
ційність є предметом винятку на основі держав-
ної політики (порушення прав дітей, громадська 
безпека або здоров’я). Умови конфіденційності 
є питанням, що визначатиметься в кожній кон-
кретній ситуації. Якщо немає конкретного пра-
вила згідно з законом чи угодою між сторонами, 
за яких конфіденційність не застосовується, тоді 
чинним буде єдиний принцип пропорційності, а 
саме: у разі, якщо громадські інтереси не виправ-
довують розкриття інформації, вона обов’язково 
зберігатиметься конфіденційно.

Прийнятність свідчень  у  судовій 
процедурі 

Для забезпечення принципу неприйнятності 
доказів необхідно переслідувати дві цілі:

Обов’язок сторін не покладатися на певний  
тип свідчень;
Обов’язок суду ставитися до таких доказів як  
неприйнятних.
Сторона посередництва, посередник та будь-

яка третя особа, включаючи тих, хто бере участь 
в адмініструванні процедури посередництва, 
не повинні покладатися, уводити як доказ, чи 
надавати свідчення або докази стосовно такого 
під час процедур арбітражу, судових слухань, чи 
подібних процедур:

Запрошення стороною взяти участь у про-1. 
цедурі посередництва, або той факт, що сто-
рона виявляла бажання взяти участь у такій 
процедурі;
Висловлені думки або пропозиції, зроблені 2. 
стороною в процесі посередництва стосовно 
можливого врегулювання суперечки;
Заяви чи зізнання, зроблені стороною в ході 3. 
процедури посередництва;
Пропозиції, зроблені посередником;4. 
Той факт, що сторона вказала на бажання 5. 
прийняти пропозицію врегулювання, зро-
блену посередником;
Документ, підготовлений лише з метою про-6. 
цедури посередництва24.

24  Див. Ст. 10 Зразкового закону UNCITRAL про Міжнародне 
господарське врегулювання: http://www.uncitral.org/fr-
index.htm; Ст. 6, пар. 1 Проекту пропозицій до директиви 
Європейського парламенту та Ради Європи з деяких аспектів 
посередництва в цивільних та господарських питаннях.
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Періоди обмеження
Звернення до посередництва, напевне, впли-

ватиме на доступ до правосуддя, якщо таке звер-
нення не передбачатиме скасування періодів 
обмеження. Наприкінці посередництва, якщо 
процедура зазнає невдачі, дії сторін можуть бути 
погашені, або період обмеження, відкритий для 
них, може бути необґрунтовано скорочений.

Деякі країни — члени ЄС визначили у сво-
єму законодавстві, що звернення до певних 
затверджених процедур АРС передбачає призу-
пинення періоду обмеження на прохання, пода-
не відповідно до процедури АРС. Для того, щоб 
сприяти застосуванню посередництва, може 
бути необхідним змінити правила цивільної 
процедури стосовно періодів обмеження, ніж 
ці періоди можуть перериватися в разі початку 
процедури посередництва, і потім продовжува-
тися, коли процедура закінчиться без досягнен-
ня врегулювання.

Стаття 7 Проекту пропозицій до директиви 
передбачає: збігання будь-якого періоду обме-
ження стосовно позову, що є предметом посеред-
ництва, необхідно призупинити в таких випадках 
після виникнення суперечки:
а) сторони погоджуються застосовувати 
посередництво;

б) застосування посередництва відбувається за 
наказом суду або

в) зобов’язання застосовувати посередництво 
виникає згідно з національним законодав-
ством країни-учасниці. 
Коли посередництво закінчується без угоди 

про врегулювання, період обмеження продовжує 
спливати від моменту закінчення посередництва 
без угоди про врегулювання, починаючи від дати, 
коли обидві сторони чи посередник заявлять, 
що посередництво припиняється, або коли сто-
рони виходять з процедури посередництва. У 
будь-якому разі період обмеження має тривати 
принаймні один місяць після дати, коли він про-
довжив спливати, крім випадків, коли йдеться 
про період, протягом якого необхідно подати 
позов, щоб запобігти вступу в силу чи відкли-
канню умовних чи подібних заходів.

Положення про посередництво
Рекомендація № (2002) 10 Ради Європи 

стосовно посередництва в цивільних справах 
запрошує країни-учасниці розглянути ступінь, 
до якого угода про подання суперечки на посе-
редництво може обмежити права сторін. Це 
питання т. зв. положення про посередництво. 
У законодавстві про арбітраж є положення про 
арбітраж, яке виключає доступ до суду, якщо сто-
рони погоджуються, що вони здійснять спробу 

розв’язати будь-яку суперечку за допомогою 
арбітражу. Таке положення в угоді також може 
стосуватися посередництва, але рекомендація 
Ради Європи вказує, що таке регулювання мож-
ливе лише якщо національне законодавство це 
передбачає, і стає особливо актуальним під час 
господарських суперечок, але не в інших видах 
цивільних суперечок. З точки зору полегшення 
тягаря господарських суперечок у суді, закон про 
посередництво може таким чином сприяти засто-
суванню положення про посередництво в угодах 
між суб’єктами господарської діяльності.

Забезпечення виконання угод  про 
врегулювання, укладених в результаті 
посередництва

Рекомендація Ради Європи № R(98-1) щодо 
посередництва у сімейних справах визначає, що 
держави повинні сприяти затвердженню угод 
в результаті посередництва судовою владою чи 
іншою компетентною владою, якщо сторони 
бажатимуть такого затвердження, і запрова-
дити механізм забезпечення виконання таких 
затверджених угод відповідно до національного 
законодавства.

Стаття 15 зразкового Закону про міжнародне 
господарське розв’язання суперечок, прийнята 
UNCTITRAL на 35 засіданні в Нью-Йорку 28 черв-
ня 2002 р., вказує: «якщо сторони досягають та 
підписують угоду про врегулювання суперечки, 
така угода про врегулювання стає обов’язковою 
і такою, що підлягає виконанню».

Питання забезпечення виконання угод, укла-
дених у результаті посередництва, розглядається 
по-різному в країнах — учасницях Ради Європи. 
У деяких державах суд затверджує такі угоди, 
тоді як в інших такі угоди набирають чинності 
від установ, що не є судом (наприклад, запис 
нотаріуса).

Деякі держави не мають спеціальних поло-
жень про виконання таких угод із врегулювання 
суперечок, що може призвести до того, що вони 
підлягатимуть виконанню, як будь-який контракт 
між сторонами. У національному законодавстві 
деяких країн, сторони що врегулювали супе-
речку, мають повноваження призначати арбітра 
для винесення рішення на основі угоди сторін. 
Інші правові системи забезпечують виконання 
угоди за спрощеною процедурою, якщо сторони 
та їх адвокати підписують угоду про врегулю-
вання суперечки, і вона містить положення, що 
сторони можуть добиватися виконання угоди за 
спрощеною процедурою25.
25  Див. більше з цього питання в Інструкції про введення в дію 
та застосування зразкового Закону UNCITRAL з міжнародного 
господарського врегулювання.
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Умови саморегулювання
Посередництво є гнучкою процедурою, тому 
базовим принципом цього процесу є незалеж-
ність сторін. Це положення може стати надмір-
но обмежуючим, якщо законом намагатимуться 
регулювати надто детально усі відкриті питання 
процедурних ситуацій. Надмірна стандартизація 
є найбільшою небезпекою будь-якого унормуван-
ня процесу посередництва. Закон має регулювати 
лише базові принципи посередництва, такі як 
незалежність сторін чи їх свободу домовлятися, 
добровільний характер посередництва, принцип 
конфіденційності, безсторонності та доброчес-
ності процесу та забезпечення виконання угод 
про врегулювання. Інші питання, пов’язані з про-
фесійною етикою посередника, повинні лиша-
тися для саморегулювання засобами кодексу 
етики посередників на основі моделі докумен-
та, нещодавно запропонованого Європейською 
комісією26.

Емпіричне дослідження про ставлення полі-
тиків до стандартів якості посередників та посе-
редництва в Бельгії, Великій Британії, Німеччині, 
Норвегії, Швеції, Данії, Франції, Іспанії, Італії, 
Швейцарії та Австрії вказує, що охорона стандар-
тів якості є головним обов’язком самих організа-
торів посередництва, а отже саморегулювання27. 
Також було вказано, що саморегулювання необ-
хідно доповнити наглядовою функцією уряду. 
Велика чисельність організацій та професій, що 
беруть участь у наданні послуг посередництва, 
сьогодні утруднює швидке завершення дискусії 
про стандарти якості. Професія посередників у 
країнах звичаєвого права відчуває надзвичайне 
небажання підкорятися регулюванню законодав-
ством. Незважаючи на це, в Австрії, наприклад, 
уряд вирішив, на прохання професії посередни-
ків, регулювати акредитацію та створення кри-
теріїв для кваліфікації посередників.

Рекомендація Ради Європи REC(2002)10 з 
посередництва в цивільних справах передбачає, 
що держави повинні розглянути можливість 
вжиття заходів для сприяння прийняттю належ-
них стандартів для відбору, несення обов’язків, 
навчання та кваліфікації посередників, вклю-
чаючи тих, що працюють над міжнародними 
питаннями, зокрема в разі обов’язкового посе-
редництва. У багатьох європейських країнах 
було створено асоціації посередників, які взяли 
на себе відповідальність за контроль якості в 
посередництві (Словаччина, Словенія, Боснія, 
26  Європейський кодекс поведінки посередників регулює 
компетенцію та призначення посередників, незалежність та 
безсторонність, угоду про посередництво, процедуру, платежі за 
процедуру врегулювання суперечки та конфіденційність.

27  Де Роо та Джагтенберг Р. Порівняльне європейське дослідження 
посередництва за ініціативи суду.

Македонія, Чорногорія та ін.). Кожній держа-
ві необхідно знайти баланс між мінімальними 
стандартами якості та максимальною гнучкіс-
тю процесу. Організатори посередництва також 
намагаються звільнити посередників від відпо-
відальності за порушення угоди, недбалість чи 
шкідливу поведінку. Ці посередники, які вико-
ристовують умови контракту для зменшення 
ризику позовів, напевне можуть скористатися 
нижчою вартістю страхування професійної від-
повідальності. Разом з тим, якщо існує імунітет 
для посередника згідно з контрактом чи законо-
давством, необхідно забезпечити послідовність 
під час навчання та акредитації посередників.

Кращим прикладом якості інституційного 
посередництва в Європі є Голландський інститут 
посередництва (далі — ГІП). Він працює, займа-
ючи сувору незалежну позицію, та забезпечує 
незалежну систему якості у вигляді акредитації та 
реєстрації посередників, а також правил поведін-
ки для посередників, процедури розгляду скарг та 
незалежних дисциплінарних правил. Він також 
забезпечує прозору систему забезпечення якос-
ті для посередництва та посередників шляхом 
акредитації та незалежної особистої сертифікації 
відповідно до єдиного європейського стандарту 
EN45013. Серед іншого, ГІП забезпечує:

єдину інфраструктуру для посередництва  
(правила посередництва, моделі та угоди);
прозору та динамічну систему якості для  
посередництва та посередників;
розвиток засобів навчання посередництву; 
акредитац ію  інститут ів  навчання  
посередництву; 
реєстрацію акредитації та сертифікації  
посередників; 
процедуру відповідності;  
незалежні дисциплінарні правила для  
посередництва; 
контакти з організаціями, компаніями та дер- 
жавними органами;
розвиток та розповсюдження документації  
та інформації; 
незалежний відбір посередників для сторін  
з реєстру ГІП;
розробку та управління веб-сторінкою з  
питань посередництва для громадськості;
доступ до державного реєстру ГІП для  
посередників;
забезпечення національних та міжнародних  
контактів стосовно посередництва. 

Для забезпечення надійної та прозорої струк-
тури для посередництва в Голландії на національ-
ному рівні ГІП забезпечує, серед іншого, таке:

Правила посередництва ГІП; 
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Процедуру відповідності ГІП;  
Правила поведінки для посередників, заре- 
єстрованих у ГІП;
Зразкове положення про посередництво; 
Зразкову угоду про посередництво; 
Незалежну інформацію та документацію про  
посередництво; 
Незалежні дисциплінарні правила для посе- 
редників зареєстрованих ГІП;
Протокол для оцінки та визнання навчаль- 
ного закладу;
Захист та ліцензування звання посередника  
ГІП та сертифікованого посередника ГІП;
Державний реєстр посередників, де вказані  
акредитовані посередники ГІП.
Метою Системи забезпечення якості, розро-

бленої ГІП, є створення прозорої, об’єктивної, 
динамічної, незалежної системи посередництва, 
що піддається тестуванню, та забезпечення якос-
ті посередників у всьому світі28.

Іншим прикладом політики саморегулюван-
ня є Рада цивільного посередництва Англії та 
Уельсу. Її було створено з метою захисту кін-
цевих користувачів послуг посередництва без 
потреби обов’язкового встановлення крите-
ріїв якості для посередників. Рада цивільного 
посередництва служить єдиною формою для 
багатьох організацій з посередництва і відпо-
відає за акредитацію організацій, а не окремих 
посередників. Її було створено в 2006 р. у складі 
багатьох представників організаторів посеред-
ництва та представників Міністерства консти-
туційних справ.

Стратегічні документи або публічні заяви
Найкраща урядова практика, що виявилася 
дуже успішною стосовно сприяння посеред-
ництва — це публічні заяви основних гравців 
політики в галузі права (Міністерства юстиції, 
Ради юстиції, Верховного суду) у вигляді пись-
мової заяви, яка підтримує нові ініціативи і 
рекомендує посередництво. Після розміркову-
вання над досвідом відповідних європейських 
країни (наприклад, Словенії, Голландії, Великої 
Британії, Польщі, Словаччини) можна зрозуміти 
важливість публічних заяв про судову політику в 
галузі посередництва, оскільки різні зацікавлені 
сторони (суди, часті відвідувачі суду, такі як стра-
хові компанії, банки, торгово-промислові палати) 
завжди покладатимуться на такий документ, роз-
робляючи нові програми, отримуючи фінансові 
асигнування на них і визначаючи вимоги до посе-
редників. Така публічна заява може допомогти 
кількома шляхами:
28  Посередництво в Голландії: Інститут посередництва Голландії, 
січень 2005 р.

можна заявити, що посередництво та судові  
слухання отримують однакове ставлення;
вона може донести ідею посередництва до  
громадськості загалом;
можна описати посередництво як компонент  
стандартів часу для судової процедури, осо-
бливо коли необхідна підтримка практику-
ючих юристів;
можливе рекламування політики багатьох  
варіантів для сторін суперечки, які можуть 
вибрати посередництво, арбітраж чи цивіль-
ний позов;
у такій публічній заяві можна пропагувати  
заощадження грошей та часу, якщо посеред-
ництво є безкоштовним, або якщо витрати 
нижчі порівняно з судовими процедурами, 
і коли сторони застосовують посередництво 
на ранній стадії судового процесу;
це може стосуватися зменшення витрат судів,  
що забезпечить фінансування такої програми 
з державного бюджету;
це може сприяти якості посередництва, якщо  
програми посередництва під егідою судів 
будуть дозволені судом, визначені стандар-
ти підтримання якості послуг, забезпечено 
моніторинг та оцінку програми.
Уряд Великої Британії надав чіткий приклад 

розв’язання суперечок. У 2001 р. уряд заявив, що 
він намагатиметься розв’язати всі суперечки, 
залучаючи державні департаменти через АРС, 
де це можливо. Усі урядові контракти тепер вклю-
чають можливість посередництва в процедурі 
розв’язання суперечок. Програма уряду Англії 
та Уельсу тепер вважається зразковою.

Для того, щоб підвищити обізнаність гро-
мадськості про посередництво та планувати і 
впроваджувати всебічну державну політику з 
посередництва, уряд має розглянути можливість 
створення підрозділу з питань політики посе-
редництва або принаймні призначити радника з 
питань політики посередництва. Цей підхід вия-
вився дуже продуктивним у країнах, де було роз-
почато широкі державні програми посередництва 
під егідою суду (Велика Британія, Голландія), або 
в країнах, що виявили тверде бажання так зроби-
ти, наприклад, у Польщі, де Міністерство юсти-
ції створило Раду з АРС29. Такий орган чи особа 
повинні координувати різноманітні ініціативи, 
що здійснюються в державному та приватному 
секторі (створення проектів нових норматив-
них актів, організація зустрічей, конференцій, 
надання звітів, підтримання контактів з пресою 
тощо).

29  Перший міжурядовий семінар з посередництва, Братислава, 23 
та 24 січня 2006 р. Звіт про країну.
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Фінансування
Надзвичайно важливо для країни на ранній стадії 
розвитку посередництва надавати достатні дер-
жавні кошти для схем державного посередни-
цтва. Якщо наявних коштів немає, розмова про 
майбутнє посередництво в державному секторі 
буде короткою. Більша частина посередництва, 
що тепер проводиться в Англії та Уельсі для 
цивільних справ, надається за дуже невелику 
вартість чи безкоштовно для сторін, щоб сприя-
ти сприйняттю цієї процедури. У Голландії уряд 
надає кошти на 2,5 години роботи посередників 
протягом експериментальної фази національно-
го проекту. У Словенії послуги посередництва 
під егідою суду надаються безкоштовно для сто-
рін. Плата за подання позову, як складова судо-
вих витрат, зменшується, коли сторони досяга-
ють мирової угоди. У такому разі вони платять 
лише 50% мита за подання позову. Витрати судів 
виправдані, оскільки в результаті посередництва 
60% справ вирішується, і ще додатковий відсо-
ток суперечок врегульовується пізніше під час 
судового розгляду, незважаючи на попереднє 
неуспішне посередництво.

Іншою фінансовою ініціативою для посе-
редництва є попит на юридичну допомогу для 
бідних людей. «Країни-учасниці можуть проси-
ти від користувачів та тих, хто надає юридичну 
допомогу, до того, як отримати юридичну допо-
могу для судової процедури, розглянути мож-
ливість мирової угоди в суперечці, включаю-
чи процедуру посередництва»30. Рекомендація 
Ради Європи REC (2002) 10 про посередництво 
в цивільних справах вказує: «Держави повинні 
взяти до уваги можливість створення та надання 
повністю чи частково безкоштовного посеред-
ництва, або надання юридичної допомоги для 
посередництва, особливо якщо інтереси однієї 
зі сторін вимагають особливого захисту.

Якщо посередництво веде до збільшення 
витрат, такі витрати мають бути обґрунтовани-
ми та пропорційними до важливості питання, що 
розглядається, та кількості роботи, проведеної 
посередником».

Особливо важливо, щоб країни не створю-
вали нерівності через щедре фінансування тра-
диційної судової системи і відмову у фінансо-
вій підтримці тих, хто користується послугами 
посередництва. Без належного фінансування 
посередництво боротиметься за доведення 
своєї ефективності, сприйняття громадськіс-
30  Робоча група з посередництва CEPEJ: Попередній звіт... пар. 48.

тю і залишатиметься прерогативою найбільш 
багатих31.

СУДИ ТА СУДДІ

Які ключові цілі схем посередництва під 
егідою суду?
Багато європейських країн запровадили різнома-
нітні схеми посередництва, пов’язані з судом або 
під егідою суду. На основі оцінки потреб, яка має 
стосуватися проблем сторін суперечки (фінансо-
ві витрати і час), проблем адвокатів (конкурен-
ція, низька якість підготовки цивільних позовів, 
зростання витрат на адвокатів) або проблем судів 
(багато нерозглянутих справ, поганий доступ) 
кожен політик має визначити спершу цілі такого 
посередництва. Здається, що в багатьох європей-
ських країнах метою посередництва під егідою 
суду є швидше обслуговування потреб державних 
судів, а не служіння потребам сторін суперечки. 
Метою посередництва є краща ефективність та 
ширший доступ до правосуддя. Ці дві мети най-
частіше пов’язані з програмами посередництва 
під егідою суду. Головною метою є скорочення 
списку черги в суді шляхом:

вилучення справ із судового розгляду; 
використання нейтральних осіб,  не  
пов’язаних із судом;
перенесення врегулювання на більш ранні  
стадії судових процедур;
поліпшення ефективності процедур шляхом  
заохочення сторін суперечки приділяти увагу 
суперечці раніше (попередні засідання, обмін 
інформацією);
розширення доступу до різноманітних шля- 
хів розв’язання суперечки.

Іншими визначеними цілями схем посеред-
ництва під егідою суду є:

прискорення розв’язання суперечки; 
зменшення витрат сторін; 
зменшення проблем із забезпечення вико- 
нання рішень;
зменшення витрат суду на суддів; 
зменшення адміністративних витрат. 
Лише в кількох деяких країнах, таких як 

Фінляндія чи Голландія, метою посередництва 
проголошено самовизначення сторін, що забез-
печує їм провідну роль в управлінні їх справою та 
більш задовільну процедуру врегулювання супер-
ечки замість судового розгляду. Коли посередни-
цтво має якісну мету, сторони суперечки можуть 
31  Європейська комісія за ефективність юстиції (CEPEJ), Робоча 
група з посередництва (CEPEJ-GT-Med): Оцінка впливу 
рекомендацій Ради Європи стосовно посередництва (2006) 5, 
Страсбург, 3 жовтня 2006 р.).
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вибрати з меню процедур врегулювання супереч-
ки. На відміну від цілей ефективності, кінцевою 
метою є самовизначення сторін, а не обов’язкове 
розв’язання суперечки. Метою є швидше упо-
вноваження сторін працювати в напрямку при-
йнятного результату, що відображає як інтереси 
та потреби сторін, так і можливість переговорів 
один з одним у майбутньому. Така процедура 
відома як посередництво для сприяння чи посе-
редництво на основі інтересів сторін.

Н. Александер визначила четверту мету в 
програмі посередництва — зміну способу став-
лення сторін одна до одної. Головною відмінністю 
є те, що увага зосереджується не на індивідуаль-
ному інтересі, а на стосунках між сторонами.

Нарешті розробляється довгострокова мета в 
громадському русі за посередництво — соціальні 
перетворення. Посередництво повертає зацікав-
леність та відповідальність за розв’язання кон-
флікту до громади в цілому, а не до самих сторін 
суперечки32. У схемах посередництва під егідою 
суду кількісні дані більше впливають на керів-
ників, що приймають рішення, ніж якісні дані, і 
тому кількісні цілі часто мають пріоритет. Разом 
з тим, на землях Нижня Саксонія в Німеччині 
здійснюється спроба досягти ряду кількісних та 
якісних цілей по всій державі у контексті добро-
вільного посередництва під егідою суду. Бачення 
в проекті Нижньої Саксонії полягає в тому, щоб 
перетворити культуру розв’язання суперечок, 
щоб довгострокове більше задоволення клієн-
тів від якісного розв’язанням суперечок надалі 
поліпшувало кількісну ефективність.

Юстиція чи ринкова модель 
посередництва
Посередництво під егідою суду в Європі зага-
лом набирає вигляду двох моделей: юстиції (під 
наглядом держави) та ринкової.

Модель юстиції передбачає посередництво як 
розширення спектру послуг суду. Тут посередни-
цтво є головним чином добровільним, організо-
ваним, забезпечується працівниками та коштами 
з боку держави чи судів. Посередництво безко-
штовне для сторін, які не мають права вибору 
посередника. Наприклад, таку модель створили 
районні суди Словенії.

У ринковій моделі суд направляє справу 
за згодою сторін або без такої згоди до при-
ватних посередників. Посередництво здійсню-
ється ними. Сторони вибирають посередника 
та оплачують його послуги. Можливе надання 
обмежених державних коштів, наприклад, як 
32  Александер Н. Глобальні тенденції в посередництві: піднесення 
на третій хвилі.

у Голландії, де перші дві з половиною години 
роботи посередника оплачує держава.

Є суттєва відмінність між цими двома моде-
лями. Дуже важливим для кожного суспільства 
є те, контактують люди з законом в суді чи поза 
судом. Наприклад, в Англії та Уельсі багато судів 
пропонують посередництво сторонам, що беруть 
участь у судовому процесі, направляючи їх до 
приватних посередників, що діють на вільному 
ринку. Таким чином, посередництво відокрем-
лене і являє собою альтернативу судовому роз-
гляду. Сторони направляються подалі від суду 
під час розгляду їхньої справи, і посередництво 
не є частиною діяльності суду. Разом з тим у 
Словенії районні суди пропонують посередни-
цтво як послугу суду. На думку лорда Вульфа та 
Хазела Генна, така стратегія базується на пере-
довій філософії, коли послуги суду використову-
ються не лише для винесення судового рішення, 
а й для мирової угоди під час розв’язання супе-
речок33. Не лише посередництво інтегрується в 
діяльність суду, а й фінансування та персонал 
забезпечуються судом, і посередників навчає та 
контролює суд.

Багато країн Східної Європи запровадили рин-
кові моделі судового посередництва (Македонія, 
Сербія, Боснія, Словаччина, Румунія). Крім про-
блеми вищої, порівняно з попитом, пропозиції 
посередництва, направлення до приватного посе-
редництва може спричинити важкі питання про 
якість послуг посередництва, етику посередни-
ка та імідж суддів, які направляють справи при-
ватним посередникам. Судді можуть надавати 
перевагу одним посередникам перед іншими. 
Постійне направлення справ до такого посеред-
ника може виглядати, як спрямування вигідної 
роботи обраним організаціям, що працюють 
для прибутку. Правдою є написане Чарльзом 
Діккенсом: «Великою роботою закону є забезпе-
чення роботою закону». До цього можна додати: 
«Коли гроші говорять, правосуддя мовчить».

While it is true that a variety of models exists in 
all jurisdictions, the justice model is more frequently 
found in civil law jurisdictions and the marketplace 
model in common law jurisdictions. 

Термін посередництва під егідою суду
Одним із важливих аспектів схем посередництва 
під егідою суду є термін направлення справ на 
посередництво. Існує багато варіацій стосовно 
33  Залар А., 2004: Управління змінами в судовій гілці влади: 
Дослідження прикладів посередництва під егідою суду в 
районному суді Любляни та п’ять викликів європейським судам; 
Досвід судів Німеччини та Словенії. Словенська асоціація суддів 
та Верховний суд Республіки Словенія, Любляна.
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термінів направлення, але загалом є два види 
направлень:

Автоматичне направлення;1. 
Направлення  індивідуальних  справ 2. 
(відбір).
У момент, коли суд запрошує сторони до 

застосування посередництва, вони можуть почу-
ватися готовими до врегулювання або ні. Якщо 
сторони готові домовитися, але дотримуються 
традиційного підходу до судового розгляду, коли 
жодна зі сторін не хоче здаватися першою, такі 
сторони вітатимуть пропозицію суду звернутися 
до посередництва.

Якщо сторони не готові домовлятися, направ-
лення суду не є для них стимулом, а швидше 
загрозою санкцій, які можуть бути застосовані до 
однієї зі сторін, яка відмовилася спробувати посе-
редництво. Недоліки за таких обставин можуть 
бути такі: додаткові судові витрати, додаткові 
затримки в процедурі судового розгляду, відчуття 
з боку небажаючої сторони щодо примусу до про-
цедури на невигідних для неї умовах.

Якщо більшість справ згодом завершується 
врегулюванням суперечки на певній стадії про-
цедури (як, наприклад, у США, Англії та Уельсі), 
суд, що сприяє чи направляє на посередництво, 
просто простить сторони зробити це раніше. 
Суд обґрунтовує таку пропозицію тим, що будуть 
заощаджені час, гроші та можна буде уникнути 
подальших проблем.

Якщо в більшості випадків не відбувається 
врегулювання без втручання суду (як у більшості 
країн цивільного права), суд, що сприяє посеред-
ництву, може заохочувати переговори та врегулю-
вання за межами суду, що з часом змінить куль-
туру розв’язання суперечок в надто сутяжному 
суспільстві.

Що стосується питання найбільш прийнят-
ного часу для посередництва, відповідь залежить 
від того, кому потрібне посередництво і для 
чого. Метою посередництва може бути еконо-
мія коштів, як в Англії та Уельсі, або уникнення 
ризиків судового процесу, як у США. Це може 
по-різному впливати на вибір часу для посеред-
ництва, якщо ми порівняємо з ситуацією в краї-
нах південно-східної Європи, де метою посеред-
ництва є в основному зменшення завантаженості 
суду справами. Порівняльне дослідження пока-
зує, що в системі звичаєвого права посередництво 
відбувається після представлення доказів, тоді як 
в країнах цивільного права посередництво засто-
совується раніше в процесі слухання справи.

Звіти про оцінку схем посередництва під егі-
дою суду показують, що справи потрібно підштов-
хувати до посередництва або на ранній стадії роз-
гляду, або на надто пізній стадії. Це міркування 

передбачає, що індивідуальний підхід є більш 
доцільним та дієвим, ніж загальне запрошення чи 
направлення суду. Критерії направлення мають 
враховувати готовність та бажання сторін супе-
речки до компромісу34.

Критерії направлення
Найбільш цінне європейське дослідження про 
показники направлення та протипоказання було 
підготовлене Національним проектом з посеред-
ництва під егідою суду Голландії35. Це досліджен-
ня виявило, що практично всі справи придатні 
до посередництва, але не всі сторони суперечки 
готові до посередництва, і останнє може змінити 
момент направлення. Єдиним реальним показ-
ником успіху є мотивація сторін, якщо:

сторони особисто беруть участь у розв’язанні  
суперечки;
сторони мають на меті знайти індивідуальне  
рішення; 
сторони  швидко візьмуть  участь  у  
посередництві;
процедура є відносно дешевою. 
Отже, якщо наявні можливість і бажан-

ня переговорів, успіх майже гарантовано. 
Направлення в письмовому вигляді з т. зв. само-
перевіркою забезпечує більш надійну згоду сто-
рін на посередництво.

Висновок, який можна зробити з цього звіту 
та зі звіту А. Де Роо та Р. Джагтенберга про порів-
няльне європейське дослідження посередництва, 
заохоченого судом, такий: не тип справи визна-
чає шанси на успіх посередництва, а ставлення 
та бачення сторін. Крім характеристик справи та 
сторін, що можуть змінюватися, і не можуть дати 
жодного критерію для направлення, впевненість, 
випромінювана посередником, вартість посеред-
ництва, знання та ентузіазм направляючого судді 
також впливають на успішність посередництва.

Дані європейського дослідження показують, 
що, по відношенню до фактора довіри, більше 
справ направляються на посередництво, якщо 
ця процедура існує довший період часу або 
якщо посередництво діє за моделлю юстиції і є 
організованим, забезпеченим працівниками та 
коштами з боку суду, а посередники акредитовані 
судом. Посередництво стає більш прийнятним як 
34  Звіт про альтернативні програми врегулювання суперечок під 
егідою суду в районному суді Любляни, Словенія: Europe Aid 
116385 D sv si, 2005. Ініціативи АРС під егідою суду для несімейних 
цивільних суперечок: господарський суд та апеляційний суд, 
професор Хазел Генн, факультет права Університетського 
коледжу, Лондон: Серія досліджень, березень 2002 р., № 1/02, 
Департамент Лорда-канцлера, Велика Британія.

35  Пел М. Проект посередництва під егідою суду Голландії. Звіт 
аналізує рекомендації з поліпшення та консолідації програми 
посередництва під егідою суду в районному суді Любляни, 
лютий 2005 р.
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варіант розгляду справи, чим більше направлень 
на посередництво видається.

Що стосується фактору витрат, для сприй-
няття сторонами важлива безкоштовність посе-
редництва. Разом з тим під час суперечки між 
господарськими суб’єктами витрати на посеред-
ництво не важливі. Незважаючи на це, недостат-
нє фінансування в країнах цивільного права може 
унеможливити спроби запровадити посередни-
цтво під егідою суду.

Що стосується знань суддів, вони можуть 
позитивно вплинути на ступінь прийняття запро-
шень чи інструкцій з направлення на посередни-
цтво. Знання та ентузіазм направляючого судді 
відіграють важливу роль. Ставлення суддів до роз-
витку посередництва в країнах цивільного права 
Європи можна описати як поступовий розвиток 
від опору до ентузіазму. Здається, що судді потре-
бують початкового досвіду з посередництва, щоб 
взяти на себе роль спокусника, ставлячи сторо-
нам суперечки запитання, які допоможуть їм оці-
нити сильні та слабкі сторони справи та ризики 
судового процесу. Деякі суди розробили схеми 
запитань, які судді мають поставити сторонам 
суперечки та їхнім адвокатам. Також важливо, 
щоб судді отримали необхідне навчання з питань 
посередництва та методів направлення.

Роль суддів як посередників
Консультативна рада європейських суддів у 
Визначенні № 6 не виключає, що судді можуть 
діяти як посередники. Таким чином, «техноло-
гія» суду стане доступною громадськості. Разом 
з тим дуже важливо, щоб судді ніколи не про-
водили процедур посередництва по своїх спра-
вах, або справах, де вони збираються приймати 
рішення. Судді в Норвегії, Бельгії, Словенії і від-
недавна навіть у Великій Британії (експеримент 
у суді технологій та будівництва) мають дозвіл 
працювати посередниками. Це викликає потре-
бу обов’язкового навчання суддів-посередників 
тому, як працювати, не виносячи рішення. Хоча 
судді зазвичай проводять слухання з примирен-
ня, такі слухання менш тривалі, не дозволяються 
окремі зустрічі зі сторонами і тиск на сторони 
може бути більшим. Також більшою може бути 
небезпека застосування влади суду. Крім того, 
суддям важко ігнорувати закон та перетворитися 
на гарних слухачів. За характером своєї діяльнос-
ті вони більше схильні до оцінки, і сторони очі-
кують від них того ж. Суддів-посередників часом 
називають хамелеонами.

Через відсутність традиції посередництва та 
беручи до уваги рівень правової культури в сус-
пільстві буде особливо необхідно завоювати дові-
ру сторін суперечки, адвокатів та громадськості 

загалом до посередництва в тих судових системах, 
де посередництво є новою процедурою. Досвід 
Словенії показує, що судді можуть функціону-
вати як ключові гравці, оскільки вони наділені 
повноваженнями та репутацією. Надання послуг 
посередництва безкоштовно, заради суспільного 
блага, паралельно з виконанням суддею основних 
обов’язків, може забезпечити зміцнення культури 
загального блага в суспільстві, одночасно захи-
щаючи суд від будь-якої критики щодо отриман-
ня суддями-посередниками оплати за послуги 
одночасно з зарплатою, оскільки посередництво 
включає справи, які суд зобов’язаний вирішити 
в будь-якому випадку.

Залучення суддів до програми посередництва 
є також важливим, оскільки це зобов’яже суддів 
сприймати посередництво серйозно. Не можна 
ігнорувати того факту, що рішення про направлен-
ня судом запрошення сторонам, рекомендації чи 
пропозиції посередництва найчастіше прийма-
ється суддями індивідуально по кожній справі. 
Якщо судді не вірять в корисність посередництва, 
це серйозно поставить під загрозу здійснення 
програми посередництва під егідою суду.

РОЛЬ ЮРИСТІВ
Участь суддів у ролі посередників у схемах під егі-
дою суду має ще один позитивний ефект. Як пра-
вило, адвокати слідують ініціативі суддів. Вони є 
ключовими гравцями під час розвитку посеред-
ництва. Є загальна думка, що юристи потребу-
ють більшої інформації про посередництво, але 
здається, що насправді їм потрібна мотивація для 
застосування посередництва. Мнукін заявив, що 
виникає напруженність, коли агент веде перего-
вори від імені довірителя, і водночас має власні 
інтереси. Адвокат, що діє як представник своїх 
клієнтів, турбується про власну репутацію та 
дохід, а також про потреби своїх довірителів36. 
Попри переконання, що безкоштовна структура 
може усунути напруженність між довірителем 
та агентом, деякі фінансові стимули для юрис-
тів забезпечують позитивний вплив на попит 
на посередництво. Наприклад, спілка адвока-
тів Словенії збільшила гонорари адвокатам за 
врегулювання шляхом посередництва на 50%. 
В Італії врегулювання, досягнуте шляхом посе-
редництва, є підставою для зменшення податків 
з італійських юристів. Гарбі вважає, що замість 
того, щоб зосередитися на обороті, юристів має 
турбувати вищий прибуток, оскільки виробничі 
витрати набагато нижчі під час посередництва, 
36  Мнукін Р. Н., Скотт Р., Пепперс А. С. По інший бік перемоги: 
переговори для створення цінності в угодах та розв’язанні 
суперечок, Harvard University Press, 2000.
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ніж під час судового розгляду37. Багато юристів 
у всьому світі все ще вважають, що якщо вони 
врегулюють справу шляхом посередництва, то 
позбавлять себе роботи. Вони приставатимуть 
на запрошення до посередництва, якщо тільки 
посередництво не загрожуватиме їхнім заробіт-
кам. Деякі вважають, що АРС означає загрозу 
зменшення доходів.

Задоволений клієнт може бути причиною 
підтримки юристами посередництва. Особливо в 
господарському середовищі, де компанії та мене-
джери хочуть зберегти контроль над ризиками 
бізнесу. Оскільки, чим більше основним дже-
релом права стає прецедентне право, тим менш 
передбачуваним стає право, і тим менший кон-
троль над можливими ризиками. Посередництво 
може повернути цей контроль.

Іншою гарною практикою інтеграції юрис-
тів у схему посередництва під егідою суду є ство-
рення партнерства між суддями та адвокатами. 
Бажано створити наглядовий комітет для проекту 
посередництва, що складатиметься з суддів та 
адвокатів з метою надання вказівок щодо май-
бутнього планування та оцінки схеми. В деяких 
федеральних штатах США адвокати сплачують 
річний дохід адміністрації АРС у суді. Судді та 
адвокати можуть підготувати спільну стратегію 
інформування громадськості, або кампанію щодо 
посередництва. Інформація про вигоди посеред-
ництва має дійти до всіх користувачів і зробити 
їх прибічниками посередництва. 

КАМПАНІЯ ІНФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ПОСЕРЕДНИЦТВО
На основі досвіду різних підходів до кампанії 
інформування громадськості про посередництво, 
такі висновки можуть допомогти в підготовці 
стратегії комунікації:

Необхідно чітко усвідомити мету, структуру,  
метод роботи та тривалість проекту посе-
редництва. Досвід інших країн показує, що, 
особливо для внутрішніх груп інтересів, мета 
проекту не завжди цілком зрозуміла. Можна 
порекомендувати, щоб суди вичерпно описа-
ли цілі та заходи схеми посередництва, кон-
кретні завдання співробітників та послуги, 
які вони можуть запропонувати.
Важливо включити питання комунікації в  
порядок денний. Кожна організація чи інсти-
тут, що бере участь у цьому процесі, має роз-
почати розробку загального плану комуніка-
ції і з часом розробити річний план роботи, 
що включатиме і кошторис.
Суперечки охоплюють велике коло людей,  
установ та інших організацій з різними 

37  Гарбі Т. Посередництво приносить більше грошей, ніж судовий 
розгляд. Інтерв’ю, Conflicthunting, Гаага, 29 та 30 червня 2006 р.

групами підтримки в приватному та дер-
жавному секторі. Вони діють у середови-
щі, де не поділяються однакові турботи чи 
цінності. Бажано пристосувати комунікації 
для кожної ключової групи аудиторії, щоб 
збільшити позитивне ставлення до проце-
дури посередництва.
Якщо бажано утримувати увагу зацікавлених  
груп, важливо спілкуватися з ними регуляр-
но. Створення та планування подій чи захо-
дів довели свою ефективність. У випадку 
Голландії було використано такі події, як 500-
те направлення на посередництво, публіка-
ція річного звіту про посередництво, початок 
посередництва в податкових справах. У сло-
венській схемі посередництва під егідою суду 
помітною подією було запровадження посе-
редництва під егідою суду в господарських 
справах, день впровадження пришвидшеного 
розгляду цивільних справ тощо.
Також рекомендовано використання широ- 
кого спектру каналів комунікації. Добре 
відомий факт, що використання лише дру-
кованої інформації, такої, як листи та бро-
шури, не є достатнім. Особисті комунікації, 
аудіовізуальні засоби, нові засоби, такі як 
Інтернет, можуть допомогти у дієвій про-
грамі спілкування.
Огляд запитань, які часто ставлять, та від- 
повідей довів ефективність та доцільність 
налагодження комунікаційного процесу. Має 
постійно відбуватися обговорення результа-
тів посередництва.
Гарним прикладом стратегії кампанії інфор-

мування громадськості про посередництво є 
програма Міністерства юстиції Чорногорії яка 
містить матрицю комунікаційних заходів та груп 
інтересів (2005).

ПОСЕРЕДНИЦТВО У 
ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
На культуру розв’язання суперечок країни впли-
ває її соціальна та політична історія. Щоб ство-
рити необхідні умови для успіху посередництва, 
необхідні зміни в соціальних та правових систе-
мах посткомуністичних країн, щоб посередни-
цтво стало вагомим засобом розв’язання конфлік-
тів. Аналіз особливостей культури країни у світлі 
психологічно-соціальних аспектів розв’язання 
конфліктів, наслідків авторитаризму (наприклад, 
очікування сторонами суперечки директивних 
дій від посередника, недовіра до свободи, відсут-
ність правової свідомості, корупція) є необхідним 
для забезпечення посередництва як новації38.

38  Нельсон Р. М. Розв’язання суперечок у посткомуністичних 
суспільствах — можливість чи мрія? Листок новин 
посередництва. Відділ юридичної практики Міжнародної 
асоціації адвокатів. — 2005. — Т. 1. — № 3. — Грудень.




