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Вступ 
У багатьох країнах ідея відновного право-

суддя була породжена громадськістю, а потім 
уже підхоплена та відповідно оформлена у пра-
вовій системі (наприклад, у Сполучених Штатах 
Америки). У Литві концепція відновного право-
суддя виникла як одна з альтернатив судовому 
процесу, спочатку в рамках законодавства, а тоді 
вже як ідея, яку можна запропонувати суспіль-
ству. Одним із найефективніших засобів упро-
вадження ідеї відновного правосуддя є медіація 
(посередництво).

Про медіацію у Литві знають небагато. Вона 
не перебуває у списку видів економічної діяль-
ності, що ліцензуються державою і є доступними 
для необмеженого провадження підприємцями, 
приватними особами та громадськими органі-
заціями. Не існує закону, який обмежував би її 
використання; однак стверджувати, що медіація 
має значну підтримку у литовській правовій 
системі, – було б перебільшенням. 

Сучасна ситуація з медіацією 
у цивільних справах у Литві 

Починаючи з 2003 р., для вирішення конф-
ліктів у соціальних групах т. зв. колективних 
трудових конфліктів використовували різно-
манітні засоби, серед яких була й медіація – як 
альтернатива узгоджувальній процедурі та тре-
тейському суду. Однак медіацію у таких супере-
чках застосовують дуже рідко.

Що стосується застосування медіації у при-
ватних справах, то, можна відзначити значний 
прогрес у впровадженні ідей, що сприяють роз-
витку цього процесу в Литві в основному за 
допомогою конференцій та семінарів; разом з 
тим задля забезпечення ширшого доступу до 
інформації про медіацію у цій країні потрібно 
докладати ще значні зусилля. Як уже зазна-
чалося, більше було зроблено у сфері запрова-
дження медіації до литовської правової сис-
теми. Міністр юстиції Литовської Республіки 
своїм указом № 1R-138 призначив робочу групу, 
яка розглядатиме найзначніші проблеми впрова-
дження у практику положень Цивільного кодек-

су Литовської Республіки. Група підготувала 
проект положень щодо застосування медіації у 
приватних справах. Цей проект пропонує над-
звичайну можливість створення відповідних 
умов для розвитку медіації в Литві. Невдовзі 
проект розглядатиме Литовський Уряд.

Проект базується на «м’якій»/помірній ідео-
логії правового регулювання, що означає: він не 
надає детального опису всього процесу, а лише 
встановлює найважливіші стандарти медіації, 
що веде до кращої якості, більшої ефективності 
та ширшого її застосування. У проекті наведено 
визначення медіації, її процедури, принципи, 
коло застосування, обґрунтування в межах пра-
вового поля та її взаємозв’язок із судовим про-
цесом, третейським судом тощо. Проект також 
встановлює стандарти дій медіатора у процесі 
медіації та визначає його етику.

На сьогодні, відповідно до положень литовсь-
кого цивільного права, конфлікт можна виріши-
ти шляхом укладання угоди. Така можливість 
має надзвичайне значення у контексті однієї з 
найважливіших цілей цивільного процесу, а саме 
відновлення миру між сторонами конфлікту1.

Стаття 42 Цивільно-процесуального кодексу 
Литовської Республіки надає право сторонам 
конфлікту укласти угоду2. Стаття 228 цього 
Кодексу зобов’язує суд вдатися до спроби укла-
дання такої угоди щоразу, коли сторони конфлік-
ту наближаються до ймовірного примирення або 
ж коли положення чітко встановлюють, що таке 
примирення є бажаним (найкращим за даних 
обставин) способом вирішення конфлікту3. 

Здається, що якщо конфлікт було вирішено 
в результаті застосування процедури медіації, а 
потім визнано судом, то проти цього не повинно 
бути ніяких заперечень. Проте недостатність 
знань про медіацію серед литовських правників 
призводить до нечастого використання вищеза-
значеної можливості. 

Емпіричне дослідження 
щодо медіації у Литві 

 У Литві у сфері медіації та відновного пра-
восуддя не здійснювалося значних емпіричних 
досліджень; водночас серед молодих соціаль-
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них та правових дослідників можна спостерігати 
деякі видимі тенденції щоразу більшого звертан-
ня до цих тем, коли здійснюють аналіз литовсь-
кої правової, соціальної та навіть політичної 
систем. Прикладом цього є дослідження Ренати 
Мієнковської наприкінці 2005 р., що надає огляд 
знань суддів та студентів-правників щодо медіа-
ції та ідеї відновного правосуддя, а також висвіт-
лює їхнє ставлення до них. Передумовою прове-
дення такого дослідження стало переконання в 
тому, що ситуація з медіацією та ідеєю відновно-
го правосуддя в Литві залежить не лише від від-
повідних соціальних та правових положень, але 

також відображає ставлення литовських правни-
ків, зокрема суддів до цієї концепції. 

У дослідженні взяли участь 46 литовських 
суддів та 39 литовських студентів-правників 
(віком 21-22 роки). Учасники дослідження нада-
вали свої відповіді на деякі запитання шля-
хом обрання відповідного варіанта на питання 
з декількома варіантами відповіді, а також від-
повідаючи на відкриті запитання у довільній 
формі.

Деякі найважливіші результати дослідження 
наведені нижче:

Деякі думки щодо медіації у Литві 

1. Литовські судді більш «гуманістично-орієнтовані» (орієнтовані на задоволен-

ня потреб учасників конфлікту), аніж «юридично-орієнтовані» (орієнтовані на 

процедурну справедливість). 

2. Переважна більшість опитаних правників вважає, що в результаті цивільного 

процесу обидві сторони конфлікту можуть бути задоволеними, і лише незначна 

частка вважає, що в такому процесі є «переможці» та «переможені». 
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3. Існує також невідповідність між задекларованими та реальними знання-

ми про медіацію серед литовських суддів та студентів-правників (шкала, що 

ви значає задекларовані знання: 1 – дуже незначні знання, 2 – незначні знання, 

3 – задовільні знання, 4 – добрі знання, 5 – дуже добрі знання; реальні знання 

визначались на основі наданих відповідей на деякі запитання опитувальника). 

4. Литовські судді та студенти-правники вказують на перевагу соціально-психо-

логічних аспектів медіації (задоволення потреб сторін, їхня більша відповідаль-

ність за угоду тощо) над інституційними аспектами (менша завантаженість для 

суддів, коротша процедура тощо). 




