
130 Медіація

Актуальність впровадження альтернативних за�
собів захисту прав обумовлена тим, що сучасний стан
судового захисту в Україні є незадовільним. В пер�
шу чергу це викликано великим навантаженням на
суддів та несталістю судової практики. Наприклад,
порівняно з 2002 роком кількість справ, що надійшли
до судів загальної юрисдикції по першій інстанції,
зросла вдвічі. Перевантаженість судової системи
призводить до значних затримок судового розгляду.
Як свідчить статистика Європейського суду з прав
людини, близько 30 % рішень щодо України стосу�
ються саме порушення ст. 6 Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод, а саме пра�
ва на розгляд справи упродовж розумного строку. 

Все це призводить до того, що люди все частіше
звертають свою увагу на альтернативні (позасу�
дові) засоби вирішення спорів, до яких належить
посередництво. Поширеним терміном для його
позначення є «медіація» – слово, яке походить від
medi (лат.) або medio (лат.), що означає «середина».

Медіація є позасудовим методом вирішення
спорів із залученням посередника (медіатора),
який допомагає сторонам спору проаналізувати
конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони
змогли самостійно обрати той варіант рішення,
який відповідатиме їхнім інтересам і задовольнить
їхні потреби.

Медіація за своєю суттю є неформальною, доб�
ровільною процедурою, проте вона показує чудові
результати у розв’язанні конфліктів.

Світовий досвід вказує на те, що медіація є май�
же універсальним засобом вирішення конфліктів,
що застосовується у багатьох сферах, починаючи
від сімейних суперечок, закінчуючи конфліктами
за участі громади та міжнародними конфліктами.

Вбачається, що не існує «ідеальної» моделі
медіації або усталених схем та правил. Проте
виділяються такі основні принципи, що її харак�
теризують: добровільність, неупередженість, нейт�
ральність, конфіденційність, гнучкість, прозорість
та інформативність.

Серед переваг медіації окремо виділяється її спо�
нукальний характер до добровільного виконання
рішення, прийнятого під час врегулювання цивіль�
но�правового спору. Аргументується зазначена по�
зиція таким чином. Коли суд виносить рішення,
навіть за умови застосування процедури примусо�
вого виконання, воно часто не виконується. Як по�
яснюють психологи, людина опирається будь�
яким примусовим заходам через свою природу.
Водночас, коли людина бере активну участь у
прийнятті та формулюванні рішення, ступінь опо�
ру значно зменшується, тобто людина добровіль�
но виконує погоджене рішення. Кімберлі К. Ковач,
американський вчений та провідний спеціаліст у
галузі медіації, вважає, що задоволення прийнятим
рішенням пов’язане не тільки з результатом, а й з
процесом переговорів, в яких людина бере участь. 

Для ілюстрації переваг медіації можна навести
декілька цифр:

– в США 95 % справ, що були направлені на
медіацію, не дійшли до судового розгляду;

– в Німеччині 90 % медіацій завершуються ми�
ровою угодою (для Нижньої Саксонії такий показ�
ник дорівнює 97 %);

– у Великобританії показник результативності
медіації становить 90–95 %;

– загальноєвропейський показник результатив�
ності медіації – 40–80 %. 

Це пов’язано з тим, що медіація має чисельні
преваги порівняно з судовими процедурами та
іншими засобами вирішення спорів. 

Основною характеристикою медіації, її принци�
повою відмінністю від конфронтаційних за своєю
суттю процедур, зокрема судових, є простота,
відсутність формалізму, гнучкість, а головне – еко�
номія часу та коштів.

Медіація є примирювальною процедурою, яка
передбачає обговорення правової проблеми, що
сталася, без зайвого психологічного загострення.
Завдяки присутності медіатора, який полегшує
сторонам процес діалогу та скеровує їх на узгод�
ження інтересів і віднаходження консенсусу, про�
цесуальна змагальність переходить у співпрацю.

Конфіденційність медіації дозволяє мінімізува�
ти ризик публічного розголошення, що є важливим
у багатьох сферах людського життя: від небажан�
ня розголошувати інформацію щодо приватного
життя до побоювань розголошення комерційної
таємниці.

ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ольга КІЛЬДЮШКІНА, 
юридичний радник Центру комерційного права, 

м. Київ,

акредитований медіатор Центру ефективного

вирішення спорів, 

м. Лондон, Велика Британія
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Як свідчить дослідження Світового банку «Ве�
дення бізнесу – 2010. Забезпечення виконання
контрактів» фінансові та часові витрати, необхідні
для судового врегулювання елементарного спору,
є дуже значними. 

Для України цей показник також є дуже невтіш�
ним. В середньому судова процедура триватиме
близько року і буде коштувати більше 40 % від су�
ми позову.

Водночас медіація, за даними досліджень (див.,
наприклад, Jennifer E. Shack, «Bibliographic Sum�
mary of Cost, Pace, and Satisfaction Studies of
Court�Related Mediation Programs»), значно скоро�
чує фінансові витрати та є менш тривалою у часі. 

За результатами медіації сторони можуть укласти
угоду, яку, за бажанням, можна засвідчити но�
таріально. Якщо ж медіація проводилася після по�
чатку судового розгляду, сторони можуть укласти
мирову угоду, яку затвердить суд. Показник вико�
нання угод, укладених за результатом медіації, є при�
голомшливим: майже 100 % домовленостей викону�
ються сторонами добровільно. Натомість показник
примусового виконання судових рішень в Україні не
перевищує 28 %, що є кричущим та недопустимим. 

Таким чином, медіація, маючи сильний потен�
ціал, здатна вирішити проблеми, що стоять перед
правовою системою України. Зокрема, розванта�
жити судову систему та покращити стан правово�
го захисту громадян. Застосування медіації широ�
ко сприятиме демократизації суспільства та ста�
новленню верховенства права.

Регіон
Тривалість

судових
процедур (дні)

Судові
витрати 

(% від суми
позову)

Східна Азія 
та Тихоокеанський регіон

538,1 48,5

Європа та Центральна
Азія 

450,9 25,6

Латинська Америка 
та Карибський басейн 

707,0 31,3

Близький схід та Північна
Африка

679,9 23,7

ОЕСР (країни з високим
прибутком на душу
населення) 

462,4 19,2

Південна Азія 1052,9 27,2

Африка (південніше
Сахари)

643,9 49,3

Щороку органи юстиції реєструють близько 2,5 тисяч
нових друкованих засобів масової інформації. Про це
повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович з
посиланням на аналітичні дані про результати діяль�
ності Міністерства юстиції та його територіальних ор�
ганів з питань державної реєстрації друкованих засобів
масової інформації.

Так, минулого року в Україні було зареєстровано 2 255
друкованих періодичних видань, у 2008 році – 2 396, у
2007 році – близько 2 300.

При цьому, за словами Міністра юстиції, якщо вивес�
ти усереднений тип друкованого видання, що найчас�
тіше реєструється в Україні, це буде ЗМІ інформаційної
або рекламної спрямованості, що видається українською
або змішаними мовами (українською та російською).
Серед видань з регіональною, загальнодержавною або
зарубіжною сферою розповсюдження найчастіше
реєструються ЗМІ журнального типу. З місцевою сфе�
рою розповсюдження найчастіше реєструються видан�
ня газетного типу. Найвищий показник щодо реєстрації
друкованих ЗМІ приходиться на східні та південні
регіони України.

Загалом, статистика 2009 року виглядала таким 
чином.

З регіональною, загальнодержавною та/або за�
рубіжною сферою розповсюдження у 2009 році було за�
реєстровано або перереєстровано 1 209 друкованих за�
собів масової інформації. З них 262 газет та 947 видань
журнального типу. Крім того, було зареєстровано 30
інформаційних агентств.

З місцевою сферою розповсюдження торік було за�
реєстровано  або перереєстровано 1 046 друкованих за�
собів масової інформації. З них: газет – 829, видань жур�
нального типу – 217.

Протягом 2009 року виключно українською мовою в
країні було зареєстровано – 427 видань, виключно
російською – 267 видань. Українською і російською
(змішаними мовами) було зареєстровано 1 034 друко�
ваних періодичних видань.

Більшість видань, зареєстрованих у 2009 році, мали
інформаційну направленість. Друге місце займають рек�
ламні друковані засоби масової інформації, третє – ви�
дання для дозвілля та видання загальнополітичної
спрямованості. Популярними були також наукові ви�
дання, довідкові та з питань економіки і бізнесу. 

За інформацією прес�служби 
Міністерства юстиції України

У Міністерстві юстиції України 
ЩОРОКУ В УКРАЇНІ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 2,5 ТИСЯЧ 

НОВИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ
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