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Український Центр Меді-
ації продовжує цикл освітніх 
заходів для колег, які опіку-
ються розвитком інституту 

медіації в нашій країні. На 
цей раз українським спеціа-
лістам випала чудова мож-
ливість зустрітися з відомим 
британським медіатором – 
Біллом Маршалом. 

Прибувши напередодні 

в Україну для проведення 
багатосторонньої комерцій-
ної медіації, пан Маршал 
сприяв вирішенню фінан-
сової суперечки між 4-ма 
компаніями з різних країн. 
Після успішно виконаної 
роботи іноземний фахівець 
з радістю поділився з україн-
ськими колегами своїм досві-
дом, відповівши на їх запи-
тання.

Зокрема, в ході зустрічі 
Білл Маршал ознайомив 
присутніх зі своїм баченням 
успішного розвитку медіації 
в Україні. Для цього, за його 
словами, в першу чергу важ-
ливо побудувати довіру сус-
пільства до інституту медіа-
ції в цілому. Але це можливо 
лише в разі кооперації зусиль 
всіма фахівцями, що мають 
відношення до цього інсти-
туту: медіатори, юристи, 
політики, бізнесмени та пси-
хологи... Для підвищення 
авторитету медіації всі вони 
мають активно співпрацю-
вати, в тому числі на міжна-
родному рівні.

Наступним етапом роз-
витку інституту медіації 
є прийняття відповідного 
закону, що забезпечить реа-
лізацію різних структур-
них зв’язків між судовою 
системою та медіаторами, 
адже сторони конфлікту не 
потрібно схиляти до вико-
ристання медіації, а заохо-
чувати, в тому числі з боку 

судів. Зокрема, пан Мар-
шал позитивно відгукнувся 
щодо законодавчих ініціатив 
українців з приводу запро-
вадження медіації (законо-
проект зареєстровано у ВР 
України за № 8137), зазна-
чивши, що у Великій Брита-
нії такого закону не існує в 
силу особливостей тамтеш-
нього права.

Останнім, але не менш 
важливим чинником, на 
думку пана Маршала, є ефек-
тивна комунікація між юрис-
тами та медіаторами. За 
його словами, в кожній кра-
їні світу юристи поки що 
мають певні упередження 
щодо медіаторів, дивлячись 
на них, як на своїх конкурен-
тів. Тому Білл Маршал пере-

конаний в необхідності нала-
годити таку співпрацю, за 
якою обидві сторони будуть 
не конкурувати, а допома-
гати один одному. Якщо всі 
вищевказані пункти будуть 
реалізовані – медіація в Укра-
їні підніметься на досить 
високий рівень і здобуде те 
визнання, на яке вона заслу-
говує.
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Напередодні в Києві від-
булись урочистості з нагоди 
13-ої річниці від дня засну-
вання в Україні інституції 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. 
Так, 14 квітня в ході святко-
вого заходу чинний Омбуд-
смен України Ніна Іванівна 
Карпачова та її трудовий 
колектив приймали численні 
привітання від народних 
депутатів України, відомих 
державних діячів, іноземних 
колег та вдячних громадян.

В особі присутніх Ніна 
Карпачова привітала з цією 
значною подією всіх грома-
дян нашої держави, інозем-

ців, біженців, осіб без грома-
дянства, права, честь та гід-
ність яких відстоювалися в 
різних державних інстанціях 
протягом багатьох років. 
На її думку, усіма професій-
ними здобутками та перемо-
гами вона зобов’язана саме 
своїй команді, адже «будь-
яка людина, що працювала, 
працює або буде працювати 
в цій інституції – це діамант, 
справжній скарб нашої дер-
жави, що піклується та обе-
рігає людей, які потрапили 
у лихо». За переконанням 
пані Карпачової, сьогодні 
вже можна сміливо ствер-
джувати, що інституція Упо-
вноваженого Верховної Ради 
України з прав людини від-
булася, вписавши на своєму 

прапорі золотом з великої 
літери слово «Людина». Це 
стало можливим не дякуючи, 
а скоріше всупереч держав-
ній владі, яка часто чинила 
перешкоди органу, що має 
над нею контрольні функції.

Поміж тим, протягом 
останнього десятиріччя 
багато державних службов-
ців та діячів активно підтри-
мували діяльність Уповнова-
женого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, допомага-
ючи Ніні Карпачовій нести 
свій професійний обов’язок. 
Саме такі діячі взяли слово в 
святковий день, аби вкотре 
відзначити свою любов та 
повагу до красивої і тендіт-
ної жінки – чинного Омбуд-
смена України, яка багато 

років відстоює світлу сторону 
в боротьбі між добром і злом, 
захищаючи права обездоле-
них та скривджених.

Зокрема, з теплими сло-
вами привітання виступили 
народний депутат України 
Едуард Павленко, народ-
ний депутат кількох скли-
кань Анатолій Рахальський, 
народний артист України, 
народний депутат України 
Ян Табачник та багато інших 
людей, доля яких зводила з 
Уповноваженим Верховної 
Ради України з прав людини. 
За їхнім спільним переконан-
ням, інституція Омбудсмена 
України була й залишається 
надійним оплотом із захисту 
прав людини в Україні та за її 
межами.

What's the point?
Відомий британський медіатор поділився досвідом з українськими колегами

Людина з великої літери
Інституція Омбудсмена України відзначила 13-ту річницю з дня заснування

№17, 26 квітня 2011 р.

Британський медіатор Білл Маршал ознайомив присутніх зі своїм баченням успішного розвитку медіації

В першу чергу важливо побудувати довіру суспільства до інституту 
медіації в цілому

Українським юристам випала чудова можливість зустрітися з відомим 
медіатором

За переконанням гостей, інституція Омбудсмена України була й залишається надійним оплотом із захисту прав 
людини в Україні та за її межамиТеплі слова привітання від народного депутата України Едуарда Павленка

Чинний Омбудсмен України Ніна Іванівна Карпачова




