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 Чого зараз більше: переваг 
від прийняття закону чи ризиків?

Я б сказала, що ризиків біль-
ше. Уже всі розуміють, що за-
кон потрібний. Це допомагає 
зберегти і зовнішній імідж дер-
жави, адже відповідне законо-
давство є вже майже у всіх кра-
їнах пострадянського простору 
(Росія, Молдова, Білорусь, краї-
ни Балтії, Казахстан, Вірменія, 
Грузія та ін.). Це також могло 
б допомогти дійсно відбудува-
ти в країні ресурсозберігаючу 
систему розв’язання спорів. З 
іншого боку, повинні бути носії 
інтересів, які хочуть справжніх 
змін, насамперед з боку держа-
ви. Як на мій погляд, із цим є 
проблема. Тобто ми знаємо, на-
віщо медіація потрібна медіато-
рам і клієнтам, можемо будува-
ти гіпотези щодо того, чим вона 
може бути корисна юристам, 
психологам, менеджерам. Є та-
кож гіпотези, кому це може за-
важати. Не хочу висловлювати 
різку думку, можливо, я поми-
ляюся, але в законотворців є 
велика спокуса діяти за стере-
отипом «зашити» в закон також 
інтереси, які можуть виявитися 
згубними щодо перспектив роз-
витку послуги. Передусім це сто-
сується обов’язковості медіації 
(нагадаю, що в проекті закону 
передбачена обов’язкова меді-
ація щодо всіх справ про розлу-
чення). Якщо це буде зроблено 
1) медіаторів просто зненави-
дять клієнти; 2) у медіатори 
можуть податися некваліфіко-
вані і недосвідчені люди, для 
яких виникне реальна можли-
вість забезпечення своєї зайня-
тості; 3) вимога «всіх на медіа-
цію!» просто захлинеться через 
брак фахівців; 4) відсутність 

державної допомоги унемож-
ливить виконання вимог закону 
для неплатоспроможних грома-
дян тощо. Буде дуже болісно ди-
витися на те, що ще одна можли-
вість виявиться втраченою для 
України, як вона була втрачена 
разом зі спаплюженням репута-
ції третейських судів.

 Які ще ризики Ви бачите?
Процедура проходження за-

конів на всіх етапах прийняття 
передбачає, що після прийнят-
тя законопроекту в першому чи-
танні «власником» законопро-
екту стане фактично Верховна 
Рада. Контролювати зміст зако-
ну і чистоту його статей на етапі 
доопрацювання буде вкрай важ-
ко. Тому я думаю, що зараз було 
б краще керуватися прислів’ям 
«не буди лихо, поки тихо», чес-
но робити свою справу і ростити 
та розвивати спільноту «справ-
жніх медіаторів», які не тільки за 
гроші, а й за ідею. Дуже хочеться 
по-справжньому чистого і щи-
рого простору в житті та в ро-
боті. Якісна послуга справді мо-
гла б дати всім відраду для душі 
плюс справедливий для всіх ре-
зультат за адекватну ціну.

Інша загроза – це «відстою-
вання черги за сертифікатами» 
без якісного навчання. Я вже 
досить давно працюю на рин-
ку освітніх послуг і бачила, як 
формувалися списки організа-
цій, які мають право навчати, як 
у деяких навчальних закладах 
була відсутня вимога дійсно на-
вчатися: плати гроші – отримай 
сертифікат. В одній із країн, де 
вже прийнято закон про медіа-
цію, наші колеги розповідають, 
що іноді навчальні заклади про-
сто розвозять сертифікати про 

навчання по домівках. Дуже не 
хотілося б, аби в Україні стало-
ся подібне.

 І що робити в такому 
випадку?

Я б не педалювала прийнят-
тя закону, а в той самий час 
працювала б з потенційними 
клієнтами і партнерами, пока-
зуючи їм переваги досудового 
вирішення спору. Щиро кажу-
чи, про медіацію поки що мало 
знають і не дуже довіряють по-
слузі. Треба буде ще добряче 
попрацювати.

 Ви згадали про суди. Як вва-
жаєте, чи були б суди зацікавлені 
у впровадженні медіації?

Це складне і неоднозначне 
питання. По-перше, я і в інших 
країнах бачила різне ставлен-
ня суддів до медіації: хтось дуже 
любить, коли медіатори попра-
цюють зі сторонами в досудово-
му порядку, а хтось віддає пере-
вагу судовому процесу з самого 
початку. У нас так само є судді, 
які визнають доцільність меді-
ації, а дехто з суддів і чути не 
хоче про неї. Чому? У всіх свої 
інтереси. Острах, що зменшення 

навантаження на суддю може 
позбавити його місця роботи; 
що можуть постраждати осо-
бисті інтереси судді тощо. Та й 
держава, як на мене, не надто 
зацікавлена у впровадженні ме-
діації, особливо в господарських 
судах. Для держави це означало 
б утрату або зменшення джере-
ла фінансування держбюджету 
у вигляді судових витрат, держ-
мита тощо. Є суди, які б із задо-
воленням спробували застосо-
вувати медіацію, але відсутність 
законодавчо встановленої мож-
ливості є для них дуже великим 
обмеженням – є побоювання в 
обвинуваченні в корупції, якщо 
вони будуть рекомендувати ме-
діацію як позасудовий спосіб ви-
рішення спору.

 Отже, у медіації в нашій кра-
їні немає «щастя і долі»?

Є, просто «рятування тих, 
хто тоне, є справою самих тих, 
хто тоне». Я думаю, що тут 
юристам і медіаторам треба 
об’єднуватися і створювати нову 
культуру вирішення складних 
ситуацій. Я мрію, щоб до суду 
ходити стало «не модно» і пога-
ним тоном. Обмеження, що ме-
діація забере гроші та клієнтів, 

є тільки обмеженням, яке існує 
в головах у юристів. Насправді, 
клієнт за швидкий конфіденцій-
ний процес готовий платити 
значно більше. Юристи і меді-
атори в процесі медіації повинні 
співпрацювати, і ми дуже добре 
уявляємо собі ці зони для вза-
ємодії. Навіщо нам «третій за-
йвий» у вигляді суду, якщо судо-
вого розгляду можна уникнути.

 То взаємодія між медіато-
рами і юристами може бути плід-
ною, на Ваш погляд?

Безумовно. Головне – дуже 
реалістично вміти оцінювати, 
хто ти є насправді і що ти мо-
жеш робити ефективно. Аби 
стверджувати, що «ми і так це 
робимо» (тобто займаємося ме-
діацією), треба, як мінімум, ро-
зібратися в тому, чим послуги 
медіаторів відрізняються від по-
слуг юристів. Хочу запропону-
вати невеличку таблицю, яка 
проводить «вододіл» між двома 
послугами і показує, чим одна 
послуга відрізняється від іншої. 

Хотілося б, аби юристи по-
вірили в те, що розвиток нави-
чок медіатора – це для них зона 
розвитку і що разом ми можемо 
зробити і мати більше.  

Закон про медіацію: 
краще ворог гарного?

ГІСТЬ РУБРИКИ

Керівник Українського Центру Медіації (kmbs), к.ю.н.
ГАЛИНА ЄРЬОМЕНКО

Ще три роки тому люди, які пропагували 
медіацію в Україні, здавалися диваками. Зараз 
уже не треба пояснювати, що медіація не має 
відношення до медитації, медіумів, медиків і 
мас-медіа. З’явилася потреба більше говорити 
про сутність послуги і те, чим відрізняється 
медіація від юридичних послуг. На сайтах 
впроваджувачів юридичних послуг з’являється 
інформація про надання послуг з медіації, і 
таким чином медіація потроху приживається 
і розвивається на теренах України. Дехто від-
чув смак задоволення і справжній драйв від 
успішно проведеного процесу і з захопленням 

розповідає про вдячних клієнтів, які отримали 
більше ніж сподівалися. Було враження, що 
прийшов час для інституалізації послуги через 
прийняття законодавства про медіацію.
Медіатори писали власний проект закону 
з благородною метою: підвищення статусу 
послуги, впровадження єдиного бачення 
змісту послуги, захист прав користувачів по-
слуги тощо, і тепер зупинилися перед дверима 
з написом «Закон про медіацію». Перш ніж 
увійти в ці двері, варто згадати заповідь 
медиків: «Не нашкодь!» і застосувати її 
відносно послуг з медіації.

МЕДІАЦІЯ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

Робота з інтересами (змістовні, психологічні, правові) Захист позицій

Рішення – продукт роботи сторін Варіанти рішень готують юристи

Рішення часто виходить за межі первинного предмету 
спору («збільшення пирога») 

Рішення переважно приймається щодо предмету 
спору

Відповідальність за пошук рішення делегується сторонам Відповідальність юристів за пошук рішення 

Дослідження інтересів Збір та оцінка фактів та доказів

Спрямована на актуальну зараз ситуацію і майбутнє Робота з фактами, які мали місце в минулому

Робота з емоціями важлива Емоції сторін не мають важливого значення

Таблиця 1
Фундаментальні відмінності медіації від юридичних послуг

ФОТО НАДАНЕ ГАЛИНОЮ ЄРЬОМЕНКО


