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МАРТІНА ЕРБ-КЛЮНЕМАНН, СУДДЯ

ДАГМАР ЛЕГЛЕР ,  АДВОКАТ ТА МЕДІАТОР

ПЕРЕБІГ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНСЬКО-

НІМЕЦЬКІЙ СПРАВІ ПРО ВИКРАДЕННЯ –
ЗАВДАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОРГАНУ, СУДУ, МІКК ТА МЕДІАТОРІВ



ПРИКЛАД З ПРАКТИКИ
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ТИПОВИЙ ВИПАДОК

• Анастасія та Єгор одружені і мешкають

разом зі своїм сином Максимом (9) у Львові.

• Після виникнення проблем у шлюбі Анастасія

разом з Максимом, не питаючи Єгора, їде

до своєї сім’ї у Кельн/Німеччина.

• Єгор подає до суду в Кельні заяву про

повернення дитини в Україну.

• Єгор повідомляє українську поліцію та подає

до суду у Львові заяву про одноосібну

батьківську опіку над Максимом.
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ДАНІ ЩОДО ПРОВАДЖЕНЬ ПРО 
ПОВЕРНЕННЯ В НІМЕЧЧИНІ У 2018 РОЦІ

• 404 заяви про повернення дитини + 76 заяв про

спілкування з дитиною відповідно до Гаазької

конвенції 1980 р. – в німецькому Центральному

органі (196 вхідні і 284 вихідні),

з них 10 стосуються України (11 дітей)

• В Німеччині діють 22 суди у сімейних справах із

відповідною спеціалізацією

4



Медіація

Більше часу

Можливість для проведення більшої
кількості засідань

Ґрунтовне вивчення індивідуальних
інтересів та потреб

Індивідуальні рішення, зорієнтовані
на конкретний випадок

Шанс знайти рішення на тривалу
перспективу, принаймні часткова
деескалація у відносинах

Судове провадження про 
повернення

Визначена терміновість, строк 6
тижнів, ст. 11 Конвенції

У більшості випадків лише одне
усне засідання

Обмежені джерела інформації

Менше простору при прийнятті
рішення

Небезпека загострення суперечки
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ШЛЯХ

• Жовтень 1999: німецько-французька парламентська

група медіаторів

• Лютий 2003 – березень 2006: проект професійної

двунаціональної спів-медіації із паралельним

дослідженням

• Різноманітні проекти у сфері медіації: 

німецько-британський (2003), німецько-американський (2006),

німецько-польський (2007), німецько-іспанський (2012),

німецько-японський (2015)
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ШЛЯХ

• з 2003 підвищення кваліфікації суддів, які розпочали

спеціалізуватися з 1999 року

• з 2004 спеціалізовані заходи із підвищення

кваліфікації для медіаторів

• з січня 2006 проектна група для включення медіації в

судове провадження

• липень 2008 створення «MіКК з. о.» Федеральною

робочою групою по сімейній медіації з. о. та

Федеральною спілкою медіації

• Пауль/Кізеветтер: 2009 «Медіація в міжнародних

конфліктах щодо дітей» і 2011 «Транскордонна

сімейна медіація»
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ШЛЯХ

• 2010 EJN Working Group on International Family

Mediation

• 2011 тренінг-проект ЄС «TIM»

• 2011 Зобов’язання щодо втілення Директиви ЄС

2008/52/EG про медіацію в цивільних та

торгових справах при транскордонних

конфліктах

• Липень 2012: в Німеччині вступає в силу Закон

про медіацію

• 2012: Настанови із медіації від Гаазької

конференції
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ЗАЛУЧЕННЯ МЕДІАЦІЇ ДО ВИРІШЕННЯ 
МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ ЩОДО ДІТЕЙ, 

ЗОКРЕМА – ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ 
ДИТИНИ
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ЗАЛУЧЕННЯ МЕДІАЦІЇ 
В ПРОВАДЖЕННЯХ ПО КОНВЕНЦІЇ 1980 
ЗГІДНО З ПОЗИЦІЄЮ РОБОЧОЇ ГРУПИ

• Надання кваліфікованої інформації залученим
учасникам та органам

- Інформація для сторін та адвокатів на сайті
https://www.mikk-ev.de/informationen/

richteranschreiben-an-die-parteien/

• Розробка конкретних заходів із допомоги

• Стандартизація перебігу проваджень

• Пошук варіантів фінансування
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 
РОБОЧОЇ ГРУПИ

• Ретельний пошук можливостей для узгодженого
спільного рішення

• Жодних негативних наслідків для дитини/батьків/
одного з батьків через додатково витрачений час

• Жодної або лише прийнятна затримка судового
розгляду
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ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
МЕДІАЦІЇ

• Згода обох сторін та адвокатів

• Роль особи, що надає допомогу в провадженні

• Роль відомства у справах неповнолітніх та молоді

• Прозорість відповідних кроків з боку суду

• Жодного впливу на правове становище

• Жодного обміну щодо справи між судом та
медіаторами

• Жодної затримки для судового провадження
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МОМЕНТ ЧАСУ ДЛЯ МЕДІАЦІЇ

• Бажано якомога раніше

• Перед усним засіданням із розгляду справи 

• Після усного засідання

• Між інстанціями 

• До початку здійснення заходів із примусового
виконання

• Подальші продовження
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ПЕРША АЛЬТЕРНАТИВА:
ТРАДИЦІЙНИЙ ШЛЯХ

• Центральний орган направляє інформацію про
медіацію обом сторонам.

• Після надходження заяви про повернення до суду
Дільничний суд Кельну відразу призначає дату із
проведення заслуховування через 3-4 тижні.

• Разом з викликом на засідання суд звертає увагу
учасників на можливості із проведення медіації і
направляє відповідну письмову інформацію.

• Якщо від імені Анастасії відповість адвокат: можна
зателефонувати йому із наголосом на такі
можливості

• Мета: медіація до моменту судового засідання
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ПРОБЛЕМА:

Батьки не достатньо використовують можливості

медіації

 Можливе рішення:

НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ Є 

ОСОБИСТЕ ІНФОРМУВАННЯ ПРО 

ПЕРЕВАГИ МЕДІАЦІЇ



ДРУГА АЛЬТЕРНАТИВА: НОВИЙ ШЛЯХ: 
MIKK-МЕДІАТОРИ В СУДІ

- Після отримання заяви негайно визначаються 2 дати
засідань

- Перше засідання протягом 3-4 тижнів, тривалість не
більше 1 години, за участі медіатора:
- Чи бракує якихось документів?
- Що ще треба з’ясувати до другого засідання?
- Інформація про медіацію
- Врегулювання порядку спілкування з дитиною на час

провадження за Конвенцією 1980

- Час на медіацію між обома засіданнями
- Друге засідання приблизно через 10 днів
- Протоколювання угоди в рамках медіації або ж –

звичайний розгляд справи
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УЗАГАЛЬНЕННЯ НОВОГО ШЛЯХУ

1 2 3 4 5 6

Подача 
заяви до 
суду

Перше 
засідання

Інформація 
про 
медіацію 
та порядок 
спілкування з 
дитиною

Тижні

Друге 
засідання

Домовленість
або рішення

Медіація
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ПОВЕРТАЄМОСЯ ДО ПРИКЛАДУ

• Центральний орган надсилає інформацію про

медіацію обом сторонам.

• Суд в Кельні обирає новий шлях. Він звертається по

телефоном/електронним листом до МіКК і просить

коротко відповісти, чи зможе в першому засіданні

суду безкоштовно взяти участь медіатор з - якщо це

можливо - українським досвідом.
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СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ MІKK
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Безкоштовне, 
багатомовне 

консультування

Організація 

спів-медіацій
(відповідно до 

моделі медіації 

MiKK)

Транскордонні 
тренінги по 

сімейній медіації

в Німеччині
за кордоном

Робота з 
громадськістю 

Дослідження
& розвиток Діяльність 

MiKK



МІЖНАРОДНИЙ СПИСОК МЕДІАТОРІВ МІКК
150 СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДВОМОВНИХ ТРАНСКОРДОННИХ 

МЕДІАТОРІВ МІКК В 27 КРАЇНАХ
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ПОВЕРТАЄМОСЯ ДО ПРИКЛАДУ

• МіКК знаходить медіатора і наступного дня

повідомляє про це суд.

• Суд відразу призначає дві дати засідання і

письмово інформує про медіацію.
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ПОВЕРТАЄМОСЯ ДО ПРИКЛАДУ (2)

• На першому засіданні Анастасія та Єгор

знайомляться з медіатором і вирішують

скористатись медіацією.

• Узгодження порядку спілкування Єгора з

Максимом у період часу до другого засідання.

• МіКК вже підготував необов’язкову пропозицію

щодо залучення другого медіатора і використання

відповідного приміщення.

• Протягом 10/14 днів до другого судового засідання

проводиться медіація.
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3 ФАЗИ МЕДІАЦІЇ MIKK
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Підготовка (приблизно 10 днів)

Проведення (2 дні)

Реалізація



ПІДГОТОВКА ЗА 6 КРОКІВ
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1. Контактування MiKK 

2. Контактування 

Порада: 
Команда медіаторів – бинаціональна, представники обох
статей, бипрофесійна

Анастасія / Єгор

Медіатор (Україна)

Суд

Медіатор (Німеччина)



ПІДГОТОВКА ЗА 6 КРОКІВ
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3. Контактування команди медіаторів
• Домовленості щодо співпраці
• Контактування батьків (через MiKK або

безпосередньо)

4. Пропозиція інформації по телефону:
• Український медіатор телефонує Єгору
• Німецька медіаторка телефонує Анастасії
• Можливо також телефонні розмови з

адвокатами

Мета:
Забезпечити надійність та довіру; гарантувати
конфіденційність
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ПІДГОТОВКА ЗА 6 КРОКІВ

5. Домовленість для проведення медіації
• Час, місце, витрати
• МіКК замовляє квитки та готель для медіаторів

6. Команда медіаторів готує початкову
домовленість:

 Мета медіації
• Закінчити судове провадження
• Розробити рішення в інтересах Максима
• Добровільність, конфіденційність, відкритість,

порядність
• Можливість залучити адвокатів в будь-який

момент
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Порядок проведення - огляд

ДЕНЬ 1 (з 13 до 19 години)

A. Встановлення контакту
B. Візуалізація / Інтереси
C. Ідеї щодо вирішення

ДЕНЬ 2 (з 10 до 14 години) 

D. Взаємність 
E. Анастасія і Єгор в діалозі
F. Домовленість
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Перебіг

ДЕНЬ 1 (з 13 до 15 годину)

A. Встановлення контакту (2 години)
• Вступити в контакт
• Побудувати відносини
• Досягти довіри
• В захищеному оточенні надати можливість для

вибачитися
• Згода на медіацію
• Перерва



ДЕНЬ 1 (з 15.30 до 17.30)

B. Медіаційна робота (2 години) 
• Ресурсна робота: 

що я ціную в Єгорі?  
що я ціную в Анастасії?

• Візуалізація сімейної системи
• Центральний елемент медіації: інтереси в

рамках теми щодо майбутньої ситуації із місцем
проживання Максима

• Перерва

Перебіг
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Перебіг

Ресурсні карти

Анастасія цінує в 
Єгорі

Єгор цінує в 
Анастасії

Розум

Гумор

Запах

Вигляд

Енергія

Україна
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Перебіг

Візуалізація

Анастасія з Кельну Єгор зі Львова

Бабуся і дідусь з Кельну

Максим 
9 років

Бабуся і дідусь з Одеси
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Перебіг

Інтереси

Анастасія Єгор

• Любов та близькість до Максима
• Контакт і зв’язок з Максимом

• Німецька мова та 
культура 

• Німецькі коріння 

• Українська мова та 
культура

• Українські коріння 
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Перебіг

ДЕНЬ 1 (з 18 до 19 години)

C. Ідеї щодо вирішення майбутньої ситуації
з місцем проживання

• Пошук рішення на майбутнє
• Домашнє завдання для 2-го дня 
• Аналіз дня 1-го
• Що я можу запропонувати Єгору / Анастасії?
• Що мені потрібно для прийняття рішення?
• Завершення 1-го дня

Додаткова і нічна робота для медіаторів: 
 Підготувати тексти для остаточної домовленості на
німецькій та українській мові
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Перебіг

ДЕНЬ 2 (з 10 до 12 години)

D. Взаємне розуміння
• Єгор ставить себе на місце Анастасії
• Анастасія ставить себе на місце Єгора
• Що на думку Єгора потрібно Анастасії?
• Що на думку Анастасії потрібно Єгору?

E. Анастасія і Єгор в діалозі
• Медіатори залишають приміщення
• Розмова Анастасії та Єгора тет-а-тет
• Спостереження: пари зближуються
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Перебіг

ДЕНЬ 2 (в проміжок з 12 до 14 години)

F. Домовленість
• В більшості випадків лише загальні рамки для

ідеї вирішення
• Проект для фінального обговорення з

адвокатами
• Узгодження подальших дій, наприклад

контактування суду

Спостереження: 
Пари знову спілкуються
Створення здатності до спілкування
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Реалізація

• Єгор та Анастасія контактують з
адвокатами

• Результат повідомляються суду



ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДІАЦІЇ В 
СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕНІ

• Перевірка угоди на 

зрозумілість та достатню 

конкретність

• У разі потреби - отримання

виконавчого листа

• Відомості щодо можливої 

потреби визнання судового рішення в іншій країні 
(„mirror order“)

• Посередництво та підтримка з боку адвокатів, судів
та контактних суддів
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МІЖНАРОДНА ГААЗЬКА МЕРЕЖА 
СУДДІВ

• Міжнародна мережа суддів виникла у1998 році

• Мета: підтримка міжнародної комунікації та

співпраці

> Обмін загальною інформацією

> Співпраця з Гаазькою Конференцією

> Підтримка прямого спілкування між суддями по

окремих випадках

• На цей час більше 120 суддів з більше ніж 80 країн

• Список на сайті

https://assets.hcch.net/docs/18eb8d6c-593b-4996-

9c5c-19e4590ac66d.pdf

• Жодного судді з України
38
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ЩО СТАНЕТЬСЯ, ЯКЩО СТОРОНИ ПРИЙДУТЬ В СУДУ 
СІМЕЙНИХ СПРАВАХ БЕЗ УГОДИ?

- Батьки знову більше фокусуються на дитині

- Батьки нарешті знову прямо поговорили один з одним

- Спілкування між батьками покращилося

- Батьки слухали один одного і побачили їх точки зору

- Менше емоцій в залі судового засідання – деескалація динаміки

- Ясність щодо різних можливостей для врегулювання конфлікту та
наслідків для сім’ї та дитини

- В деяких випадках батьки підготували дві угоди щодо порядку
спілкування на той випадок, якщо суд або задовільнить заяву про
повернення або ж відхилить її

- Все ще залишається можливість досягти мирової угоди в судовому
засіданні
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ТРЕНІНГИ MIKK У 2019 ТА 
ІНФОРМАЦІЯ

40

• 5-8 вересня 2019: 

Підвищення кваліфікації з питань транскордонної сімейної медіації (CBFM німецька), Берлін

• 22-28 вересня 2019: 

Тренінг з питань транскордонної сімейної медіації (CBFM англійська), Берлін

• 7-10 листопада 2019: 

Поточне навчання (англійська, для CBFM-медіаторів, незалежних медіаторів та інших

зацікавлених осіб), Берлін

Більше інформації та реєстрація: https://www.mikk-ev.de/en/news/registration-for-training
MiKK e.V. International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction
Fasanenstr. 12, 10623 Berlin, Germany

Tel: +49 (0)30 74 78 78 79
Fax: +49 (0)30 74 78 78 80
Email: info@mikk-ev.de

https://www.mikk-ev.de/en/news/registration-for-training


CROSS-BORDER FAMILY MEDIATION, 
КНИГА, ПАУЛЬ ТА КІЗЕВЕТТЕР
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Дуже дякуємо за Вашу увагу !

Мартіна Ерб-Клюнеманн

Дагмар Леглер
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