
ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА 
 

ІІ Щорічного Форуму Української академії медіації 
«МЕДІАЦІЯ І ПРАВО» 

 
3 червня 2016 року 

 конференц-зал готелю “GAGARINN”, м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5Б 
 

9:00 – 9:30 Реєстрація учасників 
9:30 – 9:45 Відкриття форуму. Вітальна промова  
 

Сесія І 
9:45 – 11:05 

 
Юстиція і медіація – справа довіри 

Функціонування моделі судової медіації. Суддя – медіатор. Модель 
альтернативного вирішення спорів в світі Німецької юстиції.  
(Доповідач – Едгар Ізерман, президент Вищого суду землі у м.Брауншвейг (у відставці), 
Нижня Саксонія, Німеччина) 
 
 Можливості проведення медіації/досудового врегулювання спорів за участю судді за 
діючим процесуальним законодавством України. 
 (Доповідач – Ігор Анатолійович Бобуйок, суддя  Малиновського районного суду 
м.Одеси) 

 
 Проблемні питання медіації за участю суб'єкта владних повноважень . 

(Доповідач – Михайло Іванович Смокович, суддя, заступник Голови Вищого 
адміністративного суду України) 
 
Питання та дискусія 

11:05 – 11:25  
КАВА – ПАУЗА 

 
 

Сесія ІІ 
    11:25 – 12:45 
 

Медіація/переговори у кримінальному провадженні 
 Порядок проведення переговорів під час кримінального провадження. Угода про 
відшкодування шкоди/компенсація між потерпілим та правопорушником у Кримінальному 
проваджені Німеччини. 
(Доповідач – Норберт Вольф, Генеральний прокурор Генеральної прокуратури у  
м.Брауншвейг, землі Нижня Саксонія, Німеччина) 
  
 Кримінальне провадження на підставі угод за Кримінальним процесуальним 
кодексом України. Можливості для проведення медіації. 
(Доповідач – Ярослав Павлович Зейкан, метр української адвокатури, адвокат, 
Старший партнер Адвокатського об’єднання "Зейкан, Попов, Голуб і партнери") 
  
 Медіація між потерпілим та правопорушником. 
(Доповідач – Роман Коваль, фасилітатор із міжнародним досвідом, медіатор 
Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (Compliance Advisor Ombudsman 
Office, IFC-MIGA), голова правління ГО «Інститут миру і порозуміння ) 
 
Питання та дискусія 

 
12:45 – 13:45  



ОБІДНІЙ ФУРШЕТ  

 
Сесія ІІІ 

13:45 – 15:05 
 

Медіація у сфері цивільних правовідносин 
Collaborative Law та Медіація – протилежне та спільне. Додаткові можливості для 

адвокатів. (Доповідач – Карін Гмайнер, президент Anwaltliche Vereinigung für Mediation 
und kooperatives Verhandeln (AVM)  -  Союз адвокатів-медіаторів, Австрія ) 
 

Медіація у сімейних спорах – переваги для сторін та адвокатів . 
(Доповідач – Ганна Гаро, к.ю.н., адвокат - медіатор, Голова Комітету ААУ з сімейного 
права та майнових спорів, керівник ТОВ «Юридичне агентство Ганни Гаро») 
 
 Медіація в контексті реформи правосуддя в Україні. 
(Доповідач – Діана  Проценко, к.ю.н., медіатор, юрист, президент Національної 
Асоціації медіаторів України)  
        
       Адвокат та медіатор: історичні витоки та перспективи співпраці/суміщення. 
(Доповідач – Наталя Крестовська, доктор юридичних наук, професор) 

 
Питання та дискусія 

 
Підведення підсумків. Закриття Форуму. 


