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The article deals with questions of the use of alternative methods of 
dispute settlement for compensation for harm caused to the environment. 
The feasibility of the use of mediation to resolve disputes on compensa-
tion of damage caused to the environment is proved.

У артыкуле разглядаюцца пытанні прымянення альтэрнатыў-
ных спосабаў вырашэння спрэчак па кампенсацыі шкоды, нанесенай 
навакольнаму асяроддзю. Абгрунтоўваецца мэтазгоднасць прымя-
нення працэдур медыяцыі пры вырашэнні спрэчак аб кампенсацыі 
шкоды, нанесенай навакольнаму асяроддзю.

Прымяненне альтэрнатыўных спосабаў вырашэння спрэ-
чак разглядаецца як адзін з найбольш перспектыўных кірункаў 
развіцця нацыянальнай юрыдычнай навукі і практыкі.

Пад альтэрнатыўнымі формамі абароны правоў і вырашэння пра-
вавых спрэчак разумеюць такія працэдуры і спосабы, якія прымяня-
юцца па-за дзяржаўнай судовай сістэмай і ўнутры яе (прымірэнчыя 
працэдуры). Найбольш распаўсюджанымі альтэрнатыўнымі форма-
мі з’яўляюцца перамовы, медыяцыя (пасрэдніцтва), трацейскі раз-
бор (арбітраж). 

У кантэксце разглядаемага пытання заслугоўвае ўвагі падыход 
М. А. Раманенка, якая пад альтэрнатыўнымі формамі вырашэння 
прававых канфліктаў разумее прыёмы і спосабы вырашэння спрэчак 
па-за сістэмай дзяржаўнага правасуддзя. Аднак спалучэнне «па-за 
сістэмай дзяржаўнага правасуддзя», удакладняе М. А. Раманенка, не 
азначае, што альтэрнатыўныя формы дзейнічаюць па-за законам. 
На яе думку, самім тэрмінам «сістэма альтэрнатыўных формаў вы-
рашэння канфліктаў» прадвызначаецца існаванне цэлага комплексу 
механізмаў вырашэння супярэчнасцей. У многіх выпадках ён можа за -
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мяніць сабой традыцыйныя методыкі ўрэгулявання канфліктных сіту-
ацый з прычыны сваёй высокай эфектыўнасці і гнуткасці [1, c. 201].

Лічым, што прымяненне альтэрнатыўных спосабаў вырашэння 
прававых спрэчак уяўляецца эфектыўным і ў галіне аховы нава-
кольнага асяроддзя.

Найбольш прымальнай прымірэнчай працэдурай у галіне аховы 
навакольнага асяроддзя з’яўляецца медыяцыя. Згодна з арт. 1 Зако-
на Рэспублікі Беларусь «Аб медыяцыі», медыяцыя — гэта перамовы 
бакоў з удзелам медыятара ў мэтах урэгулявання спрэчкі (спрэчак) 
бакоў шляхам выпрацоўкі імі ўзаемапрымальнага пагаднення [2]. 

Асноўнай рысай медыяцыі, якая адрознівае яе ад іншых спо-
сабаў вырашэння спрэчак, з’яўляюцца чатыры фундаментальныя 
прынцыпы медыяцыі, замацаваныя ў арт. 3 Закона Рэспублікі Бе-
ларусь «Аб медыяцыі»: канфідэнцыяльнасць; добраахвотнасць; 
нейтральнасць і непрадузятасць медыятара; добрасумленнасць, 
раўнапраўе і супрацоўніцтва бакоў [2].

Характэрныя рысы і прынцыпы медыяцыі дазваляюць зрабіць 
выснову пра магчымасць яе выкарыстання пры вырашэнні спрэ-
чак аб кампенсацыі шкоды, нанесенай навакольнаму асяроддзю.

Згодна з арт. 103 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб ахове навакольна-
га асяроддзя», спрэчкі ў галіне аховы навакольнага асяроддзя выраша-
юцца Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асярод-
дзя Рэспублікі Беларусь або яго тэрытарыяльнымі органамі і (або) судом 
у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь [3].

Пры гэтым варта адзначыць, што ў дзеючым экалагічным 
заканадаўстве Рэспублікі Беларусь ёсць перадумовы і напрамкі 
магчымага прымянення прымірэнчых працэдур для вырашэння 
спрэчак у галіне аховы навакольнага асяроддзя.

Адным з фактараў, які дае падставу меркаваць аб наяўнасці 
прававых перадумоў выкарыстання медыяцыі ў рамках рэгуляван-
ня экалагічных праваадносін, з’яўляецца норма арт. 101 Закона 
«Аб ахове навакольнага асяроддзя», якая прадугледжвае неабход-
насць прад’яўлення прэтэнзіі аб кампенсацыі шкоды, нанесенай 
навакольнаму асяроддзю, да падачы іску ў суд [3].

Дадзенае патрабаванне з’яўляецца абавязковым, і думаецца, 
што менавіта на гэтай стадыі выкарыстанне паслуг медыятара 
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зможа прывесці да добраахвотнага ўзаемнага вырашэння спрэчкі, 
што ўзнікла, і пазбавіць  прад’яўлення ў будучым іску ў суд.

У правапрымяняльнай практыцы органы ўлады сутыкаюцца 
з многімі цяжкавырашальнымі пытаннямі. З прычыны прававых 
прабелаў і калізій фарміруецца вельмі супярэчлівая практыка па 
ісках аб кампенсацыі шкоды, нанесенай навакольнаму асяроддзю. 
Аднак ёсць агульныя заканамернасці і спецыфічныя рысы разгляду 
такіх спрэчак, якія неабходна ўлічваць прыродакарыстальнікам, 
судам і органам выканаўчай улады.

Дадзеную катэгорыю спраў аб’ядноўвае асаблівае прававое ста-
новішча істца, абумоўленае яго прававым статусам: дзяржаўны ор-
ган у працэсе выступае ў якасці прадстаўніка інтарэсаў публічна-
прававога інстытута. Спецыфіка спрэчак складаецца ў асаблівым 
змесце іску, які павінен быць разгледжаны судом, а менавіта, 
у абгрунтаванне іску прадстаўляюцца доказы, атрыманыя ў ходзе 
правядзення праверак і адміністрацыйнага вядзення па факце на-
несенай шкоды; дакументы, якія вызначаюць памер нанесенай на-
вакольнаму асяроддзю шкоды.

Такім чынам, у дачыненні да спрэчак па кампенсацыі шкоды, 
нанесенай навакольнаму асяроддзю, выкарыстанне медыяцыі ба-
чыцца вельмі перспектыўным. Найлепшыя вынікі ва ўрэгуляванні 
спрэчак з дапамогай медыяцыі будуць у першую чаргу ў тых вы-
падках, калі ў бакоў ёсць зацікаўленасць у мірным, цывілізаваным 
урэгуляванні спрэчкі.
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