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Стаття 2. Визначення термінів
-  конфлікт  –  відмінна  позиція  двох  або 
більше  суб’єктів  права  щодо 
застосування  та/або  порушення 
правових норм, внаслідок чого одній із 
сторін  нанесена  моральна  та/або 
матеріальна шкода.

Закон України «Про медіацію» має 
регулювати порядок позасудового 
вирішення всіх видів конфліктів, 
включаючи:
а) таких що виникли в результаті 
відмінності позицій щодосоціальних та 
етичних норм і правил;
б)таких, внаслідок яких не 
нанесеноморальної та/або матеріальної 
шкоди. 
Прикладом  може  бути  наступне 
формулювання:  конфлікт  –  відмінна 
позиція двох або більше суб’єктів права 
щодо  застосуваннята/або  порушення 
правових,  соціальних  та  етичних 
норм і правил.

Стаття 2. Визначення термінів
-  Національний  реєстр  уповноважених 
медіаторів  –  це  реєстр  професійно 
підготовлених  медіаторів,  який  веде 
орган медіації;
-  медіатор  –  професійно  підготовлений 
посередник у переговорах між сторонами 
конфлікту;
-  уповноважений  медіатор  –  медіатор, 
внесений  до  Національного  реєстру 
уповноважених  медіаторів  у 
встановленому законодавством порядку.
А також статті14, 15, 34-36.

Зазначеними нормами встановлюється 
два види медіаторів та державне 
регулювання інститутом медіації, а 
також вводиться заборона  для 
медіаторів проводити медіації  у спорах, 
що знаходяться на розгляді у судах (таке 
право надано лише уповноваженим 
медіаторам). Ці норми можуть 
негативно вплинути на розвиток 
медіації в Україні.

Стаття 16. Права медіатора 
1. Медіатор має право 
1) отримувати інформацію про конфлікт, 
до  допомоги  у  розв’язанні  якого  він 
запрошений,  від  сторін  конфлікту, 
державних  органів,  посадових  осіб в 
обсязі,  необхідному та  достатньому  для 
підготовки та проведення медіації;

Право медіатора отримувати 
інформацію про конфлікт від державних 
органів, посадових осіб може поставити 
під сумнів принцип конфіденційності, 
встановлений статтею 12 Проекту 
закону, та викликати недовіру до 
медіації в цілому (навіть якщо 
медіатори таким правом користуватися 
не будуть).
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Стаття 19. Підстави та порядок 
припинення статусу медіатора 

Назва статті не відповідає її суті. 
Насправді статтею визначено перелік 
підстав та порядок припинення статусу 
уповноваженого медіатора; підстави та 
порядок припинення статусу медіатора 
Проектом законуфактично не 
визначено.

Стаття 25. Проведення медіації
1.  Медіація  проводиться  під 
керівництвом медіатора, за узгодженим 
зі  сторонами  порядком,  з  дотриманням 
вимог  чинного  законодавства  про 
медіацію.

Згідно  частини  1  статті  10  Проекту 
закону,  медіатор  є   нейтральною 
особою,  що  виключає  будь-яке  його 
керівництво.  Прикладом  може  бути 
наступне  формулювання: Медіація 
проводиться медіатором за узгодженим 
зі  сторонами порядком,  з  дотриманням 
вимог  чинного  законодавства  про 
медіацію.

Стаття 26. Медіаційна угода
2.  Медіаційна  угода  укладається  у 
письмовій  формі,  підписується 
сторонами,  медіатором,  представниками 
та/або законними представниками сторін 
(за наявністю).

Згідно  пункту  5  частини  1  статті  2 
Проекту  закону,  медіаційна  угода  – 
письмова  угода  між  сторонами 
медіації про вирішення  конфлікту  та  / 
або  усунення  спричиненої  конфліктом 
шкоди.  Згідно пункту 9 частини 1 статті 
2  Проекту  закону,сторони  медіації  – 
сторони конфлікту,  які  досягли  згоди 
щодо  проведення  медіації  для 
вирішення конфлікту. Отже, медіаційну 
угоду укладають та підписують сторони 
конфлікту,  до  числа  яких  медіатор  не 
відноситься.  Світова  практика  також 
свідчить  про  відсутність  необхідності 
підписання  медіаційної  угода  збоку 
медіатора.
Прикладом  може  бути  наступне 
формулювання:
Медіаційна угода укладається між 
сторонами медіаціїу простійписьмовій 
формі, підписується сторонами медіації, 
представниками та/або законними 
представниками сторін медіації (за 
наявністю).

Стаття 26. Медіаційна угода
5.  Медіаційна  угода  про  примирення 

Частина 5 та 6 статті 26 Проекту закону 
містить поняття медіаційної угоди про 
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підлягає  обов’язковому  виконанню  у 
визначені нею строки.
6. Медіаційна угода про примирення не 
повинна містити положень, що ведуть до 
порушення закону, громадського порядку 
або етичних норм. 

примирення,зміст якого не визначено. 
Напевно, медіаційну угоду про 
примирення слід розуміти як 
медіаційну угоду. В такому випадку 
необхідно внести відповідні зміни.

Стаття 38. Особливості медіації за 
участю дітей
1.  Дитина може бути стороною медіації 
за  умов  достатнього  розуміння  нею 
підстав, порядку проведення та наслідків 
медіації.

Відкритим залишається питання:хто та 
за якими критеріями встановлюватиме 
достатність розуміння дитиною порядку 
та наслідків медіації?

Підпунктом  7  пункту  2.7  частини  2 
Розділу  VI Прикінцеві  та  перехідні 
положення  Проекту  закону  Цивільний 
процесуальний  кодекс  України 
доповнюється  статтею  175-1,  у 
відповідності  до  частини  8  якого 
«Закриваючи провадження у справі,  суд 
за клопотанням сторін може постановити 
ухвалу про визнання  медіаційної  угоди. 
Якщо   умови  медіаційної   угоди 
суперечать  закону чи порушують права, 
свободи  чи  інтереси  інших  осіб,  суд 
постановляє  ухвалу  про  відмову  у 
визнанні медіаційної  угоди і продовжує 
судовий розгляд.»

Відкритим  залишаються  наступні 
питання:
1.  якщо  постановлення  ухвали  про 
визнання  медіаційної  угоди  не  носить 
імперативного  характеру,  то  які  дії 
мають право вчиняти сторони конфлікту 
у  випадку  коли  суд  не  постановив 
ухвалу про визнання медіаційної угоди, 
та закрив провадження у справі?;
2. який порядок оскарженняухвали про 
відмову  у  визнанні  медіаційної   угоди 
(стаття 293 ЦПК)?

Пропозиції:
1) внести зміни до Національного класифікатора України «Класифікатор професій», 
в  якому  передбачити  професію  «Медіатор»;  2)  внести  зміни  до  Національного 
класифікатора  України  «Класифікатор  видів  економічної  діяльності»,  в  якому 
передбачити вид економічної діяльності «Медіація».

Марухевич Володимир
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