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Закон України
Про медіацію

2. Цей  закон 
встановлює  правові  засади 
здійснення  медіації  в 
Україні  як  позасудової 
процедури,  що 
застосовується  для 
швидкого  та  ефективного 
вирішення  конфліктів  і 
спорів.

Пропонуємо 
преамбулу 
викласти  у 
наступній 
редакції: 
«Цей  закон 
встановлює 
правові 
засади 
здійснення 
медіації  в 
Україні  як 
позасудової 
процедури, 
що 
застосовуєть
ся  для 
швидкого  та 
ефективного 
вирішення 
конфліктів  і 
спорів  за 
згодою 
сторін та за 
участю 
посередник
а 
(медіатора)»
.

Преамбула  –  вступна  частина, 
яка  стисло  інформує  про  мету 
прийняття  закону.  Преамбула 
закону  не  повинна  дублювати 
зміст  інших  структурних 
елементів  проекту  та  не  може 
містити нормативних приписів.

Цей  закон  визначає  правові 
засади  впровадження  та  проведення 
позасудової  процедури  врегулювання 
конфліктів за взааємною згодою сторін 
конфлікту  (медіації)  та  за  участю 
посередника  (медіатора),  визначає  її 
принципи  та  порядок  проведення 
медіації, а також статус медіатора.



3. Розділ І
 Загальні положення

Законопроектування  потребує 
чіткого  та  упорядкованого 
викладу  правових  норм,  що 
забезпечується  логічною 
послідовністю  викладу  і 
переходом  від  загальних 
положень до більш конкретних. 
Тому  пропонуємо  спочатку 
викласти визначення основних 
термінів.

Розділ І.
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

4. Стаття  1. 
Визначення 
основних термінів
У  цьому  Законі 

наведені  нижче  терміни 
вживаються  у  такому 
значенні:

договір  про 
проведення  медіації  –  це 
домовленість  сторін 
конфлікту  (спору)  з 
медіатором  та/або 
організацією, що забезпечує 
проведення  медіації,  про 
порядок  та  умови  надання 
послуг з медіації;

договір  про 
результати  медіації  –  це 
письмово  оформлена 
домовленість  сторін,  що 
може  укладатися  за 
результатами  медіації  та 
містить  викладення 
досягнутих  сторонами 
спільних  рішень  щодо 

Не  зрозумілим  є  у  даному 
контексті   застосування  слів 
орган  медіації,  чи  це 
Національна  рада  медіаторів, 
чи  якийсь  інший  орган? 
Реципієнт  може  лише 
здогадуватися.

Стаття 2. Визначення 
термінів

1.  У  цьому  Законі  основні 
терміни вживаються в такому значенні:

звіт про проведення медіації – 
документ, що складається медіатором 
за результатами проведення медіації;

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; 

Національний  реєстр 
уповноважених медіаторів – це реєстр 
професійно  підготовлених  медіаторів, 
який веде орган медіації;

медіатор  –  професійно 
підготовлений  посередник  у 
переговорах між сторонами конфлікту;

медіаційна  угода  –  письмова 
угода  між  сторонами  медіації  про 
вирішення конфлікту та / або усунення 
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врегулювання  конфлікту 
(спору);

конфлікт  –  реальні 
або  такі,  що  видаються 
реальними,  протиріччя  між 
двома  або  більше  особами 
(як  фізичними,  так  і 
юридичними); 

медіатор –  фізична 
особа,  яка  залучається 
сторонами в  якості 
незалежного  посередника у 
позасудовому  врегулюванні 
конфлікту  (спору) для 
сприяння  у  виробленні 
сторонами рішення  по  суті 
конфлікту  (спору) 
відповідно до цього Закону;
          медіаційне 
застереження – це включена 
у  договір  домовленість 
сторін  про  передачу  на 
медіацію  всіх  або  певних 
конфліктів  (спорів),  які 
виникли  або  можуть 
виникнути  між  ними  у 
зв'язку  з  будь-якими 
конкретними 
правовідносинами;

медіація – процедура 
позасудового  вирішення 
конфліктів  (спорів) з 
дотриманням  принципів 
добровільності, 
самовизначення  і  рівності 
сторін,  конфіденційності, 
незалежності  та 

Медіація – це, перш за все, вид 
позасудового  врегулювання 
спорів.  Переговори  є  лише 
складовою цієї процедури, тому 
визначення  медіації  доцільно 
застосовувати із законопроекту 
10301.

Даним  визначенням  не 
передбачено,  що 
конфліктуючими  сторонами 
можуть  також  бути  органи 
державної  влади,  місцевого 
самоврядування,  їх  посадові 
особи.

Наведене  визначення  далі  не 
використовується  у  тексті 
проекту  Закону  10301-1,  що 
суперечить усталеним вимогам 
нормопроектної техніки.
Крім того, незрозумілою є мета 

спричиненої конфліктом шкоди;
медіаційне  застереження  – 

положення  цивільно-правового, 
господарсько-правового або трудового 
договору,  згідно  з  яким  спори,  що 
випливають  з  договірних  відносин 
сторін,  мають  передаватися  на 
медіацію до судового розгляду;

медіація  –  переговори  між 
сторонами  конфлікту  за  допомогою 
одного  або  декількох  посередників 
(медіаторів)  з  метою  досягнення 
сторонами  взаємоприйнятного 
рішення  про  усунення  спричиненої 
конфліктом шкоди;

сторони  конфлікту  –  фізичні 
та/або  юридичні  особи,  які  займають 
відмінні  позиції  щодо  реалізації 
належних їм прав та обов’язків;

сторони  медіації  –  сторони 
конфлікту,  які  досягли  згоди  щодо 
проведення  медіації  для  вирішення 
конфлікту;

угода про ініціювання медіації – 
угода  між  сторонами  конфлікту  про 
залучення  медіатора  для  допомоги  у 
вирішенні конфлікту;
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неупередженості, в якому 
дві або  більше сторони 
конфлікту (спору)  вдаються 
до  допомоги третьої 
сторони (медіатора) з метою 
досягнення згоди про 
позасудове вирішення їх 
конфлікту  (спору),  і 
незалежно від  того,  чи  був 
цей  процес ініційований 
сторонами або 
запропонований судом;

орган, який наділений 
правовою  компетенцією 
вирішувати  конфлікти 
(спори)  (компетентний 
орган) в цілях цього Закону 
означає будь-який орган, що 
відповідно  до  чинного 
законодавства  України  має 
повноваження  розглядати 
спір  та  приймати 
обов’язкове  для  сторін 
рішення  по  суті  конфлікту 
(спору);

організація,  що 
забезпечує  проведення 
медіації  –  це  юридична 
особа,  зареєстрована  у 
встановленому порядку,  яка 
надає  послуги  з  вирішення 
конфліктів  (спорів)  шляхом 
медіації;

спір  –  конфлікт, 
переданий  на  розгляд 
компетентного органу;

сторони  медіації  – 

збільшення  номенклатури 
документів.

Договір  про  проведення 
медіації  є  більш  юридично 
прийнятним, оскільки  угода не 
може  містити  матеріальних 
розрахунків.

Вважаємо  за  недоцільне 
встановлювати  такі  жорсткі 
вимоги  до  медіаторів,  адже 
немає  уповноважених юристів, 
лікарів,  інженерів,  вчителів 
тощо.

угода про проведення медіації – 
письмова  угода  між  сторонами 
конфлікту  та  медіатором  про 
проведення медіації;

уповноважений  медіатор  – 
медіатор,  внесений  до  Національного 
реєстру  уповноважених  медіаторів  у 
встановленому  законодавством 
порядку;

учасники  медіації  –  медіатор 
(медіатори),  сторони  конфлікту,  їх 
представники  та/  або  законні 
представники.
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фізичні  та/або  юридичні 
особи,  органи  державної 
влади  та  місцевого 
самоврядування, їх посадові 
особи,  між  якими  виник 
конфлікт  (спір)  і  які 
погодилися  вирішити  його 
шляхом медіації.

5. Стаття  2.  Предмет 
регулювання  та  сфера  дії 
цього Закону

Медіація може 
проводитися у конфліктах 
(спорах), що виникають з 
цивільних, сімейних, 
господарських, 
адміністративних 
правовідносинах та у 
кримінальних справах 
відповідно до цього Закону з 
урахуванням особливостей, 
передбачених Кримінально - 
процесуальним та 
Кримінальним кодексами 
України.

Визначення  сфери  дії  медіації 
набагато  чіткіше  викладно  у 
статті  2  проекту  Закону  № 
10301.

Стаття 4. Сфера застосування 
медіації

1.  Медіація  поширюється  на 
цивільні,  господарські, 
адміністративні,  трудові,  сімейні 
спори,  а  також  кримінальні  справи  у 
випадках,  передбачених  чинним 
законодавством.

6. Стаття  3.  Мова, 
якою  здійснюється 
медіація

1.  Мовою  медіації  є 
державна  мова  або  мова, 
визначена  за  домовленістю 
сторін.

2.  Документи  в 
процесі  медіації  складають 
державною  мовою  або 

Проектом Закону 10301-1 не 
передбачено такий аспект, як 
мова, якою здійснюється 
медіація, що є важливим, 
враховуючи наявність великої 
кількості іноземних осіб та 
представників національних 
меншин в Україні.
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мовою,  можливість 
застосування  якої  та 
порядок  передбачено 
відповідним  процесуальним 
законодавством. Також копії 
документів,  що  складені  в 
процесі  медіації,  за 
домовленістю  сторін 
можуть  бути  складені 
іншою мовою.

7. Розділ ІІ
Принципи медіації

 

Вважаємо за недоцільне 
застосовувати такий принцип, 
як активність сторін, оскільки 
таке визначення не міститься  у 
жодному нормативно-
правовому акті. При цьому, 
стаття 8 цього проекту Закону 
не розкриває його суті.

Стаття 5. Принципи 
здійснення медіації 

1.  Медіація  проводиться  за 
взаємною  згодою  сторін  на  підставі 
принципів  добровільної  участі, 
рівності та активності сторін медіації, 
незалежності  та  толерантності 
медіатора,  конфіденційності 
інформації щодо медіації.

8. Стаття  4. 
Добровільність медіації

1. Ніхто не може бути 
примушений  до 
врегулювання  конфлікту 
(спору) шляхом медіації.

2. Сторони конфлікту 
(спору)  беруть  участь  у 
медіації за взаємною згодою 
і можуть відмовитися від її 
проведення  у  будь-який 
момент  до  укладення 
договору  про  результати 
медіації  та  звернутися  до 

Ст. 4 Розділу ІІ проекту Закону 
№ 10301 більш чітко визначає 
принцип  добровільності  та 
наслідки  щодо  рішень  сторін 
про припинення медіації.

Стаття 6. Добровільність 
участі у медіації

1.  Сторони  конфлікту  беруть 
участь у медіації на умовах взаємного 
добровільного волевиявлення.

2.  Сторони  медіації  мають 
право відмовитися від участі у медіації 
на будь-якій із її стадій. 

3.  Будь-який  тиск  на  сторони 
конфлікту  з  метою  ініціювання, 
проведення  або  припинення  медіації 
заборонений. 

6



інших  способів 
врегулювання  конфлікту 
(спору). 

9. Стаття  5. 
Самовизначення  сторін 
медіації

1. У процесі медіації 
сторони  конфлікту  (спору) 
вільні  в  пошуку  спільного 
рішення щодо врегулювання 
конфлікту  (спору)  та 
самостійно  визначають 
можливості  його 
врегулювання. 
           2. Рішення сторін про 
врегулювання  конфлікту 
(спору) не може суперечити 
чинному  законодавству 
України  та  інтересам 
держави,  а  також 
порушувати права та законні 
інтереси  будь-якої  особи, 
зокрема третіх  осіб,  які  не 
беруть  участь у  процесі 
медіації.

10. Стаття  6.  Рівність 
сторін медіації

1.  Сторони  мають 
рівні  права  під  час 
проведення медіації. 

2.  Забороняються 
будь-якій  стороні  медіації 
привілеї  чи  обмеження  за 
ознаками  раси,  кольору 
шкіри,  політичних, 

Трактування цього визначення 
є  рівнозначними,  проте  ст.  6 
Розділу  ІІ  проекту  Закону  № 
10301  містить  більш 
розгорнутий  та  зрозумілий 
виклад.

Стаття 7. Рівність сторін 
медіації

1. Сторони медіації мають рівні 
права і несуть рівні обов'язки.

2.  Дискримінація  сторін 
медіації  на  будь-якій  підставі 
забороняється.
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релігійних  та  інших 
переконань, статі,  етнічного 
та  соціального  походження, 
майнового  стану,  місця 
проживання,  мовних  та 
інших ознак. 

11. Стаття  7. 
Конфіденційність медіації

1.  При  проведенні 
медіації  зберігається 
конфіденційність  всієї 
інформації, щодо зазначеної 
процедури  за  винятком 
випадків,  передбачених 
законами  та  домовленістю 
сторін.

2.  Медіатор  не  має 
права  без  згоди  сторін 
розголошувати  інформацію, 
що  відноситься  до  медіації 
та стала йому відома при її 
проведенні.  

У  випадку, якщо 
медіатор отримав від однієї 
зі  сторін інформацію,  що 
стосується медіації,  він 
може розкрити таку 
інформацію іншій  стороні 
тільки за  згодою сторони, 
яка надала інформацію.

3. У разі відмови від 
медіації  та  передачі 
конфлікту  (спору)  до  суду 
сторони,  організації,  що 
забезпечують  проведення 
медіації,  медіатор,  а  також 

Стаття  7  проекту  Закону  № 
10301  більш  розгорнуто  і 
зрозуміло  визначає  принципи 
конфіденційності.

Стаття 12. Конфіденційність 
інформації 

1.  Інформація  щодо підготовки 
та  проведення  медіації  є 
конфіденційною,  якщо  сторони  не 
домовилися про інше.

2.  Медіатор  не  має  права 
розголошувати  інформацію  щодо 
медіації без згоди сторін.

3.  Сторона  медіації  не  має 
право  розголошувати  інформацію 
щодо медіації без згоди іншої сторони.

4.  Медіатор  не  може  бути 
допитаний  як  свідок  у  справі,  в  якій 
він брав участь як медіатор.

5. Правило конфіденційності не 
відноситься  до  медіаційної  угоди  та 
звіту  про  проведення  медіації,  якщо 
вони  долучаються  до  юридичної 
справи,  що  перебуває  у  провадженні 
органу, який призначив медіацію.
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інші  особи,  які  були 
залучені  до  медіації,  у  ході 
судового  розгляду 
незалежно  від  того 
пов'язаний такий розгляд із 
конфліктом  (спором),  що 
був  предметом  медіації,  чи 
ні,  не вправі  посилатися на 
інформацію,  що  стала  їм 
відома  під  час  проведення 
медіації,  якщо  сторони  не 
домовилися  про  інше, 
зокрема про:

1) пропозиції однієї зі 
сторін  про  застосування 
медіації  так  само  як  і 
готовність однієї зі сторін до 
участі  в  проведенні  даної 
процедури;

2)  пропозиції, 
висловлені  однією зі  сторін 
щодо  можливості 
врегулювання  конфлікту 
(спору);

3)  зізнання чи заяви, 
зроблені однією зі сторін під 
час проведення медіації;

4) готовність однієї зі 
сторін прийняти пропозицію 
медіатора чи іншої сторони 
про врегулювання конфлікту 
(спору).

4.  Витребування  від 
медіатора  і  від  організації, 
що  забезпечує  проведення 
медіації,  інформації,  яка 
відноситься  до  медіації,  не 
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допускається,  за  винятком 
випадків,  передбачених 
законами, та випадків, якщо 
сторони  дали  на  це 
письмову згоду.

12. Стаття  8. 
Незалежність  та 
неупередженість медіатора

1.  Медіатор  у  своїй 
діяльності  є  незалежним  і 
діє  у  межах  чинного 
законодавства України.

2.  Медіатор  не  має 
права  брати  участь  у 
медіації  конфліктів  (спорів) 
у разі, якщо:

1)  присутній 
особистий  чи  фінансовий 
інтерес  у  результатах 
врегулювання  конфлікту 
(спору); 

2)  він  перебуває   у 
сімейних  чи  родинних 
відносинах  з  будь-якою  зі 
сторін медіації;

3)  існують  ділові 
стосунки  з  однією  або 
кількома  сторонами 
медіації;

4) здійснював розгляд 
відповідного  конфлікту 
(спору)  як  посадова  особа 
компетентного  органу  до 
початку медіації;

5)  виступав 
представником чи радником 

Принцип незалежності не може 
поширюватися на уповноважених 
медіаторів, адже уповноважені 
медіатори будуть повністю залежні 
від Національної ради медіації 
при Міністерстві юстиції України, 
тому інститут уповноважених 
медіаторів потрібно виключити з 
даного проекту Закону, тому що 
він не відповідає принципу 
незалежності.

Заборона адвокатам, 
представникам та законним 
представникам виступати 
медіаторами обмежує їх права та 
права сторін на самостійний вибір 
медіатора. Якщо сторони 
домовилися обрати медіатором 
представника однієї зі сторін або 
адвоката, закон не повинен 
забороняти їм здійснювати такий 
вибір.

Стаття 9. Незалежність 
медіатора

1.  Медіатор  не  залежить  від 
сторін  медіації,  державних  органів, 
інших  юридичних,  посадових  і 
фізичних осіб. 

2.  Медіатор  самостійно  обирає 
засоби  і  методи  проведення  медіації, 
допустимість  яких  визначається 
чинним законодавством про медіацію.

3.  Втручання  державних 
органів, інших юридичних, посадових 
і фізичних осіб в діяльність медіатора 
при підготовці  та  проведенні  медіації 
забороняється.

4.  Медіатором  не  може 
виступати  адвокат,  представник  та  / 
або  законний  представник  сторін 
конфлікту.

5. Якщо адвокат надає послуги 
медіатора  у  подальшому  він 
позбавляється  права  виступати 
адвокатом у справі, в якій він виступав 
медіатором.
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однієї  зі  сторін  медіації  до 
початку її проведення; 

6)  наявні  інші 
обставини,  що ставлять  під 
сумнів  неупередженість 
медіатора. 

3.  У  разі  наявності 
хоча  б однієї  з  перелічених 
обставин  медіатор 
зобов’язаний  до 
призначення  його 
медіатором  у  відповідному 
конфлікті  (спорі) 
повідомити  сторін  медіації 
про  наявний  конфлікт 
інтересів,  а у випадку, коли 
такі обставини стали відомі 
під час проведення медіації, 
–  негайно  після  їх 
виявлення. 

4.  Медіатор,  який 
проводив  медіацію 
конфлікту (спору),  не  може 
бути  представником  або 
радником  сторони  медіації 
під час розгляду того самого 
конфлікту  (спору) 
компетентним органом.

Права та обов’язки сторін не є 
показником  їх  активності. 
Вважаємо  назву  цієї  статті 
такою,  що  не  відповідає  її 
змісту,  що  суперечить  засадам 
нормопроектування.

Більш коректним з юридичної 
точки зору є термін 
неупередженість. Так, 
наприклад, положеннями 
Цивільного процесуального 
кодексу України передбачено, 
що завданнями    цивільного 
судочинства   є   справедливий, 
неупереджений та своєчасний 
розгляд і вирішення цивільних 
справ (ст. 1). Стаття 8  проекту 
Закону № 10301 містить 

Стаття 8. Активність сторін 
медіації

1. Сторони медіації  самостійно 
визначають коло обговорюваних ними 
питань,  варіанти  розв’язання 
конфлікту між ними, зміст медіаційної 
угоди, строки та способи її виконання.

2.  Сторони  медіації  мають 
повний  контроль  над  процесом 
прийняття рішення.

3. Представники та/ або законні 
представники  сторін  медіації  можуть 
надавати  поради  сторонам  медіації 
щодо їхньої позиції у медіації та змісту 
медіаційної  угоди,  але  остаточне 
рішення  приймається  сторонами 
медіації.

Стаття 10. Нейтральність 
медіатора 

1.  Медіатор  є  нейтральною 
особою,  яка  допомагає  сторонам 
медіації  досягти  порозуміння, 
налагодити та проводити переговори.

2. Медіатор має право надавати 
сторонам  медіації  консультації 
виключно  щодо  порядку  проведення 
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Вважаємо  за 
доцільне 
додати  до 
проекту 
Закону  № 
10301 
положення 
щодо 
толерантност
і медіатора.

виключний перелік підстав для 
визначення медіатора 
неупередженим, тобто 
нейтральним.

медіації. 
3.  Медіатор  не  має  права 

вирішувати  конфлікт  між  сторонами 
медіації  або  надавати  поради  щодо 
його розв’язання. 

4. Медіатор має утриматися від 
проведення  медіації,  якщо  існують 
обставини,  що унеможливлюють його 
нейтральність.

Стаття 11. Толерантність 
медіатора

1. Медіатор має виявляти рівну 
увагу  та  доброзичливість  до  сторін 
медіації.

2.  Медіатор  зобов’язаний 
надавати сторонам медіації однакові за 
якістю послуги.

3.  Медіатор  не  має  права 
оцінювати поведінку та позиції сторін 
медіації за винятком явного порушення 
ними  правових  та/або  етичних  норм 
або порядку проведення медіації.

13. Розділ ІІІ
 Статус медіатора

14. Стаття  9.  Вимоги  до 
медіаторів

1.  Медіатором  може 
бути  фізична  особа,  яка 
досягла  двадцяти  одного 
року та пройшла спеціальну 
підготовку  за  напрямком 
медіація  в  Україні  або за  її 

Статті  9  та 10 проекту Закону 
№  10301  більш  широко,  чітко 
та  зрозуміло  викладають 
вимоги  щодо  підготовки  та 
атестації медіаторів.

Стаття 13. Умови набуття 
статусу медіатора

1.  Медіатором  може  бути 
фізична  особа,  яка  досягла 
вісімнадцяти  років  та  пройшла 
спеціальну  підготовку  за  напрямом 
«медіація» в Україні або за її межами. 

2.  Наявність  спеціальної 
12



межами.
2. Медіатором не може 

бути  особа,  визнана  в 
судовому  порядку 
недієздатною  чи  обмежено 
дієздатною, або така, що має 
судимість,  не  зняту  або  не 
погашену  в  установленому 
законом порядку. 

3.  Медіаторами  не 
можуть  бути  державні 
службовці  та  інші  особи, 
для  яких  законом 
встановлено  відповідні 
обмеження.

4.  Особи,  які 
здійснюють  діяльність 
медіаторів,  також  мають 
право  здійснювати  будь-яку 
іншу  діяльність,  яка  не 
заборонена  законодавством 
України.

5.  Договором  сторін 
можуть  встановлюватися 
додаткові  вимоги  до 
медіатора.

Зазначена стаття містить 
корупційну складову та низку 
недоліків, які не сприяють 
утвердженню медіації, як якісної 
послуги.

Серед зазначених недоліків:
1. Вік медіатора та вимоги про 

вищу освіту занадто високі. 
Статус медіатора ставиться 
вище за статус народного 
депутата, яким відповідно до 
Закону України «Про статус 
народного депутата України» 
може бути особа, яка досягла 21 
року без вищої освіти.

2. Програма підготовки медіаторів 
не може затверджуватися 
центральним органом 
виконавчої влади, по-перше, на 
даний час, в органах виконавчої 
влади відсутні фахівці, які 
спеціалізуються на медіації, по-
друге, існування єдиної 
програми підготовки медіаторів 
не сприятиме розвитку якості 
надання послуг з медіації, тому 
що підходи до навчання медіації 
у різних шкіл різні та 

підготовки  у  медіатора  засвідчується 
відповідним  дипломом,  сертифікатом, 
свідоцтвом  або  іншим  документом, 
виданим на ім’я медіатора навчальним 
закладом  або  організацією,  яка 
здійснила  таку  підготовку  в  Україні 
або за її межами. 

3.  Медіатором  не  може  бути 
особа,  яка  визнана  судом  обмежено 
дієздатною або недієздатною. 

Стаття 14.  Умови та порядок 
набуття  статусу  уповноваженого 
медіатора

1.  Уповноваженим  медіатором 
може  бути  фізична  особа  у  віці  не 
менше  двадцяти  п’яти  років,  яка  має 
повну  вищу  освіту  та  пройшла 
підготовку  за  напрямом  «медіація» 
відповідно до програми,  затвердженої 
центральним  органом  виконавчої 
влади  з  питань  освіти,  атестована  і 
внесена  до  реєстру  уповноважених 
медіаторів,  що  засвідчується 
відповідним свідоцтвом встановленого 
зразка.

2.  Уповноваженим  медіатором 
не може бути особа, яка має судимість, 
якщо  вона  не  погашена  і  не  знята  у 
встановленому законом порядку. 

3.  Атестовані  відповідно  до 
цього  Закону уповноважені  медіатори 
включаються  до  Національного 
реєстру  уповноважених  медіаторів, 
ведення  якого  покладається  на 
Національну  раду  медіації  при 
Міністерстві юстиції України. 
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перебувають в динамічному 
розвитку, напрацьовуються на 
конференціях, семінарах, 
зустрічах медіаторів.

3. Відсутня необхідність ведення 
національного реєстру 
уповноважених медіаторів. 
Створення такого реєстру 
потребуватиме додаткових 
витрат з державного бюджету, а 
його функціонування в сучасних 
умова за відсутності в Державі 
Закону «Про єдині державні 
реєстри» буде неефективною. 
Відомо багато прикладів, що 
деякі державні реєстри не 
оновлюються понад вісім років, 
відомості занесені до них не є 
достовірними та актуальними 

4. Положення про присвоєння 
реєстраційного номера медіатору 
є юридично не виваженим. Є 
проблематичним присвоєння 
такого номера особам, які через 
релігійні переконання 
відмовляться його отримати. 
Ведення такого реєстраційного 
номера буде суперечити Закону 
України «Про підприємництво», 
Закону Україну «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців», 
тому що після державної 
реєстрації юридичної особи або 
фізичної особи-підприємця їй 
присвоюється номер єдиного 
державного реєстру. Виникає 
колізія коли медіатор зможе 
мати два реєстраційних номера. 
Окрім того, даним 

4.  Уповноваженому  медіатору, 
внесеному  до  Національного  реєстру 
уповноважених  медіаторів, 
присвоюється  реєстраційний  номер. 
Уповноважений медіатор має особисту 
печатку із зазначенням свого прізвища 
та реєстраційного номера.

5.  Особи,  не  зареєстровані  в 
Національному реєстрі уповноважених 
медіаторів,  не  можуть  іменувати  себе 
уповноваженими медіаторами. 
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законопроектом передбачено, що 
медіатори мають печатку зі 
своїм реєстраційним номером 
але печатку можуть мати лише 
юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці і на такій 
печатці ставиться їх номер з 
єдиного державного реєстру 
юр.осіб та фіз..осіб підприємців, 
а не номер медіатора. Якщо 
медіатор відмовляється бути 
суб’єктом підприємницької 
діяльності йому не може бути 
надано право на виготовлення 
печатки. В законопроекті такого 
випадку непередбачено. 
Реєстраційний номер медіатора 
непередбачений в законодавстві 
жодної країни світу.

15. Стаття  10. 
Підготовка, 
атестація   та 
реєстрація 
медіаторів 
1. Особи,  які 

відповідають  вимогам 
статті  9 цього  Закону  і 
виявили  намір  стати 
медіатором, в обов’язковому 
порядку  проходять 
спеціальну  підготовку  за 
напрямком  медіація  в 
Україні або за її межами. 

За  наслідками 
підготовки  проводиться 
атестація,  за  результатами 
якої  видається   документ, 
що  підтверджує 
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проходження нею зазначеної 
підготовки та її  професійну 
придатність як медіатора. 

2.  Документом,  що 
підтверджує  проходження 
особою  підготовки  з 
медіації  та  її  професійну 
придатність  як  медіатора,  є 
диплом  або  сертифікат, 
виданий  підприємством, 
установою, організацією або 
навчальним  закладом,  які 
здійснюють  підготовку 
медіаторів,  у  якому 
зазначаються: 

- прізвище, ім’я, по 
батькові  особи, 
яка  проходила 
підготовку;

- назва 
підприємства, 
установи, 
організації  або 
навчального 
закладу,  який 
провів підготовку;

- прізвище, ім’я, по 
батькові  осіб,  які 
провели 
навчання; 

- кількість  годин 
навчання, зокрема 
кількість  годин 
практичних 
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занять;
- спеціалізація 

медіатора 
(медіація  у 
цивільних, 
господарських, 
адміністративних, 
кримінальних, 
сімейних, 
трудових  та 
інших  конфліктах 
і спорах).

3. Програма, за якою 
здійснюється   підготовка 
медіаторів,  повинна 
включати  не  менше  сорока 
академічних  годин, 
враховуючи  практичні 
заняття.

4.  Підприємства, 
установи,  організації  та 
навчальні  заклади  ведуть 
реєстри  підготовлених 
медіаторів.

16. Розділ IV
 Проведення медіації

   

17. Стаття 11. Умови 
застосування медіації

1.  Застосування 
медіації  здійснюється  на 
підставі договору сторін про 
проведення медіації. 

2.  Медіація може бути 

Дана стаття створює колізію. 
Якщо суддя виносить постанову, 
як суд може винести ухвалу? Суд 
може діяти колегіально у складі 
трьох суддів, а також одноособово 
у складі одного судді. Суд взагалі 

Стаття 23. Ініціювання 
медіації

1.  Ініціатива  у  проведенні 
медіації належить сторонам конфлікту 
або  органу,  у  провадженні  якого 
перебуває відповідна справа.

2.  Про  передачу  справи  на 
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застосована при виникненні 
конфлікту  (спору)  як  до 
звернення  до  органу,  що 
наділений  правовою 
компетенцією  вирішувати 
конфлікти  (спори),  так  і 
після  початку  розгляду 
відповідним  органом  цього 
конфлікту  (спору),  зокрема 
за його пропозицією.

3.  Наявність  договору 
про проведення медіації так 
само,  як  і  наявність 
медіаційного  застереження 
та  пов'язане  з  ним 
безпосереднє  проведення 
цієї  процедури,  не  є 
перешкодою  для  звернення 
до  компетентного  органу, 
якщо  інше  не  передбачено 
законодавством України.

не «виносить» ухвалу, а 
«постановляє ухвалу» і «ухвалює 
постанову». 
Крім того, медіація не може бути 
обов’язковою процедурою, а може 
проводитися лише за згодою 
сторін, тому будь-який орган може 
лише рекомендувати медіацію.

медіацію та зупинення провадження на 
час  медіації  слідчий,  прокурор,  суддя 
виносять постанову, а суд – ухвалу. 

18. Стаття  12.  Договір 
про проведення медіації 

1.  Договір  про 
проведення  медіації 
укладається  сторонами 
конфлікту  (спору)  з  одним 
або  кількома  медіаторами, 
або  організацією,  що 
забезпечує  проведення 
медіації  письмово 
підписується  усіма 
сторонами  конфлікту 
(спору)  та  медіатором 
(медіаторами),  або 
організацією, що забезпечує 

   Стаття  12 
проекту 
Закону 10301 є 
більш 
ґрунтовною, 
що  посилює 
захист  прав 
учасників 
медіації,  у 
тому  числі 
самих 
медіацій  та 
відповідних 
організацій. 

Стаття  24.  Угода  про 
проведення медіації

1.  Угода  про  проведення 
медіації  укладається  у  письмовій 
формі між медіатором (медіаторами) і 
сторонами конфлікту.

2.  В  угоді  про  проведення 
медіації зазначаються 

1)  медіатор  (медіатори), 
сторони  конфлікту,  їхні  представники 
та/або законні представники (за їхньою 
наявністю); 

2)  порядок,  розмір  та  форму 
оплати послуг медіатора (медіаторів) і 
відшкодування витрат на підготовку та 
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проведення медіації.
При  укладенні 

договору  про  проведення 
медіації  медіатор  або 
організація, що забезпечує її 
проведення,  інформують 
сторони  про  суть  та 
наслідки  проведення 
медіації.

Договір  про 
проведення  медіації  має 
відповідати  загальним 
засадам  законодавства 
України,  що  стосуються 
змісту договорів. 

2.  Договір  про 
проведення  медіації  має 
містити:

- положення  про 
прийняття 
сторонами 
конфлікту (спору) 
принципів 
медіації, 
визначених  цим 
Законом;

- найменування  (для 
юридичних осіб) або 
прізвище,  ім’я  та  по 
батькові  (для 
фізичних осіб) сторін 
медіації,  їхнє 
місцезнаходження 
(для  юридичних 
осіб),  або  місце 
проживання  (для 

Тому 
пропонуємо 
застосувати 
саме  статтю 
12, при цьому, 
абзац  шостий 
частини 
другої  статті 
12  замінити 
абзацом 
другим 
частини 
другої  статті 
24  проекту 
Закону  № 
10301-1. 

проведення медіації;
3) мова медіації  та  медіаційної 

угоди;
4)  залучення  перекладача, 

фахівця, консультанта (у разі потреби);
5)  строки  та  місце  проведення 

медіації.
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фізичних  осіб), 
ідентифікаційні  коди 
суб’єкта 
господарської 
діяльності  за  їх 
наявності  (для 
юридичних   та 
фізичних  осіб, 
зареєстрованих  як 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності)  або 
індивідуальні 
ідентифікаційні 
номери  за  їх 
наявності  (для 
фізичних осіб);
- предмет  конфлікту 
(спору);
- визначення  місця 

проведення 
медіації;

- зазначення  строку 
проведення 
медіації;

- порядок  оплати 
сторонами 
конфлікту (спору) 
витрат  на 
проведення 
медіації,  розмір 
та порядок оплати 
гонорару 
медіатора 
(медіаторів)  або 

Стаття  25.  Проведення 
медіації

1.  Медіація  проводиться  під 
керівництвом медіатора, за узгодженим 
зі сторонами порядком, з дотриманням 
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організації,  що 
забезпечує 
проведення 
медіації.

Сторони  конфлікту 
(спору)  та  медіатор 
(медіатори)  або організація, 
що  забезпечує  проведення 
медіації,  мають  право 
визначити  у  договорі  про 
проведення  медіації  інші 
умови  здійснення  медіації, 
які  не  суперечать  чинному 
законодавству України.

 3.  Договір  про 
проведення  медіації 
укладається  у  визначеній 
кількості  примірників 
відповідно  до  кількості 
учасників  медіації.  Договір 
про  проведення  медіації 
конфлікту  (спору)  набирає 
чинності  з  моменту  його 
підписання  сторонами 
конфлікту  (спору)  та 
медіатором  (медіаторами) 
або  організацією,  що 
забезпечує  проведення 
медіації.

4.  Договір  про 
проведення  медіації  може 
бути посвідчений будь-яким 
способом,  передбаченим 
чинним  законодавством 
України.

5.  Якщо  сторони  у 

вимог  чинного  законодавства  про 
медіацію.

2. Медіація припиняється 
1)  підписанням  медіаційної 

угоди;
2)  складанням  звіту  про 

проведення медіації,  якщо медіаційну 
угоду не укладено;

3) відмови сторін або медіатора 
від медіації; 

4) спливу строку, встановленого 
угодою про проведення медіації;

5)  внаслідок  смерті  однієї  зі 
сторін,  що  є  фізичною  особою,  або 
ліквідації  однієї  із  сторін,  яка  є 
юридичною особою.

3. Медіаційна угода або звіт про 
проведення  медіації  приєднуються  до 
матеріалів  справи,  що  перебуває  у 
провадженні  органу,  який  передав 
справу на медіацію.
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зв’язку зі складністю справи 
одностайно  вважають  це 
виправданим,  термін 
проведення  медіації  може 
бути  продовжено  за 
домовленістю.

19.
20. Стаття  13. 

Учасники медіації
1.  Учасниками 

медіації  є  сторони  медіації 
та медіатор (медіатори). 

2. Сторони конфлікту 
(спору)  набувають  статусу 
сторін  медіації  з  моменту 
набрання чинності договору 
про проведення медіації.

3.  Іншими 
учасниками  медіації  за 
взаємною  згодою  сторін 
можуть  бути  представники 
сторін,  експерти, 
спеціалісти,  фахівці,  інші 
особи  за  умови  подання 
ними  письмової  згоди  на 
дотримання  принципів  та 
процедури  медіації, 
визначених  у  цьому  Законі 
та договорі  про проведення 
медіації. 

21. Стаття  14. 
Призначення  та 
заміна медіаторів
1.  Сторони  медіації 

обирають  одного  або 
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кількох  медіаторів  за 
взаємною  згодою  на 
незалежній основі. 

У  випадку,  якщо 
договір  про  проведення 
медіації  було  укладено  із 
організацією, що забезпечує 
проведення  медіації,  така 
організація  може 
рекомендувати  кандидатуру 
медіатора  (кандидатури 
медіаторів)  або  призначити 
його  (їх)  у  випадку,  коли 
сторони  направили 
відповідне звернення у таку 
організацію  на  підставі 
договору  про  проведення 
медіації.  Підтвердження 
погодження  кандидатури 
медіатора  може відбуватися 
у  будь-який  спосіб,  який 
сторони  та  організація,  що 
забезпечує  проведення 
медіації,  визнають 
достатнім  для  такого 
погодження.

2.  Будь-яка  зі  сторін 
медіації  має  право 
ініціювати заміну медіатора 
або  припинити  медіацію 
відповідно  до  пункту  3 
частини  першої  статті  21 
цього  Закону,  а  у  випадку, 
коли  медіація  проводиться 
кількома медіаторами, – або 
одного,  або усіх медіаторів, 
у  будь-який  момент 

23



проведення  медіації  до 
укладення  договору  про 
результати медіації. 

Розрахунки  між 
сторонами  та  медіатором 
(медіаторами)  у  разі  заміни 
медіатора  або  припинення 
медіації  здійснюються 
згідно  з  умовами  договору 
про проведення медіації.

3.  У  випадку  заміни 
сторонами  медіатора 
медіація  продовжується  з 
етапу  досягнутих 
домовленостей,  якщо  інше 
не  визначено  за  згодою 
сторін.

22. Стаття 15. Права і 
обов’язки сторін 
медіації
1.  Сторони  медіації 
мають право:
1)  бути 

поінформованими  про  суть 
медіації  та  наслідки  її 
проведення;

2)  обирати  одного 
або декількох медіаторів;

3)  за  взаємною 
згодою залучати до процесу 
медіації  представників, 
експертів,  спеціалістів, 
фахівців,  інших  осіб  на 
умовах  дотримання  ними 
принципів  та  процедури 
медіації,  визначених  у 

Пропонуємо 
статті 21 та 
22 проекту 
Закону 
об’єднати з 
положенням
и статті 15 
проекту 
Закону № 
10301 та 
викласти у 
наступній 
редакції:
 «1. Сторони 
медіації 
мають 
право:
1) бути 
поінформова
ними про 

Стаття 22. Обов’язки сторін 
медіації 

1. Сторони медіації зобов’язані
1)  дотримуватися  вимог 

чинного  законодавства  та  угоди  про 
проведення медіації;

2) виконувати медіаційну угоду 
в порядку і в строки, передбачені цією 
угодою.

Стаття 21. Права сторін 
медіації

1. Сторони медіації мають 
право:

1) за взаємною згодою обирати 
медіатора (медіаторів);

2) відмовитися від медіатора;
3) в будь-який момент медіації 

відмовитися від участі в ній;
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цьому  Законі  та  договорі 
про  проведення  медіації, 
якщо  інше  не  погоджено 
сторонами;

4)  користуватися 
послугами перекладача;

5)  відмовитися  від 
участі  у  медіації  на  будь-
якому етапі її проведення до 
укладення  договору  про 
результати медіації;

6)  користуватися 
іншими  правами,  наданими 
сторонам  медіації  чинним 
законодавством  України  та 
договором  про  проведення 
медіації.
         2. Сторони медіації 
зобов’язані  дотримуватися 
зобов’язань,  взятих  на  себе 
договором  про  проведення 
медіації, та виконувати інші 
досягнуті  між  ними 
домовленості.

суть медіації 
та наслідки 
її 
проведення;
2) обирати 
за взаємною 
згодою 
одного або 
декількох 
медіаторів;
3) брати 
участь у 
проведенні 
медіації 
особисто 
або через 
представни
ків, 
повноважен
ня яких 
ґрунтуютьс
я на 
довіреності, 
оформленої 
в 
установлено
му законом 
порядку;
4) за 
взаємною 
згодою 
залучати до 
процесу 
медіації 
перекладачі
в, експертів, 
спеціалістів, 

Цивільним законодавством 
наразі передбачено право 
сторін звернутися до суду. Це 
невід’ємне право кожного 
громадянина. Тому краще цю 
норму застосувати до положень 
більш загального характеру, як 
це зроблено у статті 22 проекту 
Закону № 10301.

4)  брати  участь  у  проведенні 
медіації  особисто  або  через 
представників,  повноваження  яких 
ґрунтуються  на  довіреності, 
оформленої  в  установленому законом 
порядку;

5)  користуватися  допомогою 
перекладача,  фахівця,  консультанта  з 
правових або інших питань; 

6)  при  невиконанні  чи 
неналежному  виконанні  медіаційної 
угоди  звернутися  до  суду,  у 
встановленому  законодавством 
порядку.
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фахівців, 
інших осіб 
на умовах 
дотримання 
ними 
принципів 
та 
процедури 
медіації, 
визначених 
у цьому 
Законі та 
договорі про 
проведення 
медіації, 
якщо інше 
не 
погоджено 
сторонами;
5) 
відмовитися 
від участі у 
медіації на 
будь-якому 
етапі її 
проведення;
6) 
користувати
ся іншими 
правами, 
наданими 
сторонам 
медіації 
чинним 
законодавств
ом України 
та 
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договором 
про 
проведення 
медіації.
         2. 
Сторони 
медіації 
зобов’язані 
дотримувати
ся 
зобов’язань, 
взятих на 
себе 
договором 
про 
проведення 
медіації, 
вимог 
чинного 
законодавст
ва та 
виконувати 
інші 
досягнуті 
між ними 
домовленост
і.».

23.
Стаття  16.  Права 
медіатора
1.  Під  час  медіації 

медіатор має право:
1)  самостійно 

визначати  порядок 
проведення медіації;

2)  перевіряти 
повноваження 

 Пропонуємо 
статті 16 
проектів 
Закону 
об’єднати та 
викласти у 
такій 
редакції:
 «Стаття 16. 

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;
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представників  сторін 
медіації;

3) проводити зустрічі 
індивідуально  з  кожною  із 
сторін  медіації  або  з 
кількома,  або  усіма 
сторонами  медіації 
одночасно  в  умовах,  що 
забезпечують  дотримання 
конфіденційності;

4)  пропонувати 
сторонам  призупинити 
медіацію  з  метою 
проведення  додаткових 
підготовчих  дій  чи 
залучення  необхідних 
фахівців з боку тієї чи іншої 
сторони медіації;

5)  допомагати 
сторонам  медіації 
сформулювати  зміст 
договору  про  результати 
медіації  згідно  із 
досягнутим  сторонами 
медіації  рішенням  щодо 
врегулювання  конфлікту 
(спору);

6) припинити процес 
медіації  у  випадках, 
передбачених  пунктом  2 
частини  першої  статті  21 
цього Закону; 

7)  користуватися 
іншими  правами,  наданими 
медіатору  чинним 
законодавством  України,  а 
також  договором  про 

Права 
медіатора

1.  Під 
час  медіації 
медіатор має 
право:

1) 
самостійно 
визначати 
порядок 
підготовки 
та 
проведення 
медіації  за 
умов 
дотримання 
законодавст
ва  про 
медіацію  та 
професійної 
етики;  

2) 
отримувати 
інформацію 
про конфлікт 
(спір),  до 
допомоги  у 
розв’язанні 
якого  він 
запрошений, 
від  сторін 
конфлікту 
(спору), 
державних 
органів, 
посадових 
осіб в обсязі, 

Оскільки розроблених етичних 
стандартів діяльності медіаторів 
не існує, пропонуємо 
використовувати біль загальне 
поняття, яке міститься в ряді 
термінологічних словників, 
«професійна етика».

2)  самостійно  визначати 
методику  підготовки  та  проведення 
медіації  за  умов  дотримання 
законодавства  про  медіацію  та 
професійних  етичних  стандартів 
діяльності медіатора; 

3)  відмовитися  від  проведення 
медіації  з  етичних  або  особистих 
міркувань,  а  також  у  разі  конфлікту 
інтересів  з  іншими  учасниками 
медіації; 

4) надавати послуги на оплатній 
та безоплатній основі;

5) на оплату своїх послуг та на 
відшкодування витрат,  здійснених для 
підготовки  та  проведення  медіації,  у 
розмірі та формі, передбаченій угодою 
про проведення медіації;

6)  займатися  своєю діяльністю 
індивідуально  або  разом  з  іншими 
медіаторами,  створювати  юридичні 
особи,  в  тому  числі  об’єднання 
медіаторів,  працювати  за  наймом  та 
здійснювати  підприємницьку 
діяльність. 
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проведення медіації.
2.  У  випадку,  якщо 

медіатор отримав від однієї 
зі  сторін  інформацію,  що 
стосується  медіації,  він має 
право  розкрити  таку 
інформацію  іншій  стороні 
лише за умови попереднього 
отримання  на  це  згоди 
сторони,  яка  надала  таку 
інформацію.

3.  Медіатор  не  має 
права надавати  сторонам 
юридичні  консультації, 
експертні висновки або інші 
консультації  щодо предмету 
конфлікту  (спору)  чи 
можливих  результатів 
врегулювання  конфлікту 
(спору),  в  якому  він 
залучений безпосередньо як 
медіатор.

4.  Медіатор  не  має 
права  без  згоди  сторін 
робити  будь-які  публічні 
заяви  по  суті  конфлікту 
(спору).

5.  Медіатор  не  має 
права  нав’язувати  сторонам 
медіації  рішення  щодо 
врегулювання  конфлікту 
(спору).

необхідному 
та 
достатньому 
для 
підготовки 
та 
проведення 
медіації;

3) 
перевіряти 
повноваженн
я 
представникі
в  сторін 
медіації;

4) 
проводити 
зустрічі 
індивідуальн
о  з  кожною 
із  сторін 
медіації  або 
з  кількома, 
або  усіма 
сторонами 
медіації 
одночасно  в 
умовах,  що 
забезпечуют
ь 
дотримання 
конфіденцій
ності;

4) 
пропонувати 
сторонам 
призупинити 
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медіацію  з 
метою 
проведення 
додаткових 
підготовчих 
дій  чи 
залучення 
необхідних 
фахівців  з 
боку  тієї  чи 
іншої 
сторони 
медіації;

5) 
допомагати 
сторонам 
медіації 
сформулюва
ти  зміст 
договору про 
результати 
медіації 
згідно  із 
досягнутим 
сторонами 
медіації 
рішенням 
щодо 
врегулюванн
я  конфлікту 
(спору);

6) 
надавати 
послуги  на 
оплатній  та 
безоплатній 
основі;
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7)  на 
оплату своїх 
послуг та на 
відшкодува
ння  витрат, 
здійснених 
для 
підготовки 
та 
проведення 
медіації,  у 
розмірі  та 
формі, 
передбачені
й договором 
про 
проведення 
медіації;

8) 
припинити 
процес 
медіації  у 
випадках, 
передбачени
х  пунктом  2 
частини 
першої 
статті  21 
цього 
Закону; 
(проект  № 
10301)

9) 
займатися 
своєю 
діяльністю 
індивідуаль
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но  або 
разом  з 
іншими 
медіаторам
и, 
створювати 
юридичні 
особи,  в 
тому  числі 
об’єднання 
медіаторів, 
працювати 
за  наймом 
та 
здійснювати 
підприємни
цьку 
діяльність. 

10) 
користуватис
я  іншими 
правами, 
наданими 
медіатору 
чинним 
законодавств
ом  України, 
а  також 
договором 
про 
проведення 
медіації.

2.  У 
випадку, 
якщо 
медіатор 
отримав  від 
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однієї  зі 
сторін 
інформацію, 
що 
стосується 
медіації,  він 
має  право 
розкрити 
таку 
інформацію 
іншій 
стороні 
лише  за 
умови 
попередньог
о  отримання 
на  це  згоди 
сторони,  яка 
надала  таку 
інформацію.
3.  Медіатор 
не  має 
права: 
1) надавати 
сторонам 
юридичні 
консультації, 
експертні 
висновки 
або  інші 
консультації 
щодо 
предмету 
конфлікту 
(спору)  чи 
можливих 
результатів 
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врегулюванн
я  конфлікту 
(спору),  в 
якому  він 
залучений 
безпосередн
ьо  як 
медіатор;
 2) без згоди 
сторін 
робити будь-
які  публічні 
заяви по суті 
конфлікту 
(спору);
права 
нав’язувати 
сторонам 
медіації 
рішення 
щодо 
врегулюванн
я  конфлікту 
(спору).
3)  надавати 
перевагу 
жодній зі 
сторін,  або 
обмежувати 
права  і 
законні 
інтереси 
однієї  зі 
сторін.  (п.  6 
ст.  18 
проекту 
10301)».    
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24. Стаття  17. 
Обов’язки медіатора

1.  Медіатор 
зобов’язаний діяти в межах 
чинного  законодавства 
України,  норм  професійної 
етики  медіаторів,  а  також 
договору  про  проведення 
медіації.

2.  Під  час  медіації 
медіатор зобов’язаний:

1)  бути 
неупередженим  та 
об’єктивним при проведенні 
медіації,  дотримуватися 
принципів медіації; 

2)  поінформувати 
сторони  медіації  про  суть 
медіації  та  наслідки  її 
проведення;

3) надавати сторонам 
медіації  роз’яснення  щодо 
порядку  проведення 
медіації;

4)  повідомити 
сторони  медіації  про 
наявність  конфлікту 
інтересів   відповідно  до 
вимог цього Закону;

5) не чинити тиск на 
будь-яку  зі  сторін  медіації 
досягати  примирення  чи 
відшкодовувати шкоду;

6) заявити самовідвід 
у разі виникнення обставин, 
передбачених  частиною 
другою  статті  9  цього 

Пропонуємо 
статті 17 
проектів 
Закону 
об’єднати та 
викласти у 
такій 
редакції:
«Стаття  17. 
Обов’язки 
медіатора
1.  Медіатор 
зобов’язани
й 
дотримуват
ися  вимог 
чинного 
законодавст
ва  про 
медіацію, 
норм 
професійної 
етики  та 
правил 
конфіденцій
ності;
2.  Під  час 
медіації 
медіатор 
зобов’язани
й:
1)  бути 
неупереджен
им  та 
об’єктивним 
при 
проведенні 

Викликає незрозумілість термін 
«критерій медіабельності» 
визначення якого не дається в 
цьому законопроекті. Всі без 
виключення конфлікти є 
медіабильними та можуть бути 
вирішені  шляхом медіації. Дана 
норма лише допомагає медіатору 
уникнути відповідальності, адже 
пославшись на «критерій 
медіабельності» він може з 
легкістю відмовитись від 
проведення медіації.

Стаття 17. Обов’язки 
медіатора

1. Медіатор зобов’язаний 
1)  дотримуватися  вимог 

чинного  законодавства  про  медіацію, 
професійних  етичних  стандартів 
діяльності  медіатора,  правил 
конфіденційності;

2)  перевірити  повноваження 
представників  та/або  законних 
представників сторін медіації;

3) повідомити сторони медіації 
про  конфлікт  інтересів  або  інші 
обставини,  що унеможливлюють його 
участь у медіації;

4) проінформувати сторони про 
порядок  проведення  та  правові 
наслідки  медіації  та  надавати 
роз’яснення щодо процедури медіації;

5)  керувати  процедурою 
медіації;

6)  забезпечити  відповідність 
медіаційної угоди вимогам правових та 
етичних норм;

7)  відмовитися  від  медіації  у 
разі  явно  незаконної  або 
недобросовісної  поведінки  хоча  би 
однієї із сторін медіації, представника 
та/  або  законного  представника 
сторони  медіації,  а  також  у  випадку 
явної  невідповідності  справи 
критеріям медіабельності.
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Закону;
7)  вживати  усіх 

передбачених  чинним 
законодавством  України 
заходів з метою досягнення 
сторонами медіації протягом 
установленого  строку 
рішення щодо позасудового 
врегулювання  конфлікту 
(спору);

8)  не  затримувати 
проведення  медіації  без 
поважних причин;

9)  утримуватися  від 
надання  сторонам  медіації 
будь-яких  обіцянок  або 
гарантій  щодо  конкретних 
результатів медіації;

10)  припинити  процес 
медіації  у  випадках, 
передбачених пунктами 1, 3 
частини  першої  статті  21 
цього Закону. 

3.  У  разі  припинення 
медіації конфлікту (спору) у 
зв’язку  із  заявою  однієї  зі 
сторін  медіатор 
зобов’язаний  письмово 
поінформувати  орган,  який 
наділений  правовою 
компетенцією  вирішувати 
конфлікти  (спори),  та  який 
попередньо розглядав такий 
конфлікт  (спір),  про 
припинення медіації. 

медіації, 
дотримувати
ся 
принципів 
медіації; 
2) 
поінформув
ати сторони 
про 
порядок 
проведення 
та  правові 
наслідки 
медіації, 
надавати 
роз’яснення 
щодо 
процедури 
медіації;
3)  повідомити 
сторони 
медіації  про 
конфлікт 
інтересів 
або  інші 
обставини, 
що 
унеможлив
люють  його 
участь  у 
медіації;
4) 
забезпечити 
проведення 
процедури 
медіації  та 
відповідніст

2.  Уповноважений  медіатор 
зобов’язаний  письмово  повідомити 
про  припинення  медіації  орган,  у 
провадженні  якого  перебуває  справа, 
передана на медіацію. 
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ь  договору 
про 
проведення 
медіації 
вимогам 
правових та 
етичних 
норм;
5) не чинити 
тиск на будь-
яку зі сторін 
медіації 
досягати 
примирення 
чи 
відшкодовув
ати шкоду;
6)  заявити 
самовідвід  у 
разі  явно 
незаконної 
або 
недобросові
сної 
поведінки 
хоча б однієї 
із  сторін 
медіації, 
представни
ка  та/  або 
законного 
представни
ка  сторони 
медіації,  а 
також у 
випадку 
виникнення 

37



обставин, 
передбачени
х  частиною 
другою 
статті  9 
цього 
Закону; 
(проект  № 
10301) 
7)  вживати 
усіх 
передбачени
х  чинним 
законодавств
ом  України 
заходів  з 
метою 
досягнення 
сторонами 
медіації 
протягом 
установлено
го  строку 
рішення 
щодо 
позасудового 
врегулюванн
я  конфлікту 
(спору);
8)  не 
затримувати 
проведення 
медіації  без 
поважних 
причин;
9) 
утримуватис
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я  від 
надання 
сторонам 
медіації 
будь-яких 
обіцянок або 
гарантій 
щодо 
конкретних 
результатів 
медіації;
10) 
припинити 
процес 
медіації  у 
випадках, 
передбачени
х  пунктами 
1,  3  частини 
першої 
статті  21 
цього 
Закону. 
3.  У  разі 
припинення 
медіації 
конфлікту 
(спору) 
медіатор 
зобов’язани
й  письмово 
повідомити 
про 
припинення 
медіації 
орган,  у 
провадженн
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і  якого 
перебуває 
справа, 
передана на 
медіацію.».

25.

Стаття 18. Порядок 
проведення медіації

1. Порядок проведення 
медіації  встановлюється 
договором  про  проведення 
медіації.

2.  У  договорі  про 
проведення медіації сторони 
мають  право  вказати,  якщо 
інше не передбачено угодою 
сторін (зокрема угодою про 
проведення  медіації),  на 
самостійне  визначення 
медіатором  порядку 
проведення  медіації  з 
урахуванням  обставин 
конфлікту (спору), побажань 
сторін  і  необхідності 
якнайшвидшого  та 
найефективнішого 
врегулювання  конфлікту 
(спору).

3. Якщо одна зі сторін 
направила  в  письмовій 
формі  іншій  стороні 
пропозицію  про 
застосування   медіації  та 
протягом  встановленого  у 
цьому зверненні терміну не 
отримала  згоду  іншої 
сторони  на  застосування 
медіації,  така  пропозиція 

   

Частину 
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вважається відхиленою.
4.  Пропозиція  про 

застосування  медіації  може 
бути  зроблена  на  прохання 
однієї  зі  сторін  медіатором 
або  організацією,  що 
забезпечує  проведення 
медіації.

5.  Протягом  всієї 
процедури медіації медіатор 
може  зустрічатися  і 
підтримувати  зв'язок  як  з 
усіма сторонами разом, так і 
з кожною з них окремо.

6.  При  проведенні 
медіації  медіатор  не  має 
права своїми діями надавати 
перевагу  жодній зі  сторін, 
або  обмежувати  права  і 
законні  інтереси  однієї  зі 
сторін.

п’яту  ст.  18 
необхідно 
виключити, 
оскільки 
вона 
викладена  у 
абзаці 
четвертому 
частини 
першої 
статті  16  її 
нової 
редакції.

Частину 
шосту  ст.  18 
перенесено 
до  частини 
третьої 
статті  16 
нової 
редакції.

26. Стаття 19. Наслідки 
вступу в процес медіації

1.  У  випадку,  якщо 
сторони вдаються  до 
медіації під  час  судового 
провадження  у  спробі 
врегулювати свій спір, то: 

1)  строк  перебігу 
позивної  давності 
зупиняється  на  строк 
проведення медіації;

2)  провадження  по 
справі,  що  перебувала  на 

Пропо
нуємо 
об’єднати 
статтю  19 
проекту 
Закону  № 
10301  та 
статтю  34 
проекту 
Закону  № 
10301-1  та 
викласти  їх  у 
такій 
редакції: 

Стаття  34.  Загальні 
положення  про  застосування 
медіації  при  розгляді  спору  у 
судовому порядку

1.  Медіація  може  бути 
проведена у разі виникнення конфлікту 
(спору) як до звернення до суду, так і 
під час судового провадження.

2.  Медіація  у  спорах,  що 
знаходяться  на  розгляді  в  суді, 
проводиться  виключно 
уповноваженими медіаторами.

3.  Укладення  сторонами 
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розгляді  органу,  який 
наділений  правовою 
компетенцією  вирішувати 
конфлікти (спори), на період 
здійснення  медіації 
зупиняється. 

2.  Участь  особи  в 
медіації  не  є  визнанням 
цією особою своєї  вини чи 
пред’явлених  до  неї  вимог, 
так само, як і відмовою від 
власних вимог.

«Стаття 19. 
Порядок 
застосуванн
я  медіації  в 
процесі 
судового 
розгляду 
спору

1. 
Медіація 
може  бути 
проведена  у 
разі 
виникнення 
конфлікту 
(спору)  як 
до 
звернення 
до  суду,  так 
і  під  час 
судового 
провадженн
я.

2.  У 
випадку, 
якщо 
сторони 
вдаються  до 
медіації під 
час  судового 
провадження 
у  спробі 
врегулювати 
свій спір, то: 

1) 
строк 
перебігу 

Вважаємо  за  доцільне  додати  до 
проекту  Закону  №  10301 
положення  статті  37  проекту 
Закону № 10301-1.

судового  процесу  угоди  про 
проведення  медіації  є  підставою  для 
зупинення  судового  провадження  на 
час проведення медіації.

4. Сторони медіації надають до 
суду  медіаційну  угоду  або  звіт  про 
проведення медіації.

5.  Медіаційна  угода 
долучається до справи ухвалою суду. 

Стаття 37. Правові наслідки 
медіаційної угоди у кримінальних 
справах

1.  Медіаційна  угода 
враховується  на  користь 
обвинуваченого, підсудного при: 

1)  звільненні  від  кримінальної 
відповідальності  та  закритті  кримінальної 
справи;

2)  закритті  кримінальної  справи 
приватного обвинувачення;

3)  постановленні  обвинувального 
вироку із призначенням покарання;

4)  постановленні  обвинувального 
вироку із звільненням від покарання;

5)  постановлення  обвинувального 
вироку  із  звільненням  від  відбування 
покарання із випробуванням;

6)  постановлення  обвинувального 
вироку  із  звільненням  від  покарання  та 
застосування  примусових  заходів  виховного 
характеру;

7)  застосуванні  умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання;

8)  застосуванні  заміни  невідбутої 
частини покарання більш м'яким покаранням;

9)  розгляді  клопотання  про 
зняття судимості.
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позивної 
давності 
зупиняється 
на  строк 
проведення 
медіації;

2) 
провадження 
по  справі, 
що 
перебувала 
на  розгляді 
органу,  який 
наділений 
правовою 
компетенціє
ю 
вирішувати 
конфлікти 
(спори),  на 
період 
здійснення 
медіації 
зупиняється, 
на  підставі 
договору 
про 
проведення 
медіації, 
укладеного 
між 
сторонами 
спору. 

3) 
сторони 
медіації 
надають  до 
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суду договір 
про 
результати 
медіації  або 
звіт  про 
проведення 
медіації.

4) 
договір  про 
результати 
медіації 
долучається 
до  справи 
ухвалою 
суду. 

3. 
Участь 
особи  в 
медіації не є 
визнанням 
цією особою 
своєї  вини 
чи 
пред’явлени
х  до  неї 
вимог,  так 
само,  як  і 
відмовою 
від  власних 
вимог.».

Стаття  20. 
44



Припинення 
медіації
1.  Медіація 

припиняється:
1)  укладенням 

сторонами  договору  про 
результати медіації – у день 
набрання  чинності 
відповідним договором; 

2)  заявою  медіатора, 
зробленою після  отримання 
письмової  згоди  принаймні 
однієї  зі  сторін,  про те,  що 
подальші  дії  в  рамках 
врегулювання  конфлікту 
(спору)  не  призведуть  до 
укладення  договору  про 
результати медіації – в день 
подання  такої  заяви 
сторонам конфлікту (спору); 

3)  заявою  про 
припинення  медіації  однієї 
зі сторін.

2. У разі припинення 
медіації  конфлікту  (спору) 
на підставі  пункту першого 
частини  першої  цієї  статті 
орган,  який  наділений 
правовою  компетенцією 
вирішувати  конфлікти 
(спори) та який попередньо 
розглядав  такий  спір, 
припиняє  провадження  у 
справі. 

3. У разі припинення 
медіації  конфлікту  (спору) 
на  підставі  пунктів  другого 
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чи третього частини першої 
цієї  статті  орган,  який 
наділений  правовою 
компетенцією  вирішувати 
конфлікти  (спори)  та  який 
попередньо розглядав такий 
спір, поновлює провадження 
у справі.

27.
Стаття  21.  Договір 
про  результати 
медіації
1.  За  результатами 

медіації  сторони  мають 
право  укласти  договір  про 
результати  медіації  та/або 
вчиняти будь-які інші дії, не 
заборонені  законом,  на 
виконання  досягнутих 
домовленостей.

2.  Договір  про 
результати  медіації 
укладається  між  сторонами 
конфлікту (спору) у простій 
письмовій формі відповідно 
до  загальних  засад 
законодавства  України  та 
принципів  медіації,  містить 
викладення  досягнутих 
сторонами  в  ході  медіації 
спільних  рішень  щодо 
позасудового  врегулювання 
конфлікту  (спору)  і 
підписується  усіма 
сторонами медіації. 

   

В даній статті застосовуються два 
визначення «медіаційна угода» і 
«медіаційна угода про 
примирення». Медіаційної угоди 
про примирення у визначеннях 
термінів даного законопроекту 
немає. 

Стаття 26. Медіаційна угода
1.  За  результати  медіації  може 

бути укладена медіаційна угода.
2. Медіаційна угода укладається 

у  письмовій  формі,  підписується 
сторонами,  медіатором, 
представниками  та/або  законними 
представниками сторін (за наявністю).

3.  Медіаційна  угода  включає 
спільне  рішення  сторін  щодо 
врегулювання  конфлікту  між  ними 
та/або  зобов'язання  про  форму  та 
порядок  усунення  спричиненої 
конфліктом шкоди.

4. У разі невиконання стороною 
узятих  на  себе  медіаційною  угодою 
зобов'язань  інша  сторона  має  право 
звернутися  до  суду  в  установленому 
законодавством порядку.

5.  Медіаційна  угода  про 
примирення  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 
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3.  Договір  про 
результати медіації містить:

- дату  та 
місце  укладення 
договору  про 
результати 
медіації;

- найменуван
ня  (для 
юридичних  осіб) 
або  прізвище, 
ім’я  та  по 
батькові  за  його 
наявності  (для 
фізичних  осіб) 
сторін  медіації, 
їхнє 
місцезнаходження 
(для  юридичних 
осіб)  або  місце 
проживання  (для 
фізичних  осіб), 
ідентифікаційні 
коди  суб’єкта 
господарської 
діяльності  за  їх 
наявності  (для 
юридичних   та 
фізичних  осіб, 
зареєстрованих як 
суб’єкти 
підприємницької 

етичних норм. 
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діяльності)  або 
індивідуальні 
ідентифікаційні 
номери  за  їх 
наявності  (для 
фізичних осіб);

- предмет 
конфлікту 
(спору);

- викладення 
рішення, 
досягнутого 
сторонами  щодо 
позасудового 
врегулювання 
конфлікту 
(спору).

Сторони  медіації 
мають  право  визначити  в 
договорі  про  результати 
медіації  інші  положення  та 
домовленості  сторін 
медіації.
          4.  Договір  про 
результати  медіації 
конфлікту  укладається  у 
визначеній  кількості 
примірників  відповідно  до 
кількості  сторін  медіації  – 
по  одному  для  кожної 
сторони.  Договір  про 
результати  медіації 
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конфлікту  (спору)  набирає 
чинності  в  день  його 
підписання сторонами, якщо 
інше  не  передбачено 
домовленістю між ними.

5.  Договір  про 
результати  медіації 
конфлікту  (спору) 
укладається  у  визначеній 
кількості  примірників 
відповідно  до  кількості 
сторін медіації – по одному 
для кожної сторони та один 
примірник  для 
компетентного  органу,  в 
провадженні  якого 
перебуває відповідний спір. 
Договір  про  результати 
медіації  конфлікту  (спору) 
набирає  чинності  в  день 
його  затвердження 
компетентним  органом,  у 
провадженні  якого 
перебуває відповідний спір, 
якщо  інше  не  передбачено 
чинним  законодавством 
України.

6.  Договір  про 
результати  медіації  може 
бути посвідчений будь-яким 
способом,  передбаченим 
чинним  законодавством 
України.

28. Стаття  22. 
Виконання договору 
про  результати 
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медіації
1.  Договір  про 

результати  медіації  є 
обов’язковим для виконання 
сторонами медіації. 

2.  У  випадку 
порушення  стороною 
медіації своїх зобов’язань за 
договором  про  результати 
медіації,  інша  сторона 
медіації  має  право 
звернутися  до  суду  з 
позовом  до  сторони,  що 
порушила свої зобов’язання 
за договором про результати 
медіації,  про  зобов’язання 
виконати  умови  такого 
договору. 

29.    

30. Стаття  23. 
Відповідальність 
медіатора

1.  Медіатор  несе 
відповідальність  за 
порушення  вимог  цього 
Закону,  інших  законів  та 
підзаконних  актів  України, 
норм  професійної  етики 
медіаторів, а також договору 
про проведення медіації.

2. Сторона, яка вважає, 
що  дії  медіатора  в  процесі 
медіації  не  відповідали 
вимогам  цього  Закону, 
інших  законів  та 

 Виклад цієї статті за редакцією 
проекту Закону № 10301 (ст. 23) є 
юридично коректнішим та 
повним, тому вважаємо за 
доцільне використати статтю 
зазначеної редакції.

Стаття 18. Відповідальність 
медіатора

1. Медіатор несе 
відповідальність за порушення вимог 
законодавства про медіацію у 
визначеному законом порядку.
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підзаконних  актів  України, 
норм  професійної  етики 
медіаторів,  договору  про 
проведення  медіації,  може 
звернутись  із  відповідною 
скаргою  до  організації,  що 
забезпечувала  проведення 
відповідної  медіації  або  до 
компетентного органу щодо 
притягнення  медіатора  до 
відповідальності.

3.  Шкода,  завдана 
сторонам внаслідок надання 
послуг  з  медіації,  які  не 
відповідають вимогам цього 
Закону,  інших  законів  та 
підзаконних  актів  України, 
норм  професійної  етики 
медіаторів, а також договору 
про  проведення  медіації, 
відшкодовується медіатором 
у  порядку,  встановленому 
цивільним  законодавством 
України, а також договором 
про проведення медіації.

31. Розділ V
 Організації, що 

забезпечують проведення 
медіації, та об’єднання 

медіаторів
32. Стаття  24. 

Повноваження 
організацій,  що 
забезпечують  проведення 
медіації

1.  Організації,  що 

Виникає запитання доцільності 
втручання держави у сферу 
медіації взагалі та існування 
Національної ради медіації 
зокрема. Хто буде входити до 
Національної ради медіації? Які 

Стаття  15.  Національна  рада 
медіації

1.  Атестацію  осіб,  які  мають 
намір  стати  уповноваженими 
медіаторами,  здійснює  Національна 
рада медіації, яка діє при Міністерстві 
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забезпечують  проведення 
медіації,  окрім 
повноважень,  передбачених 
чинним  законодавством 
України,  мають  наступні 
повноваження:

1)  розробляти  та 
впроваджувати  власні 
програми  і  стандарти 
підготовки  медіаторів,  а 
також проводити підготовку 
медіаторів,  якщо  така 
діяльність  передбачена 
статутними  документами 
таких організацій;

2)  вести  реєстр 
атестованих медіаторів;

3)  розробляти  та 
впроваджувати  власні 
стандарти  та  правила 
професійної  діяльності 
медіаторів,  які  не  можуть 
суперечити  Конституції 
України,  цьому  Закону, 
іншим  законам  та 
підзаконним  актам  України 
та  міжнародним договорам, 
ратифікованим  Верховною 
Радою  України,  а  також 
механізми  контролю  за  їх 
виконанням  медіаторами, 
підготовленими 
відповідною організацією;

4)  здійснювати 
контроль  за  професійною 
діяльністю  медіаторів 
відповідною організацією;

обов’язки Національної ради 
медіації? Які ставитимуться 
вимоги до осіб, які будуть входити 
до Національної ради медіації? 
Юридично некоректним і таким, 
що суперечить Конституції 
України є наділення центрального 
виконавчого органу влади 
повноваженнями формувати та 
затверджувати положення про 
Національну раду медіації, адже 
це повноваження виключно 
Парламенту, а не Кабінету 
Міністрів. На зразок суддів діє 
Вища рада юстиції але її 
склад,формування і повноваження 
затверджені Законом, а не 
Положенням Міністерства 
юстиції. 

юстиції України.
2. Формування та організаційне 

забезпечення  діяльності  Національної 
ради  медіації  покладається  на 
Міністерство юстиції України.

3.  Порядок  організації  і 
діяльності  Національної  ради медіації 
визначається Положенням про неї, яке 
затверджується Міністерством юстиції 
України.

4.  Порядок  ведення 
Національного реєстру уповноважених 
медіаторів  визначається  положенням 
про  нього,  яке  затверджується 
Міністерством юстиції України.
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5)  здійснювати 
інформаційне  та  методичне 
забезпечення  населення 
інформацією  з  питань 
врегулювання  конфліктів 
(спорів) шляхом медіації.

33. Стаття  25. 
Відповідальність 
організацій,  що 
забезпечують  проведення 
медіації

1.  Організації,  що 
забезпечують  проведення 
медіації,  несуть 
відповідальність  за 
порушення  вимог  цього 
Закону,  інших  законів  та 
підзаконних  актів  України, 
норм  професійної  етики 
медіаторів, а також договору 
про проведення медіації.

2.  Шкода,  завдана 
сторонам внаслідок надання 
послуг  з  медіації,  які  не 
відповідають вимогам цього 
Закону,  інших  законів  та 
підзаконних  актів  України, 
норм  професійної  етики 
медіаторів, а також договору 
про  проведення  медіації, 
відшкодовується 
організаціями,  що 
забезпечують  проведення 
медіації  у  порядку, 
встановленому  чинним 
законодавством  України,  а 
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також  договором  про 
проведення медіації.

34. Стаття 26. Статус 
об’єднань медіаторів

1.  Медіатори  та 
організації,  що 
забезпечують  проведення 
медіації,  можуть 
об’єднуватися  в  громадські 
організації  з  метою 
розробки  та  запровадження 
стандартів  і  правил 
професійної  діяльності 
медіаторів,  контролю  за  їх 
дотриманням, 
представництва  і  захисту 
своїх  професіональних 
інтересів. 

2.  Об’єднання 
медіаторів  створюються  і 
діють  в  порядку, 
встановленому  чинним 
законодавством України для 
створення  і  здійснення 
діяльності  об’єднань 
громадян.

   

35.
36. Стаття 27. 

Повноваження об’єднань 
медіаторів

1.  Об’єднання 
медіаторів,  окрім 
повноважень,  передбачених 
чинним  законодавством 

54



України,  мають  також 
наступні повноваження:

1)  розробляти  та 
запроваджувати  для  своїх 
членів  стандарти  і  правила 
професійної  діяльності 
медіаторів,  правила  ділової 
та  професійної  етики 
медіаторів,  здійснювати 
контроль за їх дотриманням; 

2)  встановлювати  та 
застосовувати заходи впливу 
по  відношенню  до  своїх 
членів  у  разі  порушення 
ними  вимог  цього  Закону, 
інших  законів  та 
підзаконних  актів  України, 
норм  професійної  етики 
медіаторів, а також договору 
про проведення медіації;

3)  здійснювати 
представництво  і  захист 
професійних  інтересів 
медіаторів;

4)  здійснювати 
інформаційне  та  методичне 
забезпечення  своїх  членів  і 
населення  інформацією  з 
питань  врегулювання 
конфліктів  (спорів)  шляхом 
медіації;

5)  виконувати  інші 
повноваження.

37.
Розділ VІ 

Прикінцеві та перехідні 
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положення
1. Цей  Закон  набирає 

чинності  з  дня,  наступного 
за  днем  його  офіційного 
опублікування.

2.  Кабінету  Міністрів 
України  у  шестимісячний 
термін  з  дня  набрання 
чинності цим Законом:

1) внести  зміни  до 
Національного 
класифікатора України 
«Класифікатор 
професій»,  в  якому 
передбачити професію 
«Медіатор»;

2) забезпечити 
приведення 
міністерствами  та 
іншими центральними 
органами  виконавчої 
влади  їх  нормативно-
правових  актів  у 
відповідність  із  цим 
Законом.

38. ІНШІ СТАТТІ,  ЯКІ ЗА 
ЗМІСТОМ НЕ ЗБІГАЮТЬСЯ З 
ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ №10301
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Частина  перша  статті  3  є 
недоцільною,  оскільки  дане 
визначення  викладене  у  ст.  2. 
Крім того, визначення неповне 
і  не  надає  уявлення  про 
переваги  цього  способу 
розв’язання конфліктів.

Стаття 1. Законодавство 
України про медіацію

1.  Законодавство  України  про 
медіацію складається із  цього Закону, 
інших нормативно-правових актів.

2.  Якщо  міжнародним 
договором,  згода  на  обов'язковість 
якого  надана  Верховною  Радою 
України,  встановлено  інші  правила, 
ніж ті, що передбачено законодавством 
України про медіацію, застосовуються 
правила  міжнародного  договору 
України.

Стаття 3. Медіація в Україні 
та її завдання 

1.  Медіація  в  Україні  – 
позасудовий  спосіб  розв’язання 
конфліктів.

2. Завданнями медіації є:
1)  вичерпання  конфлікту 

шляхом  досягнення  його  сторонами 
взаємоприйнятного рішення;

2)  усунення  спричиненої 
конфліктом шкоди;

3)  якомога  повне  задоволення 
потреб сторін конфлікту;

4)  зниження  рівня 
конфліктності  сторін  та  запобігання 
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Право на об’єднання громадян за 
професійною належністю та 
створення відповідних агентств, 

поновленню конфлікту;
5)відновлення  правопорядку та 

соціального миру.

Стаття 19. Підстави та 
порядок припинення статусу 
медіатора 

1.  Свідоцтво  про  реєстрацію 
уповноваженого  медіатора  може  бути 
скасовано у разі: 

1)  клопотання  уповноваженого 
медіатора;

2)  засудження  уповноваженого 
медіатора за вчинення злочину;

3)  обмеження  судом 
дієздатності  або  визнання 
уповноваженого  медіатора 
недієздатним;

4)  систематичного  або 
одноразового  грубого  порушення 
уповноваженим  медіатором  вимог 
законодавства України про медіацію.

2.  Скасування  реєстрації 
уповноваженого  медіатора 
здійснюється  Національною  радою 
медіації.

3.  Інформація  про  скасування 
реєстрації  уповноваженого  медіатора 
включається до Національного Реєстру 
уповноважених медіаторів. 

Стаття 20. Об’єднання 
медіаторів

1.  Медіатори  мають  право  у 
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асоціацій наразі передбачено 
Конституцією України та іншими 
законодавчими актами. Тому 
доцільно лише визначити 
додаткові вимоги до об’єднань 
медіаторів, що й зроблено у статті 
24 проекту Закону № 10301.

Порушення принципу 
верховенства права, визначеного 
статтею 8 Конституції України: 
«Норми Конституції України є 
нормами прямої дії. Звернення до 
суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і 
громадянина безпосередньо на 
підставі Конституції України 
гарантується».

Статті 36 та 38 проекту Закону № 
10301-1 вважаємо за доцільне 
додати до проекту Закону № 
10301.

встановленому  законодавством 
порядку  створювати  агентства, 
асоціації  та  інші  об’єднання  для 
надання послуг медіації, інформування 
населення  про  переваги  медіації, 
сприяння  її  впровадженню,  навчання 
та підвищення кваліфікації медіаторів. 

Стаття 35. Особливості 
медіації у сімейних спорах

1.  У  разі  відкриття  судом 
першої інстанції провадження у справі 
про  розірвання  шлюбу  медіація  є 
обов’язковою,  крім  випадків,  коли 
один  із  подружжя  вчинив  відносно 
іншого  подружжя  чи  дитини 
кримінальне правопорушення. 

Стаття  36.  Особливості 
медіації у кримінальних справах

1.  Медіація  у  кримінальних 
справах  проводиться  лише 
уповноваженим медіатором.

2.  Слідчий,  прокурор,  суд  або 
суддя надає медіатору для проведення 
медіації необхідні матеріали, які мають 
значення  для  проведення  медіації,  за 
винятком  матеріалів,  які  містять 
таємницю, що охороняється законом.

3. Медіатор попереджається про 
обов'язок  не  розголошувати  дані 
досудового розслідування.

4.  У разі  винесення  постанови 
(ухвали)  про  передачу  справи  на 
медіацію  слідчий,  прокурор,  суд 
оголошує  перерву  у  провадженні 
справи  на  час,  необхідний  для 
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проведення медіації, але не більше ніж 
на 30 днів. 

5. Укладення медіаційної угоди 
не може тлумачитися як визнання вини 
обвинуваченого, підсудного у вчиненні 
злочину.

6.  Неукладення  медіаційної 
угоди не спричиняє правових наслідків 
у кримінальному провадженні.

Стаття 38. Особливості 
медіації за участю дітей

1. Дитина може бути стороною 
медіації за умов достатнього розуміння 
нею  підстав,  порядку  проведення  та 
наслідків медіації.

2.  Медіація  за  участю  дитини 
проводиться  за  обов’язкової  участі  її 
законного представника.

39.
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