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Законопроект 
подавався 
Народним депута-
том України Олегом 
Тищенком

Інформацію про 
групу авторів та 
пояснювальна 
записка див. на 
стор. 31–34

У червні 2011 р. 
Комітет правосуддя 
ВРУ рекомендував 
депутатам розгля-
нути і підтримати 
законопроект у пер-
шому читанні.
23 вересня на сесії 
Верховної Ради 
України «за» прого-
лосували лише 104 
народні обранці.
Наразі продовжу-
ється робота над 
вдосконаленням 
законопроекту, 
робоча група пра-
цює над внесенням 
зауважень від дер-
жавних та наукових 
установ і готує нову 
редакцію закону до 
подання на розгляд 
ВРУ.

Дивіться також 
коментар до 
законопроекту 
Катерини 
Шкляревської, 
юриста, 
медіатора-
практика, 
у рубриці 
«Дослідження» 
(стор.102)

Розділ І. 
Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних 
термінів

У цьому Законі наведені нижче 
терміни вживаються у такому 
значенні:

договір про проведення меді-
ації — це домовленість сторін кон-
флікту (спору) з медіатором та/або 
організацією, що забезпечує прове-
дення медіації, про порядок та умови 
надання послуг з медіації;

компетентний орган — будь-
який орган, що відповідно до чинного 
законодавства України має повнова-
ження розглядати спір та приймати 
обов’язкове для сторін рішення по 
суті спору;

конфлікт — реальні або такі, 
що видаються реальними, протиріч-
чя між двома або більше особами (як 
фізичними, так і юридичними); 

медіатор — фізична особа, яка 
виступає незалежним посередником 
у позасудовому врегулюванні сторо-
нами конфлікту (спору), що виник 
між ними, в порядку, передбаченому 
цим Законом;

медіація — процедура позасудо-
вого вирішення конфліктів (спорів) їх 
сторонами на засадах добровільності, 
самовизначення і рівності сторін, кон-
фіденційності, незалежності та неупе-
редженості із залученням медіатора, що 
спрямована на самостійне досягнення 
сторонами рішень щодо позасудово-
го врегулювання конфлікту (спору) в 
порядку, передбаченому цим Законом;

медіаційне застереження — 
це окреме положення у договорі про 
передачу на медіацію всіх або певних 

конфліктів (спорів), що виникли 
або можуть виникнути між ними у 
зв’язку з будь-якими конкретними 
правовідносинами;

організація, що забезпечує 
проведення медіації — це юридич-
на особа, зареєстрована у встановле-
ному порядку, яка надає послуги з 
вирішення конфліктів (спорів) шля-
хом медіації;

спір — конфлікт, переданий на 
розгляд компетентному органу;

сторони медіації — фізичні 
та/або юридичні особи, між якими 
виник конфлікт (спір) і які погодили-
ся вирішити його шляхом медіації;

угода про результати медіації — 
це письмово оформлена домовленість 
сторін, що може укладатися за резуль-
татами медіації та містить викладення 
досягнутих сторонами спільних рішень 
щодо врегулювання конфлікту (спору).

Стаття 2. Законодавство про 
медіацію

Відносини у сфері медіації регу-
люються Конституцією України, цим 
Законом, а також іншими законами та 
підзаконними актами України.

Якщо міжнародним догово-
ром, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України, 
передбачені інші положення, ніж ті, 
що встановлені цим Законом, засто-
совуються положення міжнародного 
договору України. 

Стаття  3 .  Допустимість 
медіації

Сторони у конфлікті (спорі) 
мають право погодитися виріши-
ти його шляхом медіації в порядку, 
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передбаченому цим Законом, як у випадку, коли 
конфлікт не передається на розгляд компетент-
ного органу, так і у випадку, коли компетентним 
органом розпочато розгляд відповідного спору, 
але в будь-якому випадку до моменту виконання 
в повному обсязі остаточного рішення у справі, 
винесеного компетентним органом.

Компетентний орган, в провадженні якого 
перебуває спір, може рекомендувати сторонам 
звернутися до медіації з метою врегулювання 
відповідного спору.

Стаття 4. Принципи медіації 
Медіація здійснюється на засадах добровіль-

ності, самовизначення і рівності сторін, конфі-
денційності, незалежності та неупередженості 
медіатора.

Стаття 5. Добровільність медіації
Ніхто не може бути примушений до вирішен-

ня конфлікту (спору) шляхом медіації.
Сторони конфлікту (спору) беруть участь 

у медіації за взаємною згодою і можуть відмо-
витися від її проведення у будь-який момент до 
укладення угоди про результати медіації та звер-
нутися до інших способів вирішення конфлікту 
(спору). 

Участь особи у медіації не може розгляда-
тися як визнання цією особою своєї вини чи 
пред’явлених до неї вимог, так само як і відмовою 
від власних вимог.

Стаття  6.  Самовизначення  сторін 
медіації

У процесі медіації сторони конфлікту (спору) 
вільні у пошуку спільного рішення щодо врегу-
лювання конфлікту (спору) та самостійно визна-
чають можливості його врегулювання. 

Стаття 7. Рівність сторін медіації
Сторони мають рівні права під час проведен-

ня медіації. 
Забороняється надання будь-якій сторо-

ні медіації привілеїв чи обмежень за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, 
мовних та інших ознак. 

Стаття 8. Конфіденційність медіації
Під час проведення медіації зберігається кон-

фіденційність усієї інформації, що має відношен-
ня до вказаної процедури, за винятком випадків, 
передбачених чинним законодавством України, 

а також коли сторони домовились у письмовій 
формі про інше.

Медіатор не вправі розголошувати інформа-
цію, що стосується медіації та стала йому відо-
ма під час проведення медіації, без попередньої 
письмової згоди на це усіх сторін медіації.

Учасники медіації, організації, що забезпечу-
ють проведення медіації, та їхні співробітники не 
вправі посилатися, якщо сторони не домовилися 
у письмовій формі про інше, в будь-яких інших 
процедурах вирішення конфлікту (спору), в тому 
числі в судових та арбітражних провадженнях на 
інформацію про:

пропозиції сторони про звернення до про- 
цедури медіації;
висловлення стороною свого погодження на  
участь у процедурі медіації;
міркування або пропозиції сторін щодо  
можливих шляхів врегулювання конфлікту 
(спору);
заяви сторін медіації, зроблені ними під час  
медіації;
пропозиції медіатора; 
висловлення стороною готовності прийня- 
ти пропозицію про врегулювання конфлікту 
(спору);
іншу інформацію, що стосується медіації.  

Стаття 9. Незалежність та неупередже-
ність медіатора

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

Медіатор не має права брати участь у медіації 
конфліктів (спорів), у яких він/вона має особис-
тий інтерес, в тому числі особисту чи фінансову 
зацікавленість у результатах вирішення таких 
конфліктів (спорів), або якщо він/вона пов’язаний 
сімейними чи діловими стосунками з однією або 
кількома сторонами медіації, або якщо до початку 
медіації він/вона розглядав відповідний конфлікт 
(спір) як посадова особа компетентного органу 
або виступав представником чи радником хоча 
б однієї зі сторін медіації, або якщо існують інші 
обставини, які ставлять під сумнів неупередже-
ність медіатора. У разі наявності хоча б однієї з 
перелічених обставин медіатор зобов’язаний до 
призначення його/її медіатором у відповідному 
конфлікті (спорі) повідомити сторони медіації 
про наявний конфлікт інтересів, а у випадку, коли 
такі обставини стали відомі під час проведення 
медіації, — негайно після їх виявлення. 

Медіатор, який проводив медіацію конфлікту 
(спору), не може бути представником або радни-
ком сторони медіації під час розгляду того самого 
конфлікту (спору) компетентним органом.
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Стаття 10. Мова, якою здійснюється 
медіація

Сторони медіації у медіаційному застережен-
ні та/або договорі про проведення медіації визна-
чають якою мовою або мовами буде проводитися 
медіація. Якщо медіаційне застереження та/або 
договір про проведення медіації не містить поси-
лання на мову, якою здійснюється медіація, то 
вона проводиться українською мовою.

Усі договори, угоди, заяви та інші документи, 
складені в процесі медіації або за її результата-
ми, викладаються мовою або мовами, обрани-
ми сторонами медіації для здійснення медіації. 
Якщо медіаційне застереження та/або договір 
про проведення медіації не містить посилання на 
мову, якою здійснюють медіацію, то усі договори, 
угоди, заяви та інші документи, складені в про-
цесі медіації або за її результатами, викладаються 
українською мовою.

Розділ ІІ. 
Статус медіатора 

Стаття 11. Вимоги до медіатора 
Медіатором може бути фізична особа, яка 

пройшла спеціальну підготовку за відповідним 
напрямком в Україні або за її межами та отримала 
сертифікат або інший документ, що підтверджує 
проходження нею відповідної підготовки, та якій 
на момент укладення договору про проведення 
медіації виповнився двадцять один рік.

Сторони та/або організації, що забезпечу-
ють проведення медіації, можуть встановлювати 
додаткові вимоги до медіаторів, зокрема щодо 
віку, освіти, досвіду тощо.

Медіатором не може бути особа, яка має суди-
мість, яку не знято або не погашено в установле-
ному законом порядку, обмежена у дієздатності 
або визнана недієздатною за рішенням суду. 

Стаття 12. Сертифікація медіаторів 
Медіатор має бути сертифікований будь-

яким підприємством, установою, організацією, 
які здійснюють підготовку медіаторів в Україні 
або за її межами за програмою, що складає не 
менше сорока академічних годин, включаючи 
практичні заняття. 

Документом, який підтверджує проходження 
відповідної підготовки, є сертифікат або інший 
документ, у якому зазначаються: 

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка про- 
ходила підготовку;
назва суб’єкта, який провів підготовку; 
прізвище, ім’я, по батькові осіб, які провели  
навчання; 

кількість годин навчання, в тому числі кіль- 
кість годин практичних занять. 

Стаття 13. Відповідальність медіатора
Медіатор несе відповідальність за порушення 

вимог цього Закону, інших законів та підзаконних 
актів України, норм професійної етики медіато-
рів, а також договору про проведення медіації.

Шкода, завдана сторонам внаслідок надан-
ня некваліфікованих послуг з медіації, відшко-
довується медіатором в порядку, встановленому 
цивільним законодавством України, а також дого-
вором на проведення медіації.

Стаття 14. Страхування відповідальності 
медіатора 

Цивільна відповідальність медіатора підлягає 
добровільному страхуванню в порядку, визначе-
ному чинним законодавством України. 

Розділ ІІІ. 
Проведення медіації

Стаття 15. Договір про проведення 
медіації 

Медіація проводиться на підставі договору 
про проведення медіації, який укладається сто-
ронами конфлікту (спору) з одним або кількома 
медіаторами, або організацією, що забезпечує 
проведення медіації. Договір про проведення 
медіації укладається в простій письмовій формі, 
підписується усіма сторонами конфлікту (спору) 
та медіатором (медіаторами) або організацією, 
що забезпечує проведення медіації.

Договір про проведення медіації має відпо-
відати загальним засадам цивільного законодав-
ства України, що стосуються змісту договорів. 
Окрім того, договір про проведення медіації має 
містити:

положення про прийняття сторонами кон- 
флікту (спору) принципів медіації, визначе-
них цим Законом;
визначення місця проведення медіації; 
зазначення строку проведення медіації; 
порядок оплати сторонами конфлікту (спору)  
витрат на проведення медіації, розмір та 
порядок оплати гонорару медіатора (меді-
аторів) або організації, що забезпечує про-
ведення медіації.
Сторони конфлікту (спору) та медіатор (меді-

атори) або організація, що забезпечує проведен-
ня медіації, мають право визначити у договорі 
про проведення медіації інші умови здійснення 
медіації, які не можуть суперечити цьому Закону, 
іншим законам та підзаконним актам України.
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Договір про проведення медіації укладається 
у кількості примірників відповідно до кількості 
сторін конфлікту (спору) — по одному для кожної 
сторони та кожного з медіаторів або організації, 
що забезпечує проведення медіації. Договір про 
проведення медіації конфлікту (спору) набирає 
чинності в день його підписання сторонами 
конфлікту (спору) та медіатором (медіаторами) 
або організацією, що забезпечує проведення 
медіації.

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

Стаття 16. Призначення та заміна 
медіаторів

Сторони медіації обирають одного або кіль-
кох медіаторів за взаємною згодою на незалежній 
основі. 

У разі, якщо договір про проведення медіа-
ції було укладено з організацією, що забезпечує 
проведення медіації, така організація може реко-
мендувати кандидатуру медіатора (кандидатури 
медіаторів) або призначити його (їх) у разі, коли 
сторони направили відповідне звернення у таку 
організацію на підставі договору про проведення 
медіації. Підтвердження погодження кандидату-
ри медіатора може відбуватися у будь-який спо-
сіб, який сторони та організація, що забезпечує 
проведення медіації, визнають достатнім для 
такого погодження.

Сторони медіації мають право замінити меді-
атора, а у разі, коли медіація проводиться кілько-
ма медіаторами, — або одного, або всіх медіато-
рів, у будь-який момент проведення медіації до 
укладення угоди про результати медіації. У тако-
му разі, розрахунки між сторонами та медіатором 
(медіаторами) здійснюються згідно з умовами 
договору про проведення медіації.

Стаття 17. Учасники медіації
Учасниками медіації є сторони медіації та 

медіатор (медіатори). 
Сторони конфлікту (спору) набувають стату-

су сторін медіації з моменту набрання чинності 
договором про проведення медіації.

Іншими учасниками медіації можуть бути 
представники сторін, експерти, спеціалісти, 
фахівці, інші особи за умови подання ними пись-
мової згоди на дотримання принципів та про-
цедури медіації, визначених у цьому Законі та 
договорі про проведення медіації. 

Стаття 18. Права і обов’язки сторін 
медіації

Сторони медіації мають право:

бути поінформованими про суть медіації та  
наслідки її проведення;
обирати одного або кількох медіаторів; 
за взаємною згодою залучати до процесу меді- 
ації представників, експертів, спеціалістів, 
фахівців, інших осіб на умовах дотримання 
ними принципу конфіденційності медіації, 
якщо інше не погоджено сторонами;
користуватися послугами перекладача; 
відмовитися від участі у медіації на будь- 
якому етапі її проведення до укладення угоди 
про результати медіації;
користуватися іншими правами, надани- 
ми сторонам медіації чинним законодав-
ством України та договором про проведення 
медіації.

Сторони медіації зобов’язані:
співпрацювати з медіатором та не пере- 
шкоджати проведенню медіації у строки та 
в порядку, встановленому цим Законом та 
договором про проведення медіації;
добровільно виконувати угоду про результати  
медіації, укладену за результатами медіації;
поважати честь і гідність інших учасників  
медіації;
дотримуватися чинного законодавства  
України, а також інших зобов’язань, взятих 
на себе договором про проведення медіації.

Стаття 19. Права медіатора
Під час медіації медіатор має право:
самостійно визначати порядок проведення  
медіації;
перевіряти повноваження представників сто- 
рін медіації;
проводити зустрічі індивідуально з кожною із  
сторін медіації або з кількома, або усіма сторо-
нами медіації одночасно в умовах, що забез-
печують дотримання конфіденційності;
пропонувати сторонам призупинити медіа- 
цію з метою проведення додаткових підготов-
чих дій чи залучення необхідних фахівців з 
боку тієї чи іншої сторони медіації;
допомагати сторонам медіації сформулюва- 
ти зміст угоди про результати медіації згідно 
з досягнутим сторонами медіації рішенням 
щодо врегулювання конфлікту (спору);
припинити процес медіації; 
користуватися іншими правами, наданими  
медіатору чинним законодавством України, а 
також договором про проведення медіації.
У разі, якщо медіатор отримав від однієї із 

сторін інформацію, що стосується медіації, він/
вона має право розкрити таку інформацію іншій 
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стороні лише за умови попереднього отримання на 
це згоди сторони, яка надала таку інформацію.

Медіатор не має права надавати сторонам 
юридичні консультації, експертні висновки 
або інші консультації щодо предмета конфлік-
ту (спору) чи можливих результатів вирішення 
конфлікту (спору), в якому він/вона залучений 
безпосередньо як медіатор.

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

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

Стаття 20. Обов’язки медіатора
Медіатор зобов’язаний діяти в межах чин-

ного законодавства України, норм професійної 
етики медіаторів, а також договору про прове-
дення медіації.

Під час медіації медіатор зобов’язаний:
надавати сторонам медіації роз’яснення щодо  
порядку проведення медіації;
повідомити сторони медіації про наявність  
конфлікту інтересів відповідно до вимог 
цього Закону;
вживати усіх передбачених чинним законо- 
давством України заходів з метою досягнення 
сторонами медіації протягом установленого 
строку рішення щодо позасудового врегулю-
вання конфлікту (спору);
не затримувати проведення медіації без  
поважних причин;
утримуватися від надання сторонам медіації  
будь-яких обіцянок або гарантій щодо кон-
кретних результатів медіації.

Стаття 21. Проведення медіації 
Медіація ґрунтується на вільному висловлен-

ні сторонами власних позицій, думок, інтересів, 
міркувань, пропозицій щодо шляхів врегулюван-
ня їх конфлікту (спору) тощо.

Якщо інше не передбачено договором про 
проведення медіації та/або правилами медіації, 
встановленими організацією, що забезпечує про-
ведення медіації, після укладення договору про 
проведення медіації та призначення медіатора 
(медіаторів) медіатор (медіатори) зазвичай: 

проводить підготовчу бесіду зі сторонами  
медіації у будь-якій формі за домовленістю, 
під час якої інформує їх про ціль медіації, 
порядок її проведення, роз’яснює сторонам 
їхні права і обов’язки під час медіації, а також 
про роль медіатора;

призначає дату, час та місце зустрічі індивіду- 
ально з кожною із сторін медіації або з кіль-
кома, або усіма сторонами медіації одночасно 
відповідно до домовленості сторін медіації, 
про що повідомляє усі сторони медіації;
проводить зустрічі індивідуально з кожною  
із сторін медіації або з кількома, або усіма 
сторонами медіації одночасно; 
допомагає сторонам медіації дійти згоди із  
спірних питань та сформулювати зміст угоди 
про результати медіації.
Остаточне рішення щодо порядку проведен-

ня медіації в будь-якому випадку приймає меді-
атор (медіатори).

Стаття 22. Припинення медіації
Медіація припиняється:
а) укладенням сторонами угоди про резуль-

тати медіації — у день набрання чинності відпо-
відної угоди; 

б) заявою медіатора, зробленою після кон-
сультацій зі сторонами про те, що подальші дії 
в рамках врегулювання конфлікту (спору) не 
призведуть до укладення угоди про результати 
медіації — в день подання такої заяви сторонам 
конфлікту (спору); 

в) заявою всіх сторін медіації про її припи-
нення — в день подання такої заяви сторонами 
медіатору.

Стаття 23. Угода про результати медіації
За результатами медіації сторони мають 

право укласти угоду про результати медіації та/
або вчиняти будь-які інші дії, не заборонені зако-
ном, на виконання досягнутих домовленостей.

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

Угода про результати медіації містить:
дату та місце укладення угоди про результати  
медіації;
найменування (для юридичних осіб) або  
прізвище, ім’я та по батькові за його наяв-
ності (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 діяльності) або індивіду-
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альні 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 

угоді про результати медіації інші положення та 
домовленості сторін медіації.

Угода про результати медіації конфлікту уклада-
ється у кількості примірників відповідно до кількос-
ті сторін медіації — по одному для кожної сторони. 
Угода про результати медіації конфлікту набирає 
чинності в день її підписання сторонами, якщо інше 
не передбачено домовленістю між ними.

Угода про результати медіації спору укла-
дається у кількості примірників відповідно до 
кількості сторін медіації — по одному для кожної 
сторони та один примірник для компетентного 
органу, в провадженні якого перебуває відповід-
ний спір. Угода про результати медіації спору 
набирає чинності в день її затвердження компе-
тентним органом, в провадженні якого перебу-
ває відповідний спір, якщо інше не передбачено 
чинним законодавством України.

Угода про результати медіації може бути 
посвідчена будь-яким способом, передбаченим 
чинним законодавством України.

Стаття 24. Виконання угоди про резуль-
тати медіації

Угода про результати медіації є обов’язковою 
для виконання сторонами медіації. 

У разі порушення стороною медіації своїх 
зобов’язань за угодою про результати медіації, 
інша сторона медіації має право звернутися до 
суду з позовом до сторони, що порушила свої 
зобов’язання за угодою про результати медіації, 
про зобов’язання виконати умови такої угоди. 

Стаття 25. Строк проведення медіації 
Строк проведення медіації конфлікту (спору) 

визначається його сторонами в договорі про про-
ведення медіації. 

Розділ ІV. 
Організації, що забезпечують 

проведення медіації
Стаття 26. Повноваження організацій, що 

забезпечують проведення медіації
Організації, що забезпечують проведен-

ня медіації, окрім іншого, мають наступні 
повноваження:

розробляти та впроваджувати власні програ- 
ми і стандарти підготовки медіаторів, а також 
проводити підготовку та сертифікацію медіа-
торів, якщо така діяльність передбачена ста-
тутними документами таких організацій;
вести реєстри медіаторів, підготовлених та  
сертифікованих відповідною організацією;
розробляти та впроваджувати власні стан- 
дарти та правила професійної етики медіа-
торів, які не можуть суперечити Конституції 
України, цьому Закону, іншим законам та під-
законним актам України;
розробляти та впроваджувати власні стан- 
дарти та правила професійної діяльності 
медіаторів, а також механізми контролю 
за їх виконанням медіаторами, підготов-
леними та сертифікованими відповідною 
організацією;
здійснювати контроль за професійною діяль- 
ністю медіаторів, сертифікованих відповід-
ною організацією;
здійснювати інформаційне та методич- 
не забезпечення населення інформацією з 
питань вирішення конфліктів (спорів) шля-
хом медіації.

Стаття 27. Відповідальність організацій, 
що забезпечують проведення медіації

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

Шкода, завдана сторонам внаслідок надання 
некваліфікованих послуг з медіації, відшкодову-
ється організаціями, що забезпечують проведен-
ня медіації, в порядку, встановленому цивільним 
законодавством України, а також договором на 
проведення медіації.

Розділ V. Об’єднання медіаторів
Стаття 28. Статус об’єднань медіаторів
Медіатори можуть об’єднуватися в громад-

ські організації з метою розробки та запрова-
дження стандартів і правил професійної діяль-
ності медіаторів, контролю за їх дотриманням, 
представництва і захисту своїх професіональних 
інтересів. 

Об’єднання медіаторів створюються і діють в 
порядку, встановленому чинним законодавством 
України для створення і діяльності об’єднань 
громадян.
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Стаття 29. Повноваження об’єднань 
медіаторів

Об’єднання медіаторів, окрім повноважень, 
передбачених чинним законодавством України, 
мають також наступні повноваження:

розробляти та запроваджувати для своїх  
членів стандарти і правила професійної 
діяльності медіаторів, правила ділової та 
професійної етики медіаторів, здійснювати 
контроль за їх дотриманням; 
встановлювати та застосовувати заходи дис- 
циплінарного впливу по відношенню до своїх 
членів;
здійснювати представництво і захист про- 
фесіональних інтересів медіаторів;
здійснювати інформаційне та методичне  
забезпечення своїх членів і населення інфор-
мацією з питань вирішення конфліктів (спо-
рів) шляхом медіації;
виконувати інші повноваження, не забороне- 
ні чинним законодавством України.

Розділ VІ. 
Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності з дня його 

офіційного опублікування, крім частини шос-
тої статті 23, яка набирає чинності разом із 

набранням чинності відповідними змінами до 
законодавства.

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

розробити і внести на розгляд Верховної  
Ради України пропозиції щодо внесення змін 
до законів України, про які йдеться у цьому 
Законі, та пов’язані з реалізацією права на 
застосування медіації у цивільних, господар-
ських, адміністративних, кримінальних, тру-
дових, сімейних та інших правовідносинах;
привести свої нормативно-правові акти у від- 
повідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та  
іншими центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів у відпо-
відність із цим Законом.
Державній службі технічного регулювання 

України внести зміни до Національного класи-
фікатора України «Класифікатор професій», в 
якому передбачити професію «Медіатор».

Голова Верховної Ради
 України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МЕДІАЦІЮ»

1. Обґрунтування необхідності 
прийняття проекту Закону

Спори та конфлікти є невід’ємною части-
ною існування соціуму та взаємодії між людь-
ми. Від ефективності їх врегулювання залежить 
збереження зв’язків між діловими партнерами у 
цивільно-господарських відносинах, працівником 
та роботодавцем у трудових, чоловіком та дружи-
ною у сімейних правовідносинах та між людьми 
в цілому. За допомогою неформальних підходів, 
що базуються на взаємній зацікавленості сторін, 
можливе ефективне вирішення їхніх спорів і кон-
фліктів без доведення до судового розгляду, тобто 
шляхом досудового врегулювання.

Натомість, на сьогодні вирішення переважної 
більшості спорів здійснюється саме шляхом засто-
сування формальної процедури судочинства, де 
сторони можуть посилатися лише на задокумен-
товані докази як на вмотивовану підставу вимог 
та заперечень. Але судовий розгляд призводить 
до вирішення справи на користь однієї із сторін, 

при цьому інтереси іншої сторони, як правило, 
залишаються незадоволеними. Такий підхід не 
може бути справедливим завжди та має застосо-
вуватися лише у виключних випадках. Основою 
для вирішення більшості конфліктів має бути 
спільний інтерес та використання можливості 
сторін самостійного врегулювання конфлікту 
(спору) повною мірою.

Медіація є гідною альтернативою судовому 
врегулюванню спорів, де пошук взаємоприй-
нятного рішення відбувається не на основі фор-
мальних документів, а зважаючи виключно на 
пошук балансу інтересів сторін шляхом прове-
дення низки переговорів, висловлення думок та 
пропозицій за участю незалежної особи (медіа-
тора), яка діє на засадах незалежності та неупе-
редженості, сприяє підтримці та розвитку між 
сторонами культури їхніх відносин, досягненню 
позитивного результату і взаємопорозуміння у 
конфлікті (спорі), що між ними виник. 
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Саме завдяки перевагам медіації, а саме 
таким як економія часу, взаємоприйнятне рішен-
ня, добровільність, гнучкість процедури, мож-
ливе швидке та ефективне вирішення спорів. 
Це підтверджується яскравими прикладами. 
Наприклад, у Великій Британії 80 % комерцій-
них конфліктів і спорів вирішуються за допо-
могою медіації на користь обох сторін протягом 
одного дня.1 У Китаї Народний комітет медіації 
щорічно вирішує більше ніж 7,2 мільйонів спорів 
як у містах, так і в сільській місцевості2; за три 
перших роки запровадження медіації у Боснії, у 
цій державі було вивільнено та реінвестовано у 
бізнес заблокованих активів на суму, що переви-
щує 13,5 млн. доларів США.3 І таких фактів можна 
наводити безліч.

Позитивні наслідки медіації мають також і 
фінансово-економічний характер, оскільки сто-
ронам при застосуванні цього способу не потріб-
но витрачати кошти на послуги юристів для під-
готовки позовних документів, на організацію та 
проведення судових процесів, а також на пред-
ставництво інтересів сторін у суді. 

Крім того, застосування медіації у разі 
прийняття такого Закону дозволить зменши-
ти професійне навантаження на суддів і судові 
органи, оскільки більшість спорів, до яких засто-
совуватиметься медіація, матимуть позитивне 
вирішення без доведення справи до судового 
провадження.

Перевага вирішення спорів перед їх судовим 
розглядом у разі застосування медіації полягає 
ще й у наступному:

а) суддя не має можливостей щодо застосу-
вання правил врегулювання спору, які не перед-
бачені конкретними нормами Закону, навіть якщо 
ці правила взаємовигідні для обох сторін, адже 
суддя діє лише у межах, передбачених Законом;

б) при здійсненні судочинства суддя керу-
ється законом та наявними доказами у відповід-
ній справі. Останні він може трактувати лише 
як достовірні та недостовірні і оцінювати їх на 
власний розсуд. У медіації будь-яка із сторін може 
визнати, що претензії іншої сторони є певною 
мірою обґрунтованими і погодитися на компро-
місне рішення;

в) після винесення судового рішення, відкри-
вається виконавче провадження лише у передба-
чених ним межах. За умови застосування медіації 
1  О медиации, или как быстро разрешить конфликт без обраще-
ния в суд. — К.: Ника-Центр, 2010. — 23 с.

2  Kovach K. Mediation: Principles and Practice: West Group, 2000
3  Austermiller S. Note From the Field: Mediation in Bosnia and 

Herzegovina: A Second Application // Yale H.R. & Dev. L.J. — 2006. 
— № 9. — P. 132.

можливості та шляхи виконання зобов’язань 
визначаються безпосередньо сторонами.

Слід нагадати також, що через звичайну для 
сьогодення формальну процедуру судочинства 
розгляд справ затягується на місяці та роки і при 
цьому інтереси сторін не задовольняються, тобто 
не забезпечуються їхні права. Непоодинокими 
є випадки, коли через довготривалість судово-
го процесу питання, з яких подавалися судові 
позови, втрачають свою актуальність, а сторони 
несуть суттєві матеріальні та моральні збитки і 
величезні втрати часу. Навіть у разі прийняття 
довгоочікуваного сторонами судового рішен-
ня, його виконання теж затягується на роки, а 
в більшості випадків не виконується. В Україні 
рівень виконання судових рішень сягає 25–30 %.4 
У Нідерландах 70 % всіх домовленостей внаслі-
док застосування медіації виконуються протягом 
двох місяців.5

У Сполучених Штатах Америки, країнах 
Середньої та Центральної Європи, Східної Азії 
тощо, з метою відновлення ефективності судо-
чинства, поряд з іншими заходами, було роз-
роблено і запроваджено низку альтернативних 
позасудових способів врегулювання конфліктів і 
спорів, основою яких стало делегування сторонам 
права на самостійний пошук взаємоприйнятного 
для них рішення щодо розв’язання їх проблеми, 
що мало б у подальшому добровільно виконува-
тись сторонами.

Застосувати медіацію сторони можуть на 
будь-якому етапі їхніх відносин, навіть в тому 
разі, коли спір, що виник між ними, розглядаєть-
ся компетентним органом (судом, третейським 
чи арбітражним судом тощо).

За допомогою медіації спори, як свідчить 
практика демократичних країн світу, вирішу-
ються ефективно та швидко, оскільки така про-
цедура передбачає мінімум формальних чинників 
і відбувається за взаємоприйнятними для сторін 
правилами, що встановлюються фізичними та 
юридичними особами, які надають послуги з 
медіації.

Слід констатувати, що на сьогодні вже від-
бувається розвиток медіації в Україні, але поки 
що стихійно, без правової основи. 

При Києво-Могилянській Бізнес Школі у 2008 
році було створено Український центр медіації, 
також діють Український Центр Порозуміння, 
Одеська група медіації та інші. Подібні орга-
нізації займаються напрацюванням знань у 
цій галузі, підготовкою медіаторів. Провідних 
4  О медиации, или как быстро разрешить конфликт без обраще-
ния в суд. — К.: Ника-Центр, 2010. — 23 с.

5  Там само.
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спеціалістів таких громадських утворень було 
залучено до розробки цього Закону (див. доку-
мент про Авторський колектив).

2. Завдання проекту Закону 
Завданням проекту Закону «Про медіацію» 

є:
створення правових умов та законодавче  
закріплення загальних засад здійснення 
медіації в Україні;
запровадження культури альтернативного  
вирішення спорів без звернення до формаль-
ної системи судочинства шляхом ведення між 
сторонами толерантних ділових переговорів 
за допомогою третьої нейтральної сторони — 
медіатора і напрацювання рішення, яке має 
виконуватися сторонами добровільно;
суттєве зменшення завантаженості органів  
судової влади;
економія державних коштів та коштів фізич- 
них і юридичних осіб, які є сторонами спору 
на момент вирішення конфліктів і спорів.

3. Загальна характеристика й основні 
положення проекту Закону

Автори, розробляючи проект Закону, мали на 
меті запровадити основні положення для впро-
вадження та подальшого розвитку медіації у сус-
пільних відносинах. 

Проект Закону передбачає:
медіацію як позасудовий, швидкий та ефек- 
тивний спосіб вирішення спорів;
допустимість та принципи проведення  
медіації;
вимоги до осіб-медіаторів, порядок їх сер- 
тифікації, права та обов’язки сторін медіа-
ції, особливості залучення інших учасників 
медіації;
початок, порядок проведення медіації та її  
припинення;
повноваження та відповідальність організа- 
цій, що забезпечують проведення медіації;
правовий статус об’єднання медіаторів та їх  
повноваження.
Відповідно до прикінцевих та перехідних 

положень цього проекту Закону особливості 
застосування медіації державними органами 
(судами, прокуратурою, органами кримінальної 
юстиції, іншими державними органами) розро-
блятимуться Кабінетом Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази 
у сфері правового регулювання 

медіації
Нормативно-правових актів, які б створюв-

ли умови для здійснення медіації в Україні, на 
сьогодні не існує.

У прикінцевих та перехідних положеннях 
проекту Закону зазначено, що Кабінет Міністрів 
України розроблятиме пропозиції щодо вне-
сення змін до законів України, про що йдеться 
у цьому Законі, та пов’язані з реалізацією права 
на застосування медіації у цивільних, господар-
ських, адміністративних, кримінальних, трудо-
вих, сімейних та інших правовідносинах. Інші 
нормативно-правові акти змін не потребують.

5. Громадське обговорення
В розробці проекту Закону «Про медіацію» 

брали участь Єрьоменко Галина Вікторівна, 
Каневська Владислава Дмитрівна, Кисельова 
Тетяна Сергіївна, Дядя Володимир Анатолійович, 
Кликова Крістіна Ігорівна, Коваль Роман 
Георгійович, Комбікова Анна Миколаївна, 
Павленко Олександра Сергіївна, Проценко Діана 
Василівна, Усатий Григорій Олександрович, 
Худякова Тетяна Михайлівна, які є представни-
ками низки громадських організацій, що займа-
ються впровадженням та практичним застосу-
ванням медіації в Україні та обговорювали цей 
законопроект з представниками відповідних 
організацій, в тому числі й за допомогою інтер-
нет технологій.

6. Антикорупційні заходи
У проекті Закону закладена норма, що поперед-

жає розвиток корупції та зловживання службовим 
становищем посадовими особами, в тому числі 
передбачено, що особи, які планують практикува-
ти медіацію, проходять в недержавних організа-
ціях (організаціях, що забезпечують проведення 
медіації) підготовку осіб, які бажають отримати 
фах медіатора.

Зазначене положення  дозволить на 
об’єктивній основі проводити професійний від-
бір медіаторів, оскільки недержавні організації 
зацікавлені в підтримці своєї ділової репутації 
для подальшої повноцінної конкуренції у сфері 
послуг з медіації, що значно знижує ризики 
корупції.

Обсяг сплати за надання таких послуг регу-
люватиметься ринком і тому конкурентне серед-
овище заважатиме корупції. Ці ж огранізації 
видаватимуть медіаторам підтверджувальний 
документ, який надає право здійснювати меді-
ацію на професійній основі. 
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Також дозволяється сторонам конфлікту 
звернутися за послугами медіації до будь-якої 
фізичної чи юридичної особи, що наділена пра-
вом здійснення медіації незалежно від їх місця 
проживання чи перебування, що посилює фактор 
конкуренції, а отже і мотивації щодо збереження 
ділової репутації. 

7. Фінансово-економічне 
обґрунтування 

Реалізація законопроекту не потребуватиме 
витрат з державного бюджету України та місце-
вих бюджетів. Натомість забезпечить економію 
бюджетних ресурсів за рахунок вирішення знач-
ної кількості конфліктів і спорів у позасудовий 
спосіб, тобто шляхом медіації, яка не потребує 
витрат державного і місцевих бюджетів.

8. Прогноз соціально-економічних 
наслідків прийняття проекту Закону 
Правове врегулювання процедури медіації 

надасть можливість сторонам за добровільною 
згодою, на основі спільних інтересів, не звер-
таючись до формальної системи судочинства, 
швидко та ефективно вирішувати спори шля-
хом проведення переговорів та досягнення 
взаємопорозуміння.

Медіація надасть можливість сторонам 
заощадити кошти, пов’язані з оплатою послуг 
юристів, та дозволить зменшити обсяг роботи 
для суддів, які зокрема через надмірну наванта-
женість судовими справами не завжди вирішують 
їх швидко, ефективно та справедливо. 

Вищезазначені положення сприятимуть роз-
витку громадянського суспільства та формуван-
ню культури цивілізованого вирішення спорів на 
засадах взаємних інтересів та згоди.

Народний депутат України 
О. І. Тищенко 
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