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Зміст та структура проекту Закону України
«Про медіацію»
Преамбула
Закон визначає правові засади
та порядок проведення медіації в Україні
➢розділ І «Загальні положення»
➢розділ ІІ «Статус медіатора»
➢ розділ ІІІ «Проведення медіації»
➢розділ IV «Прикінцеві та
перехідні положення»

Розділ І. «Загальні положення»
визначення основних термінів
сфера застосування медіації

принципи медіації:
добровільність; конфіденційність; незалежність та нейтральність,
неупередженість медіатора; самовизначення та рівність прав
сторін медіації.

Розділ ІІ. «Статус медіатора»
➢ вимоги до медіатора
➢ підготовка у сфері медіації
➢ права медіатора
➢ обов’язки медіатора
➢ реєстри медіаторів
➢ відповідальність медіатора

Вимоги до медіатора
Медіатором може бути фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла
базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами

Підготовка у сфері медіації
Базова підготовка у сфері медіації становить не менше як 90 годин
навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання

Підготовку у сфері медіації здійснюють:
• заклади освіти
• організації, що забезпечують проведення медіації
• об’єднання медіаторів
• суб’єкти господарювання будь-якої форми власності та
організаційно-правової форми, що мають право надавати послуги у
сфері медіації або організовувати їх надання

Реєстри медіаторів
Реєстри медіаторів ведуть:
• об’єднання медіаторів
• організації, що забезпечують проведення медіації
• органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які залучають
медіаторів або послугами яких користуються

Відомості, вказані у реєстрах
• прізвище, ім’я та по батькові медіатора
• освіта
• кількість годин базової та спеціалізованої підготовки у сфері медіації
із зазначенням суб’єкта, що здійснив таку підготовку
• спеціалізація медіатора
• інформація щодо підвищення професійного рівня
• інформація щодо надання на безоплатній основі послуг з проведення медіації
соціально незахищеним категоріям осіб
• інша додаткова інформація

Розділ ІІІ. «Проведення медіації»
Медіація починається з моменту укладення сторонами
договору про проведення медіації або коли сторони вчинили
необхідні дії для початку медіації
Угода про врегулювання конфлікту (спору) за результатами
медіації повинна містити спільне рішення сторін та є
обов’язковою для виконання сторонами

Медіація під час судового, третейського, арбітражного провадження:
• сторони мають право на будь-якій стадії врегулювати спір за
допомогою медіації
• спільне рішення сторін медіації може бути затверджене судом,
третейським судом, міжнародним комерційним арбітражем у
встановленому законодавством порядку

Розділ IV. «Прикінцеві та перехідні
положення»
Зміни до процесуальних кодексів (ГПК, ЦПК, КАС)
передбачають такі положення:
під час підготовчого засідання суд з’ясовує, чи бажають сторони
провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації
право суду оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі
якщо сторони прийняли рішення провести позасудове
врегулювання спору шляхом медіації
право суду зупинити провадження у справі у разі звернення обох
сторін з клопотанням про зупинення провадження у справі у
зв’язку з проведенням медіації
строк такого зупинення: на час проведення медіації, але не
більше 30 днів з дня постановлення ухвали судом

Зміна до Кодексу законів про працю
України передбачає:

можливість врегулювати трудовий спір за допомогою
процедури медіації у разі згоди на це працівника та
власника
Зміни до Кримінального процесуального кодексу
України передбачають такі положення:
можливість застосовувати процедуру медіації у кримінальних
провадженнях при укладенні угод про примирення між
потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим
заборону здійснювати допит в кримінальному провадженні
медіатора як свідка про відомості, що стали йому відомі та/або
одержані ним під час проведення медіації

Зміни до Закону України «Про судовий збір»,
ГПК та ЦПК щодо встановлення фінансових
стимулів для вирішення спорів, які знаходяться
на розгляді у судах, за допомогою медіації:
Якщо за результатами проведення медіації прийнято рішення:
•

про укладення мирової угоди до прийняття рішення у
справі судом першої інстанції або
• про відмову позивача від позову чи визнання позову
відповідачем до початку розгляду справи по суті
суд повертає позивачу з державного бюджету 60 %
судового збору, сплаченого при поданні позову

Аналогічні умови щодо повернення судового збору
передбачені також на стадії перегляду рішення в апеляційному
чи касаційному порядку

Зміни до Закону України «Про соціальну роботу
з сім’ями, дітьми та молоддю» передбачають:

•
•

надання суб’єктам соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю
права пропонувати вирішення спорів шляхом медіації
можливість розглядати спори, що виникають у сфері соціальної
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема, із застосуванням
медіації
У зв’язку з цим у проекті Закону України «Про медіацію»
пропонується визначити одним із обов’язків медіатора не рідше
одного разу на рік на безоплатній основі надавати послуги з
проведення медіації соціально незахищеним категоріям осіб,
у разі їх звернення до медіатора

Дякую за увагу!

