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ЗАКОНОПРОЕКТ № 3504

приклад колаборації органів 
державної влади та 

медіаторів



ЧИ ПОТРІБЕН ЗАКОН 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

ПЕРЕГОВОРІВ?
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ОЧЕВИДНО, ЩО НІ 



КОМУ ПОТРІБЕН 
ЗАКОН ПРО МЕДІАЦІЮ 

ТА НАВІЩО?
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- легалізація професії
- підвищення поінформованості населення 
- якість надання послуги

МЕДІАТОРИ

- інформованість про існування 
процедури

- правова визначеність щодо 
суті процедури, прав та 
обов'язків учасників медіації

- якість послуги 

СПОЖИВАЧІ
- врахування рекомендацій щодо 

забезпечення доступу до 
правосуддя (КМ Ради Європи, 
CEPEJ тощо)

- дотримання взятих зобов’язань
(Сінгапурська конвенція)

- рейтинг “Ведення бізнесу” (Doing 
business) Світового банку 

- взаємодія суд-медіатор
- якість послуги
- доступ до медіації

ДЕРЖАВА



Забезпечення реалізації положень 
процесуальних кодексів

Не можуть бути допитані як свідки особи, які за законом
зобов'язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені
їм у зв'язку з наданням професійної правничої допомоги або
послуг посередництва (медіації) під час проведення
позасудового врегулювання спору, – про такі відомості

ст.67 ГПК України, ст. 70 ЦПК України, ст. 66 КАС України
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ЗАКОНОПРОЕКТНА АКТИВНІСТЬ:
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2010 р.
7481  

відкликаний

2015 р. 
3665 – прийнятий за 
основу в першому 

читанні; 3665-1 
2019 р. – відхилено у 

другому читанні

2012 р.
10301 и 10302; 10301-1
вважаються знятими з 

розгляду

2015 р.
2480; 2480-1
повернуті на 

доопрацювання 

2011 р.
8137 

відхилений

2013 р.

2425а; 2425а-1
вважаються знятими з 

розгляду

2019 р.

«Про діяльність в 
сфері медіації»

вважається знятим з 
розгляду

2019 р.
2706

вважається 
відкликаним

2020 р.

3504 внесено КМУ
19.05.2020 
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▪ вік та освіта медіатора
▪ підготовка медіаторів (скільки годин, хто готує і хто контролює)
▪ самоврядування медіаторів (чи повинна бути єдина система

органів самоврядування)
▪ реєстр медіаторів (хто веде, де розміщується, як наповнюється)
▪ відповідальність медіатора
▪ забезпечення виконання договору за результатами медіації
▪ «обов'язкова» медіація (чи потрібна в окремих категоріях спорів)
▪ механізм взаємодії суд - медіатор
▪ забезпечення виконання положень Сінгапурської конвенції

ОСНОВНІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ:



ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ –
РАМКОВИЙ ЗАКОН 
«ПРО МЕДІАЦІЮ»
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ:

▪ Прийняття закону (роз'яснювальна робота у ВР 
України - апарат та народні депутати).

▪ Роз'яснювальна робота (коментар до закону, 
інформаційні та навчальні заходи).

▪ Застосування закону та пілотування програм 
присудової медіації, а також щодо медіації в 
окремих категоріях спорів.

▪ Аналіз практики застосування закону та результатів 
пілотування.

▪ Внесення змін до закону.   



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Тел. +38 (067) 93-93-585
Ел. адреса: info@mediation.ua

Веб: www.mediation.ua

Залишились запитання?

ЛУІЗА РОМАНАДЗЕ

президент Української академії медіації

mailto:info@mediation.ua
http://mediation.ua/

