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ВІДМІННІСТЬ ПРОЦЕДУРИ ВСС ТА
МЕДІАЦІЇ
ВСС

МЕДІАЦІЯ

Врегулювання спору відбувається суддею у
провадженні якого знаходиться справа

Медіатором є нейтральний та незалежний
посередник, якого обирають сторони

Метою ВСС є спілкування сторін із суддею задля
отримання роз’яснень та додаткової інформації з
метою оцінки сторонами перспектив судового
розгляду спору

Медіація передбачає структуровані переговори між
сторонами конфлікту за підтримки посередника –
медіатора. Медіатор не приймає рішень лише
скеровує строни до вирішення конфлікту!

У разі не досягнення сторонами згоди за результатами Сторони можуть звертатися до медіатора повторно,
ВСС протягом 30 днів з моменту призначення
навіть у разу коли попереднє врегулювання не мало
повторне проведення не допускається
результату

ВІДМІННІСТЬ ПРОЦЕДУРИ ВСС ТА
МЕДІАЦІЇ
ВСС

МЕДІАЦІЯ

Суддя з'ясовує підстави та предмет позову, підстави
заперечень, роз'яснює сторонам предмет доказування
по категорії спору, який розглядається.
Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу
сторони на судову практику в аналогічних спорах.
Суддя може запропонувати сторонам можливий шлях
мирного врегулювання спору.

Медіатор забезпечує дотримання процесу, допомагає
налагодити комунікацію між сторонами та підтримує
сторони у пошуку ними взаємоприйнятного рішення

За результатами ВСС сторони можуть укласти мирову
угоду, подати заяву про залишення позову без
розгляду чи відмову від позову

Результатом медіації є медіаційна угода, виконання
якої забезпечується зацікавленністю сторін

В ЧОМУ ПЕРЕВАГИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
МЕДІАЦІЇ ДЛЯ СУДДІВ?
• РОЗВАНТАЖЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
• Що це означає: певні категорії спорів можуть бути вирішені у позасудовому
порядку шляхом укладання сторонами медіаційної угоди

• БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ
• Що це означає: сторони можуть звертатись до медіатора під час судового
розгляду з метою урегулювання спору у найбільш сприятливий спосіб
(наприклад: узгодження положень мирової угоди)

ІНФОРМУВАННЯ
ЩОДО СУТІ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ
• Обов’язкове навчання суддів щодо встановлення медіабельності спору
(визначення можливості вирішення спору шляхом медіації на етапі
відкриття провадження по справі);

• Навчання суддів щодо шляхів інформування сторін про можливість та
порядок звернення до медіатора, переваги процедури медіації

• Створення відкритих реєстрів медіаторів та кімнат медіації у судах
• Розміщення інформаційних стендів, друковані та електронні
інформаційні матеріали щодо переваг медіації та доступу до медіації

